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Reprezentativele de volei ale R. P. Romine 
învingătoare în intîlnirile cu echipele R. P. Polone

In fața unei săli plină pînă la 
ultimul loc a avut loc ieri deschi
derea sezonului international de 
volei, furnizată de întrecerea din
tre reprezentativele maiscuiline și 

Jamrjnme, alte Republicii Poposise® 
^Btl'iie și Republicii Populare Po
lone.

Echipe de valoare recunoscută, 
ocupînd totdeauna locuri de frunte 
la campionatele mondirle și euro- 
pine la care au participat, repre
zentativele celor două țări sînt le
gate și printr-o tradiție a întîlni- 
rilor d:ntre e'e, care au dat tot
deauna loc unor dispute intere
sante. Nici meciurile de ieri d'n 
«a'a F! orcasca nu au făcut excep- ! 
tie, în special prima partidă dintre • 

. pe.e masculine, of-.-r nd momen
te de mare emoție sportivă celor 
peste 4000 de spectatori.

Reprezentantele și reprezentanții 
noștri au obținut victoria în amîn- 
două meciurile. Echipa feminină a 
reușit astfel să-și îmbunătățească 
situația în palmaresul generai al 
întrecerilor cu voleibalistele polo
neze, care este acum de 7 victorii 
la 3 victorii în favoarea reprezen
tativei R.P. Polone iar echipa mas- 

numărui jocurilor pa care le-a câș
tigat in iața jucătorEcr polonezi 
care au numai 2 victorii la activ 
in fața sportivilor romini. Succesele 
echipelor reprezentative ale țării 
noastre sînt cu atît mai prețioase 
cu cît au fost realizate în fața 
unui adversar care a susținut deja 
o serie de întilniri internaționale 
în care a obținut rezultate fo3rte 
bune, ca urmare a unei excelente 
pregătiri.

IN INT1LNIRE.A FEMININA, O 
VICTORIE MAI UȘOARA DECIT 

ERA DE AȘTEPTAT
Antecedentele prezentat. echfjSa 

R.P. Polone ca favorită în meciul 
cu cele mai bune voleibaliste ale 
noastre. Motivele care făceau să 
atirne mai greu în balanță șansîle 
echipoi-oaspe erau: în primul rînd 
o pregătire mai îndelungată decît 
a jucătoarelor noastre și „rodajul" 
formației în îniîlnir'le cu repre
zentativa Belgradului pe care e- 
chipa națională a R.P. Polone le-a 
susținut de curînf; în. al doilea 
rind, indisponibilitățile care au sur. 
venit tocmai în perioada de pregă- 
t:re a echipei noastre (acc'dentarea 
jucătoarelor Corbeanu, Honet, etc.) 
și care au întîrziat, în orice caz, 
aducerea în cea mai bună formă 
a echipei. Pe teren însă, reprezen
tantele noastre au știut să învingă 
acest handicap și, luptînd cu tin 
curaj și un calm remarcabil au 
reușit să-și impună superioritatea. 
Elementele care au adus echipei 
noastre victoria au fost: buna 
funcționare a atacului, ca urmare 
directă a comportării peste așb p- 
țâri în jocul din linia a doua, exe
cutarea destul de corectă a ser
viciilor puternce și plasate care 
ne-au adus multe puncte sau au 
făcut deosebit de grea, pentru e- 
chipa poloneză, efectuarea unor

Ieri dimineafă s-a dis
putat pe stadionul Loco
motiva P.T.T. etapa pe 
orașul București, a cro
sului de masă „Să inlim- 
pinăm t Mai". Desfășu
rată pe o vreme nepriel
nică, întrecerea s-a bu
curat totuși de un fru
mos succes, prilejuind lup
te strinse in cadrul fie
cărei categorii. In fotogra
fia noastră un aspect din 
cursa rezervată seniorilor.

FOTO: I. Mihăică 

atacuri decisive. Dar cu deosebire 
trebuie subliniate, puterea de luptă 
și omogenitatea de care au dat 
dovadă toate jucătoarele. Ele s-au 
încurajat reciproc și au dovedit că 
alcătuesc cu adevărat, o echipă. 
Reprezentativa R.P. Polone a prac
ticat un joc variat, sigur, hotărît. 
Jucătoarele au o bună pregătire 
tehnică și încearcă cu mult curaj 
acțiuni ofensive concepute cu in
ventivitate. După ce au cîștigat 
setul II, voleibalistele pclcneze au 
depus serioase eforturi spre a lua 
conducerea în sel l' al treilea. Sfir-

Sonia Colceriu, care a fost uti
lizată In formația de bază a re
prezentativei noastre feminine de 
volei, a avut o comportare bună 
in jocul cu echipa R. P. Polone, 
aduci nd numeroase puncte echipei 
noastre prin servicii puternice și 
plasate.
șituil foarte bun de set al echipei 
noastre le-a oprit să-și atingă a- 
i est țel, victoria reprezentativei 
R.P.R. arătindu-se clară în setul 
IV, pe care echipa noastră l-a 
cîștigat detașat: 15-6. Cele mai 
bune jucătoare ale meciului: So
nia Colceriu. Natalia Cernat, Do'na 
Corbeanu (R.P.R-) și Miroslava 
Kotula, Vanda Zarzycka, Barbara 
Czczolka (R.P. Polonă).
O ÎNTRECERE CARE A PUS LA 
GREA ÎNCERCARE PUTERFA DC

LUPTĂ: MECIUL ECHIPELOR 
MASCULINE

Desigur, mulți dintre spectatori 
au răsuflat ușurați cînd meciul din
tre echipele feminine a luat sfîrșit 
cu victoria reprezentantelor noastre. 
Puțini se așteptau ca partida mas
culină, in care echipa noastră se 
prezenta cu oarecare superioritate, 
față de întîlnirile anterioare, să le 
mai da emoții. Și totuși, n-a fost 
așa. Reprezentativa noastră a în
vins, dar după 5 seturi de luptă 
indîrjită (jocul a durat 2 ore și ju
mătate), dinlre care două au ne
cesitat prelungiri. Și aceasta pen
tru că voleibaliștii noștri au înce
put meciul foarte slab, nu s-au 
regăsit de loc, au fost depășiți în 
permanență de atacurile realizate 
în special prin lovituri trase de 
la distanță de fileu, de către volei

baliștii polonezi. Chiar și antreno
rul Gh. Petrescu a fost surprins 
de începutul puternic St echipei- 
oaspe și nu a reușit, în prinsele 
două seturi, să ajute efect'v la gă
sirea celor mai bune mijloace pen
tru a reda reprezentativei noastre 
calmul ;i încred rea necesare 
în acele momente. Intr-un cuvînt, 
echipa noastră s-a trezit condusă 
cu 2-0 la seturi și cu perspectiva 
puțin scontată, de a fi învinsă chiar 
>n 3 seturi. Iată însă că „pe par
curs" băieții noștri s-au regăsit ți, 
fără să practice un joc Ia valoarea 
lor normală, au reușit să cîștsge 
trei seturi unu! după altul și să 
întoarcă astfel soarta meciului în 
favoarea lor. Se poate afirma că 
victoria reprezentativei R.P.R. sa 
datoreșie efortului de voință sus
ținut al jucătorilor și faptului că 
ei au reușit să aplice — în ultima 
parte a întâlnirii ■— cele mai nime
rite „antidoturi" față de jocul e- 
chipei adver.se. Astfel, în seturile 
III-IV-V, echipa noastră a efectuat 
blocajul la timp, nu a mai inlrat 
în ritmul de joc al echipei poloneze, 
a alternat loviturile în forță cu 
loviturile lift~te, surprinzînd de 
regulă dublajul reprezentativei R.P. 
Polone, și în plus, a duHat atent, 
mai ales în atac, scoiînd multe 
mingi care fuseseră puncte în pri
mele două seturi. Despre compor
tarea reprezentanților noștri în a- 
ceastă partidă trebuie să spunem 
însă că, nu a fost ta înălțimea 
așteptărilor. In sprijinul afirmației 
noastre este însuși faptul că, ex
cepție făcînd Rusescu și Claici, nici 
unul dintre ceilalți componenți ai 
reprezentativei noastre nu a jucat 
bine în tot timpul în care au fost 
întrebuințați. Principala defecțiune 
a echipei noastre este defensiva, 
care se prezintă sub nivelul atacu
lui. Cei mai mu'ți dintre jucători 
(Roman, Teodorescu, Răducanu, 
ețc.) trebuie să-și îmbunătățească 
simțitor jocul din linia a doua, 
unde pierd numeroase mingi, fă
cînd astfel echipa să nu beneficieze 
efectiv de punctele pe care le rea
lizează la fileu. Echipa R.P. Po
lone a const’tuit o surpriză plăcută. 
A jucat în permanență cu multă 
convingere a atacat simplu și efi
cace și a știut să utilizeze cu 
mult folos, așa cum subliniam, lo
viturile trase de la distanță de 
plasă. O remarcă specială pentru 
intervențiile corecte în jocul de pe 
fundul terenului ale voleibaliștilor 
polonezi și care fac din reprezen
tativa oaspe o echipă cu jucători 
compleți, la fel de utili și de va
loroși atît în atac cît și în apărare. 
In cursul jocului s-au eviden'iat: 
Marian Radomski, Tadeusz Wle- 
ciat, Kaz m r Feliszewicki.

Ambele jocuri au fost conduse de 
Boris Andreevici Anisenko (URSS) 

Rezultate tehnice: R.P. Romînă- 
R.P. Polonă (feminin) 3-1 (15-10; 
11-15; 15-13; 15-6); R.P. Romînă- 

j R.P. Polonă (masculin) 3-2 (5-15;
15-17; 15-12; 15-10; 17-15).

1 EFTIMIE IONESCU

Reprezentativa de juniori a R.P.R. s-a inters fo tară!

Reprezentativa de fo;bail a 
R.P.R., învingătoare în turneul 
internațional de juniori din Italia, 
s-a înapoiat sîmbătă în Capitală. 
La sosire, pe aeroport, valoroșii 
noștri juniori au fost întîmpinați 
și felicitați de tov. Manole Bod- 
năraș, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, de 
activiști ai C.C.F.S. și numeroși 
sportivi.

Fericiți de victoria adusă spor- 
tutai din patria noastă, juniori, 
dm reprezem-taitiva R.P.R. au su
bliniat în unaniimi'jate faptul că 
«aria din care a făcut parte e- 
chipa noastră a fost una din cele 
mai grele- „Am avut de susfinut

IN ACEASTĂ
In redacția „Sportului Popu

lar" se așterne încet liniștea... 
La ora aceasta, e aproape 11 
noaptea, telefoanele sună din ce 
în ce mai rar, ultimele știri sînt 
trimise în tipografie. Acolo, lino- 
tipiștii au cules multe din cro
nicile pe care le puteți găsi a- 
cum în cele patru pagini ale 
ziarului. In ele stă scris tot ce 
s-a petrecut ieri in săli și pe 
stadioane. Ca întotdeauna, ci
tiți rezultate, performanțe, re
corduri, surprize, schimbări în 
clasament. Dintre zecile de fa
ze s-au desprins insă unele as
pecte mai puțin obișnuite, că
rora le facem loc 'aci, in aceste 
rînduri de însemnări. Am ales 
cîfeva dintre cele "multe.

...Sala Floreasca. Miile de 
spectatori au venit dornici de 
un volei de calitate, dar și de 
satisfacția de a asista la vie- • 
terii ale culorilor noastre. Ace
stea s-au înfăptuit prin efortul 
colectiv al jucătorilor celor 
două reprezentative ale noa
stre. Mai mult în echipa femi
nină s-a vădit din nou acel 
spirit de luptă ridicat, cu care 
se făuresc victoriile. Din păcate, 
el a fost mai puțin prezent în 
jocul băieților, care au vrut 
să-și întreacă adversarii nu
mai cu fineți tehnice. Cind însă 
scorul la seturi era 2-0 pentru 
voleibaliștii polonezi, și după 
ce spectatorii și-au arătat de
zaprobarea pentru jocul repre
zentanților noștri, aceștia au 
înțeles că trebuie să lupte, să 
lupte cu tot sufletul pentru a 
învingeI Și victoria a fost de 
partea lor.

...Arbitrul Cristian Popescu, 
fluerase șfîrșitul meciului de 
pe stadionul „23 August". Spec
tatorii, care trt schimbul unui 
fotbal însuflețit, înduraseră 
două ore și mai bine de frig, , 
se ridicaseră să plece acasă. 
Dar... în acel moment stația 
de amplificare a stadionului a 
dat legătura cu posturile de 
radio, care transmiteau de la 
Ploești meciul Flacăra — Di
namo București. Și, ca la o 
comandă, toți cei din tribune 
au rămas pe locuri, ascultînd 
cu respirația tăiată ultimele 
minute ale derbiului etapei. 
Nimeni n-a plecat acasă. En
tuziasm, pasiune pentru spor
tul cu balonul rotund...

...Cros. Printre participanții 
la etapa pe Capitală a crosu
lui de mase „Să întîmpinăm 
1 Mai" se aflau ieri dimineață 
prezenți la start și doi concu- 
renți care ni s-au părut demni 
de reținut: fruntașul în pro
ducție Marin Trifu n-a mai 
străbătut străzile Capitalei cu 
vagonul de tramvai pe care-și 
duce zilnic munca de încasa
tor și Diomide Baboie, evi- 

meciuri foarte grele — ne-a spus 
interul stingă Georgescu^ autor a 
două din celle trei goluri nsaroate 
de reprezentativa R.P.R. E~ 
chipele Franței, Belgiei și mai ales 
Austriei au constituit adversari 
foarte puternici, in fața cărora a 
trebuit să luptăm cu toată ener
gia și voința și să punem in joc 
toate cunoștințele noastre tehnice 
și tactice. EMpa noastră a făcut 
față cu succes acestor întilniri.

• reușind o victorie binemeritată șl 
cucerind aprecieri unanime pentru 
jocul superior prestat".

In fotografie: O parte din echi
pa reprezentativă de jimtort după 
sosirea pe aeroport.

DUMINICĂ...
dențiat în producție la
I.C.S.I.M.  care caută să nu-și 
facă... numele de rușine. Fiind
că îl cheamă Baboie, ca și pe 
vestitul maratonist și mărșă
luitor.

...Pe șoseaua București-Găești 
bătea un vînt să doboare o- 
mul. Cu .atît mai greu era pen
tru zecile de cicliști care pe
dalau în forță, așeztndu-se în- 
tr-o formație care amintea de 
un stol de cocori. Fiindcă nu
mai așa poți evita ca atunci 
cînd șoseaua cotește și vîntul 
își schimbă direcția, să nu fi 
aruncat în afară. Măiestria ci
cliștilor este călită tn aseme
nea aspre încercări.

...Tot duminică amatorii de 
șah din lumea întreagă au a- 
flat că nici după a șasea par
tidă a meciului pentiu titlul 
de campion al Uniunii Sovie
tice, deținătorul său nu a fost 
hotărît. Pentru a șasea oară, 
pe fișele de control a fost în
scris cuvîntul „remiză". La a- 
ceastă a șasea confruntare, 
Gheller a atacat puternic, a 
reușit în sfîrșit să-și creeze 
avantaj la întrerupere, dar 
Smîslov s-a apărat cu măiestrie 
și a ocolit înfrîngerea. Rezul
tatul de pînă acum al meciu
lui ni-l arată pe tînărul mare 
maestru Efim Gheller egal cu 
fostul 'candidat la titlul mon
dial, considerat unul dintre 
cei mai reprezentativi șahiști 
ai timpului nostru. Astfel, tt- 
năra generație de maeștri so
vietici își arată în toată lumi
na, marea sa clasă. Dar me
ciul va continua. Mai devre
me sau mai tîrziu, unul din 
cei doi adversari care luptă 
cu atîta îndîrjire va ajunge 
la marea victorie.

...Utrecht (Olanda). Către a- 
cest oraș îndepărtat se îndreap
tă gîndurile multor iubitori de 
sport din țara noastră. Fiind
că acolo, cei mai buni jucă
tori ai noștri de tenis de ma
să, în frunte cu campioana 
mondială Angelica Rozeanu, au 
pornit cu bine în greaua în
trecere a campionatelor mon
diale. Prin firul telefonic, du
pă ce am aflat primele rezul
tate, am cerut și alte amă
nunte. Așa am aflat că și a- 
colo, în „(ara lalelelor" dom
nește aceeași primăvară rece. 
„In sala „Bernhardi-Half e 
foarte frig..." ne-au împărtă
șit jucătorii noștri, care nu 
sînt singurii în a se plînge de 
condițiile de organizare puțin 
mulțumitoare în care a început 
campionatul. Dar să sperăm că 
reprezentanții culorilor noastre 
se vor acomoda cu temperatu
ra joasă, care nu va împiedica 
rezultatele... înalte.

T. VORNICU 
V. RADU

adver.se


Gabriel Moiceany (Progresul C.P.C.S.) 
victohos m „Gupa Progresul" Seria I-a

Vremea aspră și vîntul extrem de 
puternic au făcut din „Cupa Pro
gresul" o probă de verificare deose
bit de dură. Cicliștii din lotul 
R.P.R. (C. Dumitrescu, G. Moi1- 
ceanu, Șt. Sebe, V. Georgescu L. 
Zanoni etc.) au luat conducerea 
cursei și grupul de aproape 100 de 
alergători a început să se destrame 
chiar din primii kilometri. Pluto
nul, desfășurat în evantai, pe mai 
multe rînduri, lupta din răsputeri cu 
vîntul năpraznic. O deviere de un 
metru sau doi. din cadrul evantaiu
lui, era suficientă pentru ca aler
gătorul să rămmă singur în bătaia 
vînt dui și să nu mai poată recu
pera.

Victoria tinărului campion de fond 
Gabriel Moiceanu confi-mă valoa
rea acestui fondist, iar locurile ocu
pate de Ion Corstantineseu, V. 
Gecrgescu, Șt. Sebe — toți din lo
tul R.P.R. — arată de asemenea 
buna lor pregătire. Merită a fi su
bliniată și comportar ea unor ci
cliști ca : Pan Marin — re-.elatin 
cursei — Ion Vasile, Ion Ioniță, 
apoi I. Hora, D. A'imîeanu. C. 
Datcn, C. Stănescu, C. Tudose, E.

SPARTACHIADÂ SINDICALA DE GIMNASTICĂ
CLUJ (prin teleion de la ir,.., - 

6ul nostru). Sîmbătă și duminică, 
în sala Armatei, iubitorii de sport 
din Cluj au putut vedea o compe
tiție de gimnastică — finala Spar- 
tachiadei sindicale — care s-a 
bucurat de o organizare la înăl
țimea importantei sale.

Finalele Spartachiadei sindicale 
de gimnastică au reunit pe cei 
nta buni sportivi din asociațiile 
sindicale care s-au întrecut la nn 
nivel tehnic mult superior finale
lor din anul trecut.

Iată rezultatele tehnice: *
Echipe fete: Știința 788,04 p. 

Metalul 753,37 p, Constructorul 
672,36 p. Flamura roșie 412,58 p, 
Progresul 373,33 p.

Echipa băieți : Metalul 745,34 p. 
Progresul 695,21 p, Constructorul 
630.29 p, Flamura roșie 616,31 p, 
Șt’ința 578,85 p.

Clasament general: 1. METALUL !

Campionatele republcane de baschet
Feminin

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
' — PROGRESUL .ARAD 64-26 

(32-13)
Meciul a fost tot timpul la dis

creția buicureștenceloir. De la Con
structorul s-au remarcat: Viorica 
Antonescu, Niculina Ionescu și 
Maria Eckert, iar de la Progresul 
Atari a Bauer si Maria Anchele. 
ȘTIINTA I.C.F. — LOCOMOTIVA 

C.F.R. 50-38 (31-20)
Așteptată cu mult interes, parti

da aceasta n-a corespuns, în pr:- 
mul rînd din cauza comportării 
slabe a echipei feroviare. învingă
toarele au desfășurat un joc sim
plu și eficace. Victoria lor este pe 
deplin meritată și le aduce pe pri
mul loc în clasament. Cele mai 
bune jucătoare au fost Elena Dra- 
gomirescu, Wetsemburger și To- 
mescu de la Știința și Antoan-eta 
Rădulescu și în oarecare măsură 
Eva Aczel (Locomotiva).
FLAMURA ROȘIE ORADEA - 
PROGRESUL TG. MUREȘ 39-48 

<24-221
Deși conduse în prima remiză 

jucătoarele din Tg. Mureș au 
reușit să-și impună superioritatea 
în a doua parte a jocului. S-au re
marcat de la FI. roșie: Paraschiva, 
Nagy și Ana Kohelca. iar de la 
Tg. Mureș Olga Katona ș: Marga
reta Rogobete.
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ — 

PROGRESUL ORADEA 54-74 
(23-361

S-au evidențiat Iotenda Darabaș. 
Ella Mayer și Mia Hotya de la 
Progresul și Ecaterina Zoltan Ș! 
Ecaterma Hataszi die la FI. roșie.

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA 
INVAȚAMTNT BUCUREȘTI 58-50 

(30-27)
In cea de a doua repriză bucu- 

reștencele au jucat foarte bine, reu
șind să se mențină în ritmul im
pus de Știința Cluj. Au corespuns 
de la clujence: Sebestyen, Cristea 
și Șerban, iar de la bucureștence: 
Florescu, Firimide și Todirașcu.

MASCULIN
C.C.A. — PROGRESUL F.B. 80-61 

(33-26)
Jocul s-a menținut echilibrat nu

mai ta prima parte a reprizei tn- 
tîi. Apoi, avantajul luat de militari 
a fost mărit treptat, iar Progresul 
F.B. nu a mai periclitat nici un 
moment victoria echipei C.C.A. Se 
poate spune că militarii au făcut 
o partidă buna. Ei au avut cei 

Norhadian, V. Naidin, D. Doncu șf 
alții.

Nu au lipsit «ici defecțiunile me
canice, iar toți cei care au avut a- 
semenea •neajunsuri (V. Milea, 
Schuster, P. Nuță, C. Dumitrescu 
și alții) nu au mai putut reface 
terenul pierdut

Rezultatul tehnic: 1. G. Mofcea- 
nu (Progr. CPCS), 140 km ta 3 ore 
48 nun. 50 sec. Media: 36,846 km
2. I. Constantinescu (OCA) la 7 
sec: 3. V. Georgescu (Dinamo) la 
11 sec: 4. Șt. Sebe (Progr.CPCS) 

la 11 sec: 5. Ion Vasile (OCA), 6. 
Ion Ioniță (CCA). 7. Dan Marin 
(Recolta) 8. L. Zanoni (Recolta), 
apoi I. Hora (OCA), D. .Mwiteanu 
(Locom.). N. Maxim (Dinamo), C. 
Istrate (Progr. CPCS) C. Datcu 
(OCA).

In celelalte probe, victoria a fost 
obținută de C. Voicu (CCA) la ne
clasificați, N. Peicani (CCA) la 
setnicurse: G. Petrăchescu (Lo- 
com.) la biciclete de oraș și Mar’a 
Bisac (Progr. CPCS) fa proba fe
minină.

em, i.

1498,71 p, 2. Știința 1366,89 p. 3. 
Constructorul 1302,65 p, 4. Pro
gresul 1068,54 p, 5. Flamura roșie 
1028,89 p. 6. Avîntul 836,40 p. 
7. Locomotiva 558,72 p.

s. bonipactu

Conferință.
? metodico-științ'fică
g Azi la ora 19 va avea loc la 3 
8C.C.F.S. în sta. V. Conta nr. 16^ 
| (etaj VIII) o nouă conferință g 
^metodico-științifică: „Indicații în 8 
t legătură cu folosirea masajului | 
|în procesul de antrenament, îna-8 
8inte și după concurs". Conte-8 
8 rința va fi ținută die dr. Adrian | 
panescu. ■ v g 

mai buni oameni în Stamate&eu, 
Fodor și Foibert. Progresul F.B. 
a cedat surprinzător pasul, după 
un început bun. Dintre jucătorii de 
la Progresul F.B. au corespuns: 
Gh. Mantea si Gh. Spiridon.

PROGRESUL^ TG. MUREȘ — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 67-40 

(35-181
O întrecere disputată In care 

jucătorii de la Progresul au jucat 
însă sub așteptări. Singura acțiu
ne bine efectuată a fost contraata
cul Au corespuns Deak și Kadar 
de la mureșeni și Pușcaș, Radu
lescu ș: Ploeștesmu de la timișo
reni
PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 

DINAMO BUCUREȘTI 38-54 
(21-25)

După cum arată și scorul fa re
priză, jucătorii de la Progresul a« 
reușit să se mențină în ritmul <t? 
joc al dinamoviștUor, cedând trep
tat în cea de a doua repriză. Priu 
jocul prestat s-au remarcat: Rădu 
cana, Liviu Nagy, Constantinide 
(Dinamo) șj Masievici, Crișan, 
Dumitrescu si Ciontea (Progresul).

CONSTRUCTORUL SIBIU — 
DINAMO ORADEA 50-51 (30-27)

Un joc spectaculos în care dfr- 
zenia și-a spus cuvtatul. Dinamo- 
viștii nu s-au lă<sat intimidați de 
avan'ajul pe care-1 aveau jucătorii 
sibieni și au luptat, reușind să 
cîștige partida cu o jumătate de 
cos diferență. Cei mai buni au 
fost Vania, Constar.t înescu. Thill 
și Marinescu (Dinamo) și Gusan. 
Gruber și M. Spiridon (Construc
torul)
ȘTIINTA I.C.F. — ȘTIINȚA 1AȘ1 

65-47 (23-27)
I-CF.-iștii au conducerea la în

ceput dar ieșenii reușesc si ega
leze în minutul 14 și să-și mențină 
avantajul pînă în minutul 28 cmd 
Știința I.C.F. reușește să egaleze. 
Victoria s-a decis fa ultimele mi
nute de joc. Cei mai buni au fost: 
NedeL Sarosi, Pruncul (Știința
I.C.F.)  și Todirașcu, Arvinte, Ne- 
gulescu (Știința Iași).
LOCOMOTIVA P.T.T. — DINAMO 

TG. MUREȘ 67-52 (28-23)
O victorie meritată a Locomoti

vei^ care s-a prezentat mai bine 
decît în etapele precedente. Un 
joc remarcabil aiu desfășurat de Ia 
învingătorii Negoesou și Costescu. 
Dinaimo Tg. Mureș a readiziat ac
țiuni spectaculoase în atac, dar a 
greșit ta apărare.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
METALUL U. T. — LOCOMOTIVA 

BUCUREȘTI 0-0
Orașul Sitalin 17 (prin teleion 

de la trimisul nostru). Cfteva mii 
de spectatori au asistat duminică 
la derbiul etapei care a prilejuit 
un joc foarte însuflețit, terminat cu 
un just rezultat de egalitate. Am
bele apărări —• care nu au primit 
nici un gol în meciurile susținute 
pînă acum — s-au dovedit și de 
data aceasta la înălțime, stărvoiind 
numeroase atacuri. S-au remarcat: 
Dularnă, Cioboată și Seredai de la 
Metalul, Călin, Vărzan și Avasili- 
chioaie de la Locomotiva. A con
dus corect D. Dimulescu (Bucu
rești J.

Tiberiu Stama 
FLAMURA ROSIE SF. GHEORGHe 

— LOCOMOTIVA CRAIOVA
2-1 (0-1)

Jocul s-a desfășurat pe un teren 
complet desfundat. Ambele echipe 
au luptat cu multă voință. Local
nicii au fost mai hotăriți și mai 
preciți fa loviturile la poartă. Au 
înscris Di la (tnin. 33) pentru oas
peți. Kîșsgyorgy (mia 60) și Ste
fan (min. 61) pentru gazde.

C. Eioichiu 
corespondent 

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2-3 (6-2)

Partida a fost influențată de un 
vînt puternic. Altfel jocul a fost 
dinamic și plăcut. Au marcat: Se- 
menescu, Coicea și Vlad pentru 
bucureșteni. Buldur (2) pentru 
gazde

C. Motoc, corespondent 
FLACĂRA MORENI — METALUL 

«STEAGUL ROȘU 2-1 (1-0)
Cele trei goluri ale partidei au 

fost înscrise de: Antonescu (mia 
7), Gheorghe Vasile (68) pentru 
Flacăra, Greere (min. 81) pentru 
oaspeți.
DINAMO 6 - LOCOMOTIVA TR. 

SEVERIN 0-1 (0-1)
In ciuda terenului desfundat 

jocuil a fost frumos și rapid. Dina- 
moviștii au dominat mai mult dar 
s-au izbit de o apărare sigură și 
promptă. Singul gol a fost marcat 
în min. 37 de Glămeanu. A arbi
trat corect Simion Popa (Mediaș).

Tr. Ioanițescu
Clasamentul

1. Met. U.T. Or. Stalin
2. Știința București
3. Locomotiva Buc.

4—5. Metalul București
4—5. Flacăra Moreni
6. Locomotiva Craiova

7—S. Locom. Tr. Severin
7—8. Știința Craiova

5 3 2 0 6: 0 8
4 4 0 0 7: 3 8
4 3 1 0 7: 0 7
42 0 2 3: 6 4
5 2 0 3 5M0 4
5 1 2 2 4: 7 4
3 1 1 1 2: 2 3
4 1 1 2 7: 7 3

9. Flamura r. Sf. G-ghe 5 1 1 3 3: 5 3
10. Dinamo 6 București 5 1 1 3 2: S 3
11 Progr. C.P.C.S. Buc. 1 1 0 8 1: 8 2
12. Progresul Sibiu 4 1 0 3 5: 5 2
13. Met. S. r. Or. Stalin 3 0 1 2 2: 4 1

Etapa viitoare
Progresul C.P.C.S.—FLacăna Mo

reni; Locomotiva București — Fla
mura roșie Sf. Gheorghe; Progresul 
Sibiu — Știința Craiiova; Locomo
tiva Craiova — Locomotiva 
Tr. Severin; Meiahil Steagul 
roșu — Metalul București; Dina
mo 6 — Știința București; Meta
lul U.T. Orașul Stahn stă.

Rezultate strinse 
de

Cea de a treia etapă a campio
natului republican feminân de hand
bal categoria A este caracterizată 
prin scorurile mici cu cane s-a 
încheiat cea mai mare parte a 
jocurilor. In această privință o 
serioasă influență an avut și sla
ba pregătire a lÎTuhlor de înain
tare, dar și terenurile impractica
bile pe care s-au disputat majori
tatea jocurilor. Iată rezuițațele ;

ȘTIINȚA MIN. INVAȚAMINTU- 
LUI — FL. ROȘIE SIBIU 

1-0 (0-0)

După o repriză egală, echipa 
din București și-a revenit ta par
tea a doua a jocului și aivînd o 
pregătire fizică superioară a do
minat mai mult. Cu toate .acestea, 
abia cu 5 minute înainte de sfîr- 
șit, succesui acestei echipe a fost 
asigurat prin golul marcat die Vic
toria Dumitrescu.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
ȘTIINȚA I.C.F. 1-0 (0-0)

Jocul a fost foarte disputat, 
dar mult infiluențat de terenul 
moale. Echipa din Orașul Statin 
a cîștigat derbiul etapei diuipă o 
luptă grea și numai datorită fap
tului că înaintarea ei a fost mai

Seria Il-a
METALUL REȘIȚA — METALUL 

CUHP1A TURZI1 2-0 (1-0)
Derbiul etapei a revenit gazde

lor, cane au obținut vilctoriia prin 
golurile marcate de Urcan (min. 1) 
șt Munteanu (min. 58). Jocul a fost 
foarte disputat, dar terenul des
fundat a influențat nivelul tehnic 
al partidei. Reșițenii au dominat 
mai mult, au jucat cu însuflețire și 
au meritat victoria. S-au remarcat: 
Chirilă, Munteanu, Teodorescu, Jo- 
jart de la gazde, Copil I, Mureșan 
de la oaspeți.
METALUL 108— METALUL BAIA 

MARE 5-1 (2-0)
Băimărenii s-au prezentat foarte 

slab și au pierdut fără drept de apel. 
Gazdele au jucat foarte bine și au 
înscris prin Ionescu (min. 14, 44 — 
din 11 m.) Stănilă (min. 46) și 
.Mărginean;: (min. 75 și 89). Pentru 
oaspeți a înscris Barbu (min. 55) 
LOCOMOTIVA ARAD — LOCO

MOTIVA CLUJ 3-3 (3-1)
Meci foarte deputat Golu

rile au fost înscrise de Țigănruc 
(mm. 10), Todoroiu (min. 32) și 
CSIan (min. 40) pentru arădeni, 
Frenț (34), Oprea (60) șl Busch 
(68) pentru clujeni.
MINERUL LUPENI — METALUL 

ARAD 2-0 (2-0)
Joc spectaculos, rezultat just. 

AAinerul a dominat categoric. Au 
marcat Filimon (min. 17) și Nagy 
(min. 43).
FLACĂRA MEDIAS — PROGRE

SUL SATU MARE 4-1 (1-0) ’
Gazdele au fost net superioare 

și au obținut o victorie concludentă. 
Golurile au fost înscrise de F’lip 
(3) în minutele 12, 79 și 81, și 
Dezsi în min. 65 în proprie poartă. 
Pentru oaspeți a marcat Grăban 
(min. 68).

METALUL ORADEA — META
LUL HUNEDOARA 1-1 (0 1)
In pirima repriză jocul .a fost 

egal, iar,în cea de a doua orădenii 
au dominat mai mult. Au înscris 
Megtiie (min. 44) pentru Hune
doara, și Kiss (min. 49) pentru 
orădeni.
FLAMURA ROȘIE CLUJ — PRO

GRESUL ORADEA 0-4 (0-2)
Golurile au fost maccaite de 

Vaczi (din 11 m. min. 25 și min. 
69) și Koszegi (în minutele 37 si 
79).

Clasamentul
1. Metalul Reșița 5 4 0 1 7: 2 8
2. Progresul Oradea 5 4 0 1 16: 5 8
3. Locomotiva Cluj 5 3 1 1 12: 8 7
4. Metalul Cîmpia T. 4301 6: 2 6
5. Metalul Hunedoara 4130 3: 1 5
6. Metalul 108 5 2 1 2 Oii: 6 5
7. Flacâra Mediaș 5212 8: 6 5
«. Locomotiva Arad 5 13 1 7: 8 5
9. Minerul Lupeni 5 1 2 2 7: 9 4

10. Progresul Satu M. 5122 5:14 4
11. Metalul Oradea 5032 3: 5 3
12. Metalul Bala M. 5 0 3 2 2: 7 3
13. Metalul Arad 5 1 IL 3 2:10 3
14. Flamura roșie Cluj 5023 2: 8 2

Etapa viitoare
Metalul Arad — Flamura roșie 

Cluj; Progresul Oradea — Metalul 
Cîmpia Turzii; Metalul Baia Mare 
— Progresul Satu Mare; Minerul 
Lupeni — Metalul Oradea, Loco
motiva CJuj — Metalul 108;. Me
talul Reșița — Locomotiva Arad ; 
Metalul Hunedoara — Flacăra Me
diaș.

în republican feminin
handbal categoria 

bună decît Lnia de atac a bucu- 
reștencetar. De remarcat că apărările 
■ambelor echipe au jucat foarte 
bine, aplicînd cu succes sistemul 
„om la om". Unicul gol aii me
dului a fost înscris de Ana Bailint 
dtatr-o acțiune personală

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — 
• METALUL REȘIȚA 0-3 (0-2)

Jocul s-a disputat pe ploaie, f.aipt 
care a făcut ca terenul să fie des
fundat. Echipa oaspe a fost supe
rioară și a obținut o meritată vic
torie prin gdluirile mairtate de 
Denwel.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — AVÎN
TUL CODLEA 1-0 (1-0)

Singurul punct al jocui’ui a fost 
înscris de Reghina Schob.

FLAMURA ROȘIE CONSTAN
ȚA — PROGRESUL TG. MUREȘ 

0-9 (0-4)

Joc de factură tehnică slabă. 
Au tasoris Ilona Nagihi (5), E. 
Contz, Mariana Oprea, Indiana 
Neamțu și Gabor.

Seria IlI-a
FLAMURA ROȘIE BACĂU — A- 

VINTUL FĂLTICENI 10 (0-0)

Echipa locală a repurtat o victo
rie la limită prin punctul maro^hde 
Bonațiu în min. 63. WF

DINAMO BACĂU — FLACĂRA 
CIMPINĂ 1-0 (6-0)

Dinamoviștii au obținut cu greu 
victoria prin golul marcat de Sîrbu' 
în min. 82.

DINAMO GALAȚI — LOCOMOTI
VA GALAȚI 1-0 (0 0)

BRĂILA (prin telefon) Singurul 
gol al partidei a fost înscris de 
Munteanu cu capul la o învălmă
șeală în min. 88. S-au remarcat Ro
goz, Oprea, și Niculescu de la Di
namo, Crimean și Bogdan de la Lo
comotiva.

FLAMURA ROȘIE BURDL JENI — 
ȘTIINȚA IAȘI 4-0 (1-0)

Localnicii au obținut o victorie^ 
categorică, datorită eficacității lini^^ 
de atac. Punctele au fost ins rise 
Constantinescu (min. 33). Husa 
(min. 54 din 11 m.) Tarlețchi (mia 
70) și Husa (min. 87).

LOCOMOTIVA IAȘI — FLACĂRA
1 MAI PLOEȘTI 1-0 (0 0)

Locomotiva ar fi putut cîștiga la 
o diferență mai mare de puncte, 
însă înaintașii ei au ratat multe o- 
cazii clare de gol. Punctul victoriei 
a fost marcat de Stan în min. 72.

PROGRESUL FOCȘANI — DINA
MO BIRLAD 2-0 (1-0)

Echipa gazdă a obținut o meri
tată victorie datorită unei bune le
gături între compartimente. Golurile 
au fost înscrise de Stoenescu (min. 
5 din 11 m.) și loan Șt. loan (min. 
64). S-aiu reimarcart: Stoenescu, Pană, 
Cristea de la învingători și Aposto- 
lache și Gergely de la învinși.

Clasamentul

Et?pa viitoare

1. Progresu 1 Focșani 5 4 0 1 7: 1 8
2. Dinamo Bacău 4 4 0 0 9: 3 8
3. Locomotiva Iași 5 4 0 1 8: 3 8
4. Flacăra Cîmoina 5 3 0 2 6: 5 6
5. Fl. 1 Mai Ploești 5 2 12 11:10 5

6.-8. FI. r. Burdujeni 5 2 0 3 6: 6 4
6.-8. Locomot. Galați 4 2 0 2 4: 4 4
6.—8. FI. roșie Bacău 4 2 0 2 5: 5 4
9. Avîntul Fălticeni 5 2 0 3 3: 4 4

10. Dinamo Bîrlad 5 2 0 3 5: 7 4
11. Dinamo Galați 4 10 3 6: 9 2
12. Fiamura r. Buhuși 4 10 3 1: 6 2
13. Știința Iași 5 0 (1 4 2rl0 1

Dinamo Găleți — Avîntul Fălti
ceni ; Progresul Focșani — Flacăra 
1 Mai Ploești; Dinamo Bacău — 
Locomotiva Galați; Dinamo Bîrlad 
— Locomotiva Iași; Știința Iași — 
Flamura roșio, Bacău ; Flamura roșie 
Buhuși — Flacăra Cîmpina; Fla
mura roșie Burduieni stă.

A
Campionatul masculin 

al categoriei B

RECOLTA M.A.S. — ȘTIINȚA 
CLUJ 5-6 (1-4)

Pînă cu puțin timp înainte de 
terminarea jocului, echipa studen
ților clujeni a condus cu 6-1, ca 
urmare a unei superiorități cate
gorice. O puternică revenire a e- 
chipei bucureștene a făcut ca me
ciul să se încheie cu un scor strins. 
Au marcat: Niculescu (4), Coa
ma și Hahn pentru Știința Ctuj 
iar pentru Recolta : Neducta 2 ’, 
Crăciun (2) și Pantea. 
PROGRESUL BACĂU — PRO
GRESUL ODORHEI 8-7 (2 3)
Mai buni ta repriza I, oaspeții 

au condus și bună parte din cea 
de a doua repriză Echipa gazdă 
a avut o puternică revenire, a 
reușit să egaleze și chiar să ob
țină victoria. Au înscris: Anghe- 
tescu (3), Pană (3), Luțiu și Ni- 
cnla pentru Progresul Bacău, iar 
pentru Progresul Odorhei, Balasz 
(1), Gothardt, Nagy și Don;ci. 
REPREZENTATIVA ’ ORAȘULUI 

FAGARAȘ — PROGRESUL 
ARAD 5-1 <4-0) 

RECOLTA VAPIAS — LOCO
MOTIVA GARA DE NORD 

BUCUREȘTI 6-3 (5-1)



CLASAMENTUL
1. DINAMO BUCUREȘTI
2. FLACĂRA PLOEȘTI
3. PROGRESUL BUCUREȘTI
4. MINERUL PETROȘANI
5. C.C.A
6. ȘTIINȚA CLUJ
7. LOCOMOTIVA TIMIȘOARA
8. DINAMO ORAȘUL STALIN
9. ȘTIINȚA TIMIȘOARA

10. FLAMURA ROȘIE ARAD
11. LOCOMOTIVA TG. MUREȘ
12. LOCOMOTIVA CONSTANȚA
13. AVÎNTUL REGHIN '

Etapa viitoare (24 aprilie)
BUCUREȘTI: C.C.A. — Locomotiva Timișoara 
BUCUREȘTI: Dînamo — Avîntul Reghin 
CONSTANȚA : Locomotiva — Flacăra PIoești 
ARAD Flamura roșie — Știința Cluj 
ORAȘUL STALIN : Dinamo — Locomotiva Tg. Mureș 
U'UȘOARA : Știința — Progresul București 
XTinerul Petroșani stă.

Flacăra PIoești—Dim București 1-1 (1-1)
Aproape 15.000 spectatori, nu

măr record pentru stadionul Fla
căra din PIoești, au venit să asiste 
la meeiul în care echipa petroliști
lor din localitate întîlnea fruntașa 
clasamentului, formația Dinamo 
București. De la început trebuie să 
arătăm că așteptările spectatorilor 
nu au fost dezmințite, cele două 
ech:pe oferind o dispută de ridicată 
valoare tehnică și de excepțională 
dîrzen’e, un meci specific de cam
pionat în care fazele spectaculoase 
au abundat.

După părerea noastră, Flacăra a 
reușit cel mai bun joc al său din 
actualul campionat. Aceasta, pen
tru că echipa ploeșteană a adoptat 
an stil eminamente ofensiv, bazat 
pe jocul în permanentă mișcare, pe 
deschiderea lungă a extremelor și 
a reușit să-și încheie majoritatea 
acțiunilor prin șuturi puternice și 
perictioase la poartă. întregul atac 
ai Flacârei a corespuns și poate 
pentru prima dată am văzut pu
ternica apărare a dinamoviștilor 
pusă la grea încercare. Irrfr-adevăr, 
cursele rapide ale lui Bădulescu, 
atacurile reușite ale Iui Ștefănescu 
șl Teodorescu, au pus în perma
nență in pericol poarta apărata 
strălucit de Birtașu.

Ca desfășurare jocul poate fi 
taipârțit în două părți distincte. 
In repriza I, dinamoviștii, egali te
ritorial cu partenerii lor, au oferit 
an joc de înaltă factură. Cele 45 
minute au încîntat spectatorii prin 
fotbalul dar și tehnic practicat 
de ce4e două echipe, prin fazele 
rapid perindate de la o poarte la

Locomotiva Timișoara—Știința Cluj 1-1 (0-1)
TIMIȘOARA 17 (p in telefon de 

la trimisul nostru). Partida dintre 
Locomotiva și Știința Cluj a avut 
mult de suferit din pricina timpu
lui nefavorabil pe care s-a disputat 
(ploaie, vînt), și a terenului des
fundat. De ^aceea jocul a fost de 
tin nivel modest. Ca desfășurare, 
partida a evidențiat în general, su
perioritatea echipei din Cluj, pe 
care rezultatul de egalitate cu care 
s-a încheiat jocul, o nedreptățește. 
Clujenii au atacat mai mult, mai 
periculos, au practicat un fotbal 
mai clar. Feroviarii au intrat deciși 
să se apere șj au jucat, pînă cînd 
Știința a deschis scorul, cu un inter 
A. Covaci, retras în spatele stope- 
rului. Abia după ce au fost con
duși feroviarii au început să atace 
cu mai muită insistență și cu toată 
linia de înaintare.

Iată cîteva faze mai importante: 
min. 12, Avram ratează. Șapte mi
nute mai tîrziu, Suciu reia cu 
capul pe lîngă poartă mingea tri
misă dintr-c lovitură liberă de A- 
vram, min. 20: Moldoveanu îl des
chide de la centrul terenului pe 
Dragoman care fuge spre poartă 
și, deși Franciscovici îi iese în în- 
țîmpinare, reușește să trimită ba

Avîntul Reghin—Locomotiva Constanta 1-1 (1-1)
REGHIN, 17 (Prin telefon). Me

ciul s-a caracterizat prin perma
nentul duel dintre linia de atac a 
echipei gazde și apărarea Locomo
tivei. Oaspeții au pus un accent 
deosebit pe apărare, tntreprinzînd 
doar rare contraatacuri. Astfel, ei 
au jucat cu un mijlocaș pe lima 
de fund și cu Manole și Cădariu 
retrași.

Jocul a fost stînjenit de terenul 
foarte greu, noro’os, care a oprit 
^hic'-i de atac, a schimbat di- 
■Ria paselor și m general a ce

9—5—4—0—17: 5 14 
8—4—4—0—16: 6 12
8— 5—2—1—14: 8 12
9- 4—3—2—10: 8 11
8-3-3—2-15: 7 9
8—3—3—2—13:11 9
8- 2—4—2—10:11 8
9— 3—2—1— 9:14 8
8— 3—1—4—12: 9 7
9— 2—3—4—10:13 7
8-2—2-4—10:16 6
8—1—2—5— 4:14 4
8—0—1—7— 7:25 1

alta- Repriza a Il-a a fost exclusiv 
la discreția Flăcării, care a domi
nat insistent, a tras mult la poar
tă, dar nu a putut concretiza nici 
una din multiplele ocazii avute. In 
această perioadă apărarea echipei 
Dinamo, în care au excelat Băcuț 
II, Băcuț I, Toma și în ultima in
stanță Birtașu, a luptat pînă 1a 
ultima picătură de energia pentru 
a păstra rezultatul.

Scorul a fost deschis de dina- 
moviști în min. 9, cînd, la un 
contraatac, Suru efectuează o cursă 
lungă, centrează, Magheț reia cu 
capul și după ce Pahonțu respinge 
de pe linia porții, Neagu tot cu 
capul, reușește să înscrie. Egalarea 
a survenit în min. 22 prin Bădules
cu care, lansat în adîncime de Marin 
Marcel, a înscris spectaculos de la 
12 m.

Rezultatul de egalitate» nedrep
tățește echipa Flacăra, care prin 
prisma ocaziilor avute ar fi meri
tat victoria.

Arbitrajul lui Francisc Mateescu. 
competent și autoritar.

Echipele au aliniat următoarele 
formații:

Flacăra: Roman — Pahonțu, Ma. 
rinescu, Topșa — Pereț, Cosmoc 
— Ștefănescu, Teodorescu, Drăgan, 
Marin Marcel. Băduîescu.

Dinamo: Birtașu — Băcuț I, 
Băcuț II, Toma — Căilinoiu, Ne
meș — Magheț, Nicușor. Ene, Nea
gu, Suru.

Meciul echipelor de tineret s-a 
încheiat de asemenea la egalitate: 
0 0.

VAI.ERIU CHIOSE

lonul în colțul porții: 1-0 pentru 
Știința Cluj. In continuare Știința 
ratează situații de marcare prin 
Suciu și Dragoman, (min 22, 27, 34). 
Locomotiva are o mare ocazie de 
egalare, dar Szekeli trage prea 
slab astfel că Todor reține deși era 
singur în fața porții (min. 35). 
După pauză sînt de semnalat 
atacurile Locomotivei (min. 57, 75, 
76) pe care portarul clujean, Todcr, 
le lămurește cu prețul a cîtorva 
cornere, rămase fără rezultat. Lo
comotiva egalează în min. 85: A. 
Covaci execută o lovitură liberă de 
la 20 m. Todor s-a plasat greșit, 
astfel că mingea a intrat în poartă.

Arbitrului Gh. Dumitrescu (Bucu
rești), care a condus cu greșeli în 
privința aprecierii fauliurilor, i s-au 
aliniat echipele :

Locomotiva : Franciscovici —
Corbuș, Gali, Rodeanu — Andrees- 
cu, Ferenczi — Szekely, A. Covaci, 
I. Covaci, Bungescu, Bădeanțu.

Știința : Todor — Szekely, Luca, 
Dobrescu — Moldoveanu, Nedelcu 
— Munteanu, Suciu, Avram. Geor
gescu, Dragoman,

Tineret: Locomotiva-Știința 0-0.
RADU URZICEANU

rut jucătorilor eforturi deosebite. 
Avîntul s-a descurcat mai bine pe 
acest teren și a dominat perma
nent N-a reușit însă să obțină vic
toria din cauza apărării tenace a 
oaspeților.

Scorul a fost deschis die Loco
motiva. Cădariu urmărește o minge 
luftată de Barta și înscrie nestin
gherit: 1-0 pentru Locomotiva în 
min. 8. Avîntul domină, dar Lucaci 
șj Munteanu ratează bune ocazii. 
Egalarea survine în min. 33: Dă- 
nilescu îl faultează pe Hulea la 

22 m. de poartă. Lovitura es.te 
foarte bine executată de Lucaci și 
mingea trimisă cu efect intră în 
poartă.

S-au remarcat: Feher, Lucaci, 
Matern, Constantinesou (Avîntul), 
Georgescu, Lungu, Dănutacu, 
Stăncescu (Loc.). Arbitrul A. Bo- 
fâni a condus corect formațiile :

Avîntul: Secheș — Balint, Barta, 
Toniță — Veszi, Feher — Lucaci, 
Munteanu, Mateorr. Constantinesou, 
Hulea.

Locomotiva: Georgescu — Lungu,

Progresul București—Dinamo
N-a lipsit mult ca Progresul să 

cedeze, chiar acasă, un punct e- 
chipei Dinamo Orașul Stalin. Bucu- 
reștenii au început bine jocul, des
fășurând acțiuni mai bine gîndlite, 
mai simple ca execuție și mai 
eficace, ajungînd ca în 52 de mi
nute să conducă cu 2-0, prin punc
tele înscrise de Fusulan (min. 29) 
și Ozon (min. 52). Prea sigură 
de victorie, echipa Progresul a 
slăbit tosă afara, permitted dina- 
moviștilor o revenire care a schim
bat desfășurarea jocului. înainta
rea oaspeților, bună în cîmp dar 
absolut ineficace în fața porții în 
prima repriză, s-ia regăsit și în 
nouă minute a reușit nu numai să 
echilibreze jocul și să preia ini
țiativa, ci chiar să și marcheze 
dlouă goluri, ambele înscrise cu 
capul în minutele 60 și 69 prin 
Mihai și Lazăr (la un corner). E- 
galarea i-a surprins foarte mult pe 
bucureșteni care au început să 
joace dezorganizat. In aceste mo-' 
mente două lucruri au hotărât ,țe- 
zultatul final al meciului: -tn mim. 
73 Radu Tudor a hiftat la un 
metru de poartă, ratînd poate cea 
mai mare ocazie a meciului, iar 
în mim. 75 o lovitură liberă, puter
nic și plasat executată, de la circa 
35 m. de Gică Andrei l-a surprins 
neatent și prost plasat pe porta
rul Munteanu și jocul s-a termi
nat eu scorul die 3-2 în ciuda e- 
forturilor celor două echipe die a-l 
modifica.

Pe scurt, acesta a fost aspectul 
jocului disputat ieri pe Stadionul 
„23 August" în fața a 20—25.000 
spectatori.

Fără discuție că Progresul a 
jucat mai bine, în general, diar sub 
nivelul ultimelor meciuri. A com
binat la fel de spectaculos și e- 
ficace ca în celelalte etape, dar de

Locomotiva Tg. Mureș—Fia
TG. MUREȘ 17 (prin telefon de 

la subredacția noastră). Locomotiva 
și FI. roșie Arad au avut de luptat 
în primul rînd cu terenul, complet 
desfundat, apoi cu frigul și vîn- 
tul. In asemenea condiții jocul în 
sine a avut mult de suferit din 
punct de vedere tehnic. In prima 
repriză oaspeții au reușit să facă 
față în mai bune condiții situației, 
combinînd mai precis, orientîndu-se 
corect în atac. In partea doua a 
jocului, acțiunile att devenit con
fuze de ambele părți, totul redu- 
cîndu-se la lupta directă pentru 
balon.

Scorul a fost deschis de Flsmura 
roșie (min. 10): Birău a ^mbinal 
cu Mercea, ultimul a tras spre poar
tă, dar Lucaci a intervenit defec
tuos. C.apaș, care a urmărit faza 
a înscris : 1-0 pentru Flamura roșie 
Arad.

Locomotiva a egalat cu trei mi
nute înainte de pauză cînd la o 
învălmășeală în fața porții echipei 
arăd°ne, Bociardi interceptează ba-

Minerul Petroșani—Stiinta Timișoara 1-0 (1-0)
PETROȘANI 17 (prin telefon). In 

minutul 10 de joc echipa gazdă 
a înscris golul victoriei. Mingea a 
plecat de Ia Paraschiva, a trecut 
pe la Moldovan, pe la Gabor, ca 
să ajungă, în sfârșit, ia Sima, care, 
printr-un șut puternic, o trimite în 
poarta apăiată de Ujiu. Golul era 
imparabil. In cele 80 minute de joc 
la care au asistat apoi cei 5000 
spectatori ai acestei întîlniri, au 
mai existat foarte multe ocazii de 
gol, dar atacanții au fost impreciși 
in șut s-au pripit, astfel că scorul 
a rămas pînă la urmă neschimbat. 
In special atacanții echipej din Pe
troșani, care au reușit să se apro
pie de multe ori de poarta echipei 
timișorene, au p:erdut multe ocazii 
favorabile. Adversarii lor s-au pier
dut intr-un joc cu prea multe com
binații și de abia în repriza a II-â, 
mai ales prin Boroș, au fo't mai ' 
periculoși.

In repriza 1 situații bune de gol 

Dăniulescu, Stăncescu — Munitea- 
nu, Zamea — Constantin, Ispas, 
Manole, Cădariu, Sever.

Din min. 38 și pînă la sf'rșitul 
primei reprize, Georgescu a fost 
înlocuit de Sever, deoarece s-a ră
nit blocînd o minge, dar apoi a 
reintrat în poartă.

Tineret: Avîntul — Locomotiva 
2-0 (1-0). Au marcat Astaloș si Ca- 
tană.

R. ILIESCU
, P. TRUȚIA

corespondent

Orașul Stalin 3-2 (1-0)
data aceasta cu mai puțină hotă
râre și insistență. Credem că jucă
torii greșesc mult și în dauna ran
damentului echipei- atunci cînd re
curg la prea multe „artificii" cu 
efect spectacular în loc să-și sim
plifice jocul în interesul măririi 
eficacității. Ei greșesc și mai grav 
atunci cînd consideră că avantajul 
luat este suficient pentru a fi si
guri die victorie. Din această cau
ză slăbesc afara, riscând să ajungă 
în situații neplăcute ca aceea de 
ieri, cînd au fost egalați. Dinamo 
Orașul Stalin practică un bun joc 
de ansamblu, dar jucătorii săi abu
zează de nașe chiar și în fața 
porții, în dăuna eficacității. Linia 
de atac nu are suficientă .pătrun
dere și niu-și creează situații pri
elnice de tras la noartă. Dintre to
cători am reținut pe Știrbei, Tă- 
nase. Gică Andrei, Ozon, Cacovea- 
nu, Hiidișan. Boitoș, Scor lan, Mi
hai și Lazăr.

Arbitrul Cr. Popescu-București a 
condus satisfăcător. El confundă 
însă uneori, blocarea mingii cu 
„talpa" și nu este prea atent la 
pozițiile de ofsaid. E drept însă, 
că nici arbitrii de tușe nu l-au 
prea ajutat *n această privință.

PROGRESUL: Coarna — Gică 
Andrei, Paraschiv. Soare — Tăna- 
se, Știrbei —' Fusulan, Smărăn- 
dtescu, Cacoveanu, Ozon. Costea.

DINAMO ORAȘUL STALIN : 
Munteanu — Fruth, Lazăr, Seres 
— Hidișan, Florescu — ScOrțan, 
Rădulescu, Radu Tudor. Boitoș, 
Mîhai.

Și în jocul de tineret, Progresul 
a întrecut Dinamo Orașul Stalin. 
Scorul: 1-0 (0-0). A marcat Coloși 
(mim. 83).

PETRE GAȚU

ira roșie Arad 1-1 (1-1)
Ionul șj îi pasează lui Pakai care 
marchează: 1-1.

Din repriza a doua sînt de sem
nalat situațiile ratate de B. Szasz 
(min. 71) și Jurcă (min. 75) ca 
și oprirea nejustificată de către ar
bitru a acțiunii lui Petschowski 
(min. 80) pe motiv de hends, cînd 
în realitate atacantul Flamurii 
roșii atinsese balonul cu genunchiul.

Arbitrul Al. Toth a condus ur
mătoarele formații:

Locomotiva : Lucaci — Vakarcs 
II, A. Szasz, Vakarcs I — Gier'.ing, 
Kajlik — B. Szasz, Bociardi, Joszi, 
Catena, Pakai.

Flamura roșie: Faur — Lupeș, 
Dușan, Szucs — Jenei. Serfozo — 
Jurcă, Mercea, Capaș, Petschowsky, 
Birău.

Cei mai buni jucători au fost: 
Vakarcs II. A. Szasz, Kajlik, (Lo
comotiva) și Dușan. Serfozo, Jur
că, Petschowsky (FI. roșie).

La tineret, Locomotiva Tg. Mu
reș—FI. roșie Arad 0-1 (0-0).

NERVA POPA

au mai avut Gabor (min. 16), Ma
zăre în min. 30 și Sima. In repriza 
a Il-a este rindul Iui Boroș să 

rateze sau să paseze coechipierilor, 
care din apropierea porții trimit 
mingea în brațele lui Crîsnic sau 
în afara spațiului porții.

Si-au evidențiat: Crîsnic, Vasiti, 
Deleanti de la Minerul Petroșani, 
Brînzei, Boroș și Dinulescu de la 
Știința Timișoara.

Echipele:
Minerul Petroșani: Crîsnic — 

Romoșan, Vasiu, Panait — Delea- 
nu, Farkaș II — Paraschiva, Co- 
idum, Moldovan, Gabor, Sima.

Știința Timișoara : Uțiu — Flo
rescu, Brînzei, Zbîrcea — Nicolin, 
Cojereanu — Boroș, Mazăre, Di
nulescu, Hess) Gîrleanu.

A arbitrat Dumitru Tașula (Buc.) 
La tineret Minerul Petroșani — 

Știința Timișoara 0-0.
ION ZAMORA 

corespondent

Campionatul republican 
de juniori

SERIA I

Flamura roșie Burdujeni — Ști
ința Iași 1-4 (1-3).

Flamura roșie Bacău — Avîntul
Fălticeni 0-3 (0-2).

Dinamo Bacău — Dinamo Bîrlad 
6-1 (3-1).

Progresul Focșani — Flamura 
roșie Buhuși 3-3 (1-2).

Locomotiva Iași — Voința Fălti
ceni 3-0 (neprez.)

SERIA a Il-a

Dinamo Galați — Locomotiva 
Gaflați 2-2 (2-0).

Știința București—Flacăra Cim- 
pina 3-0 (1-0).

Tînărul Din. II Buc. — Locomo
tiva Buc. 2-1 (1-0).

Flacăra Morari — Flacăra 1 
Mai PIoești 2-1 (1-1).

Voința Focșani — Locomotiva 
Constanța 2-2 (2-1).

SERIA a IlI-a

Progresul C.P.C.S. — Metalul 
București 0-6 (0-2).

Știința Craiova — Tînărul Din. I 
Buc. 0-2 (0-1).

Progresul Buc. — Locomotiva 
Craiova 2-0 (2-0).

Flacăra Ene. — Flacăra PIoești 
0-4 (0-1).

SERIA a IV-a

Minerul Lupani — Metalul Arad
2-2 (1-0).

Metalul Reșița — Știința Timi
șoara 1-1 (1-1).

Metalul 108 — Metalul Hune
doara 6-2 (2-0).

Minerul Petroșani — Locomotiva 
Arad 1-3 (1-0).

Progresul Tim. — Locomotiva 
Tim. 0-1 (0-1).

SERIA a V*

Metalul Baia Mare — Metalul 
Oradea 0-3 (0-1).

Flamura roșie Cluj — Metalul 
C. Turzii 3-2 (1-1).
j Știința Cluj — Locomotiva Cluj 
amînat.

SERIA a Vl-a

Progresul Sibiu — Flacăra Me
diaș 6-1 (1-1).

Metalul St r. Or. Stalin — A- 
vîntul Reghin 1-1 (1-0).

Metalul uz. tr. Or. Stalin — Di
namo Or. Stalin 0-0.

Locomotiva Or. Stalin — Fla
mura roșie Sf. Gh. 3-0 (neprez.).

CUPA ORAȘELOR JUNIORI

Vaslui — Huși 6-0 (5-0), Tg. 
Ocna — Bîrlad 4-0 (2-0), Alba Iu- 
lia — Sebeș 5-1 (2-1).

INFORMAȚII
C^ono sport

Iată cum arată buletinele cu 12 
rezultate exacte de la concursul 
special (etapa din 13 aprilie) și 
concursul nr. 15 (etapa din 17 a- 
prilie):

Concursul special — etapa din 
13 aprilie 1955

I C.C.A.—Din. Buc. x
II Șt Tim—Flacăra Pl. x
III Min. Petroș.—Fl. r. Aradz 1
IV Loc. Tg. M—Progr. Buc. 2
V Șt. Cluj—Av. Reghin 1
VI Din. Or. Stalin—Loc. Tim. x
VII Loc. Iași—Fl. 1 Mai PL 1
VIII FI. r. Bacău—Av. Fălticeni 1
IX Met. Reșița—Met. C. Turzii 1
X FI. Mor.—Met. St. r. Or. St 1
XI Vasas Bp.—Kinizsi Bp. 1
XII Hornved Bp.—Partizan Belgr. 1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 400.000 buletine.

Concursul nr. 15 etapa din
17 aprilie 1955

I Progr. Buc.—Din. Or. St. 1
II Loc. Tim.—Șt. Cluj x
III FI. PIoești—Din, Buc. x
IV Loc. Tg. Mureș—FI. r. Arad x
V Min. Petr.—Șt. Tim. 1
VI Av. Reghin—Loc. Cța x
VII Met. uz. tr. Or. Stalin—Loc. B. x
VIII FI. r. Sf Gh.—Loc. Craiova 1
IX Din. Bacău—Fi. Cîmpina 1
X Loc. Arad—Loc. Cluj x
XI FI. r. Cluj—Progr. Oradea 2
XII Gyori Vasas—Pecsi Dozsa 1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 430.000 buletine.

SPORTUL POPULAR
Nr. 2602 Pag- 3 a



la
Succese ale reprezentanților R.P.R,

campionatele mondiale de tenis de masă
înotătorii de la O C A

au obținut noi perfohnmite de valoare
17 (prin telefon). Sim-Utrecht

bătă dimineață au început, în sala 
Bernhard, primele tatîlmm inter- 
eebipe din cadrul cefei de a 
XXII-â ediții a campionatelor 
mondiale de tends de masă. La a- 
ceste întrecerii participă jucători și 
jucătoare reprezemtînri țări din Eu- 
rqpa, Asia, Africa și cele două 
Americi.

In ipartidale susținute pînă a- 
cum, succese remarcabile au obți
nut reprezentanții Republicii Popu
lare Romîne care, atît la băieți 
cît și la fete, au cîșt/gat toate 
meciurile, fără a pierde vreun set. 
Astfel, în competiția dotată cu 
Cupa CorbîMon (echipe femei) re
prezentativa noastră a învins în 
primul med echipe R. P. Bulgaria 
cu scorul de 3-0. Iadă rezultatele 
tehnice: E'la Zeller-N. Ivanova 2-0 
(19-11), Angelica Rozaanu-A. Bo- 
iadljieva 2-0 (5,11), Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zeller-A. Boiadjieva, 
N. Ivanova 2-0 (15,8). In cea de a 
doua partidă jucătoarele noastre 
Angelica Roeeanu și Sari Sziasz 
au dispus tot cu 3-0 de reprezen
tantele Danemarcei. — Saci Sziasz- 
Gudrun Kahns 2d) (15,9), Angeli
ca Rozeanu-Evy S-ohandorph 2-0 
(9,7), Angelica Rozeareu, Ei'la Zel- 
ler-Evy Schandorph, Bir the Han
sen 2-0 (8,12). Continuând seria 
victoriilor, reprezentativa noastră 
feminină a învins în ultima întâl
nire susținută sîmbătă formația R. 
P. F. Jugoslavia tot cu 3-0.—E1la 
Zeller-Mairgita Covic 2-0 (18,18), 
Angelica Rozeainu-Dinka Nicolic 
2-0 (12,10), Angelica Rozeanu, 
Ella Zel'ler-Margita Covic, Dinkă 
N:colic 2-0 (11,15). Medul pe ca- 
Te jucătoarele noastre trebuiau să-d 
susțină duminică dimineață 
compania echipei Pakistanului 
a avut loc, deoarece formația Pa- 
^stanului nu s-a prezentat, astfel 
că fn'îlntaea ne-a revenit cu 3-0.

în 
nu

In întreceirite masau!.ne made e- 
chipa câștigătoare va primi Cupa 
Swaythlâng, tinerii jucători romîrai 
.au avut o comportare foarte bună. 
Ei au învins, pe rirad, cu aioetași 
scor — 5-0 — rerprezxjntativete El
veției, Saaruliui și Spaniei. Rezul
tate tehnice: R P. Romir.ă-Saar 
5-0 — Matei Gantner-Gunther 
Hoffman 2-0 (10,11), Toma Reiter- 
Wklti Trautman 2-0 (5,13), Mircea 
Popescu-Werner Weiss 2-0 (16,15), 
Toma Rerter-Guniher Hoffman 2 0 
(10,21), Matei Gen ner-Werner 
Weiss 2-0 (11,19). R. P. Ro-nină- 
Spania 5-0. Mircea Popescu .‘•Uguel 
Aguenri 2-0 (8,13), Toma Rejter- 
Ailberto Ducso 2-0 (9,13), Mates 
Gamtner-Jorge Pales 2-0 (12,10), 
Toma Reiter-M:guei Aguerri 2-0 
(11,8), Mircea Popescu-Jorge Pa
les 2-0 (19,19).

Iată alte rezultate înregistrate 
în celelalte serii : Cupa CorbiL’on 
Dansmarca-Bdgia 3-2, R. P. Un- 
gairă-Scoția 3-0, R. P. Ungară-R. 
P. Bulgaria 3-0, Scoția-R. P. F. 
Jugoslavia 3-1, O'.ania-Saar 3-0, 
Anglia-Germania 3-0, Austria-Sue. 
dia 3-0, Țara Gal^oc-EIveția 3-0, 
Japoma-Irlanda 3-0, S.U.A.-Italih 
3-0. Cupa Swaythling: German’a- 
Saar 5-0, Țasra Galilor-Liban 5-1, 
Angiia-Spania 5-0, Japonia-Belgia 
5-0, R. Cehos’ovacă-Jeirsey 5-0, 
Ausbria-Norvegia 5-0, R. P. Unga- 

Acest meci a avut 
deosebit de pasio- 

stKidezii a>u condus 
dat cu 4-1. In par- 
suedezul Matmquist 
iar în setul II meci- 

boil la 17 în fața maghiarului Joz- 
sef țKoczian. Totuși, Koczian a 
cîștigat pînă l.a urmă.

Iată ultiimele amănunte comuni
cate azi noapte:

Cel mai greu meci al echipei 
noastre masculine a fost împo'.riva 
Germaniei. Reprezentativa noastră

■ră-Suedta 5-4. 
o desfășurare 
nanită, întrucât 
la un moment 
tida a șasea 
a avut un set,

•—'alcătuită 
Gainitiner și 
cîștigat cu scorul de 5:3 după o în
trecere foarte friimwasă și de un bun 
nivel tehnic. Merită o mențiune 
specială Toma Reiter, care a luptat 
cu multă dârzenie și a fost factorul 
principal al victoriei, cîștigînd toate 
partidele. Dintre jucătorii germani 
cel mai bine s-a prezentat Seit, care 
posedă un joc complet. Rezultate 
tehnice: Mircea Popescu — Mathias 
2-0 (13, 18), Toma Reiter-Seit 2-1 
(17-21, 21-17, 21-12), Matei Gant- 
ner-Freundorfer 0-2 (18-21, 15-21), 
Toma Reiter- Mathias 2-0 (6,23), 
Mircea Popescu-Freundorfer 0-2 
(11-21, 10-21) Matei Gantner-Seit 
0-2 (15-21, 15-21) Toma Re-ter-Fre- 
underfer 2-1 (19 21, 21-17, 21-18), 
Gantoer-Mathias 2-1 (21-5, 18-19, 
13-7). RJ’.R. — ELVEȚIA 5-0. — 
Harrsztosi-Rosner 2-0 (16,17), Rei- 
ter-Stechler 2-0 (19-11), Gantner — 
Stadelhofen 2-0 (18,12), Reiter-Ros- 
ner2-0 |8,I3), Ha-asztos Stale!ho. 
fen 2-0 (18,12). R PR. — TARA 
GALILOR 5-O. — Popescu-Philip
2-0 (8,14). Harasztoși — Morgan 
2-0 (14,19), Gan ne* .Morris
(11,14), Harasztosi — Philip 2-0
(13.13) , Popescu - Morgan
(11.14) .

Echipa noastră feminină a învins 
Scoția cu 3-0. — Ella Zeîler-EIliot 
2-1 (21-17, 15-21, 21-13), Angelica 
Rozeami-Houliston 2-0 (10,6), An
gelica Rozeanu-Ella Ze'l.r = Ell ot- 
HouEston 2-0 (12,13). Dessemenea 
reprezentativa feminină a R.P.R. a 
întrecut echipa Belgiei tot cu 3-0 
— Sari Szasz-Roland 2-0, Angelica 
Rozea ui-Wotiters 2-0, Angelica Ro 
zeanu-Ella Ze'ter = Roland-Wouters 
2-0.

Astăzi echipele noastre vor sus
ține următoarele medituri: echipe fe
mei R.P.R. — R.P.U. ora 20.30 ; e- 
cliipe bărbați ; R.P.R.-Liban ora 12 

"și R.P.R.-Anglia ora 21.

din Toma Reiter, Matei 
Mircea Popescu — a

2 0

2-0

O parte dintre concmenții lotu
lui republican die natație au evo
luat vineri și sâmbătă seara la ba
zinul acoperit de la Floreasca. Des
fășurarea probelor a scos în evi
dență buna pregătire a înotătorilor 
de la Casa Centrală a Armatei 
care au stabilit noi recorduri re
publicane.

In prima zi de concurs maestrul 
sportului Zoii an Hospodar „ple- 
cînd“ primul în ștafeta 4x2X1 m. 
liber, a parcurs distanța în 2:15,3 
timp ce constituie un nou record 
republican. In continuarea probei, 
Marchițiu, Nagy și Novac în sen
sibil progres, au ameliorat împre
ună cu Hospodar, recordul probei 
4x200 m. liber cu timpul 9:15,2. 
In cea de a doua zj de concurs, 
ștafeta 4x100 m. mixt compusă 
dm: Hospodar (spate: 1:14,6). Heitz 
(bras: 1:15.6), Marchițiu (fluture: 
1:09.4) și Novac (liber: 59.6) au 
realizat im nou record republican: 
4:39,2 (vechiul record 4:41.3). In 
proba următoare — 100 m. bras — 
maestrul sportului Felix Heitz a 
coborît cu trei zecimi de secundă 
sub vechiul record obținînd timpul 
de 1:14,8. (Timpuri intermediare: 
21.9 — 48 — 1:14.8). Pe locul doi, 
Alexandru Schmaltzer cu 1:16,3 a 
reușit și el un ncu record republi
can de juniori categoria I. Vechiul 
record (1:16,5) ii a-'arțineia lui 
Vladimir Marchițiu. Mihai Mitro
fan. al treilea sosit, a realizat cea 
mai bună performantă a sa pe a-

ceastă dlistaruță: 1:16,4. Blajek, Ma
rinescu, 
ponenții ștafetei 
toți de ' 
capătul
juniori categoria I (10:17,0) între- 
cîndi cu 11 sec. 2 zecimi vechiul 
record deținut de ștafeta echipei 
Dinamo. Intr-una diin seriile pro
bei 100 m. liber, Hubert Bock a 
„mers“ din nou aproape de cea 
mai bună perfoirm.anță a sa, obți
nînd timpul. 1:01,4. La 
bras cronometrorii au înregistrat 
următoarea sosire: 1. F. Heitz 
2:45,5; 2. M. Mitrofan 2:48,5; 3. 
Al. Schmaltzer 2:56,7. Duminică 
dimineața, ceilalți înotători din 
Capitală s-au întrecut în caicul 
competiției organizată de comisia 
orășenească de natație, „Cupa Pri
măverii". La sfârșitul probelor, Ști
ința a acumulat cel mai mare nu
măr de puncte (137) primind ast
fel cupa cu care a fost dotat con- 
cursul Pe locurile următoare s-au 
clasat Tînărul Dmamovist 70 p. 
și Progresul 65 p. Iată si cele mai 
bune rezultate îmegistrate în a- 
cest concurs; 409 m. Uber băieți: 
G. Blajek 'Știința) 5:21,8; 100 m. 
spate băieți: P. Răjucanu (Pro
gresul) 1:25.6- 100 ok liber fete: 
Ingrid Rotile.- (Știința) 1:26.7; 100 
m. spate fete: Margareta Wittgen
stein (Știința) 1;29,5; 200 m. bras 
fete: Maria Bratu 3:21,7; 100 m. 
bras fete: Elena Ghmea (Progre
sul) 1:37,4.

Kroner, Chirvăsiuță, com- 
4x200 m. liber, 

la Știința, au realizat Ia 
probei un nou record de

200 m.

Desfășurarea Olimpiadei de la Melbourne este din nou problematică
MELBOURNE 15 (AgerpresȘ.— 

După acum anunță agențiile de 
presă, în legătură cu organizarea 
celei de a XVI-a ediții a Jocurilor 
Olimpice ' programate la sfîrșittnl 
anului 1956 în Ăustnalia se ridică 
noi probleme greu de rezolvat. De 
curînd Comitetul olimpic aitetra-

Concursul republican 
de record pe 50 km
'Cea cie a IX-a 

lui republican de 
desfășurată ieri pe șoseaua Bucu- 
rești-Alexandria, nu s-a bucurat de 
suecesui scontat din cauza vîntului 
extrem de puternic care a făcut 
ca întrecerile să se desfășoare în 
condiții deosebit de grele.

In consecință, n-a mai putut fi 
vorba de doborârea recordurilor exis
tente pe distanța de 50 km., ci doar 
ue un concurs in cadrul căruia mo- 
tockliștii a i depus eforturi serioase 
pentru o cît mai frumoasă compor
tare. Și într-adevăr, alergătorii au 
reușit să ofere miilor de spectatori 
de pe traseu dispute deosebit de 
interesante. Ne referim în special la 
motocicliștii clasei 500 cmc., Emeric 
Somlo, Nicolae Sâdeanu și I. Olaru, 
care de-a lungul celor 50 km. de 
concurs au luat conducerea pe rind. 
A învins dmamovistul I. Olaru, care 
l-a întrecut pe N. Sâdeanu cu mai 
puțin de o secundă. Tot pe ultimi' 
metri a fost decis locul întîi 
clasa 250 cmc.: N. Niculici a 
să-1 depășească pe Gh. 
(ambii de la C.C.A.) doar cu 
lungimi de mașină.

De remarcat că la actuala 
a concursului republican de record 
pe 50 km. au luat startul și nume
roase alergătoare, Victoria în proba 
rezervată mctociclistelor a reven't 
Ilonei Kedveș (Din.) o concurentă 
care deși practică de curînd acest 
sport, a arătat că posedă calități 
pentru a obține rezultate de va
loare

Casa Centrală a Armatei, orga
nizatoarea concursului republ'can de 
record pe 50 km., și-a dus la înde
plinire cu mult succes sarcinile a- 
sumate, reușind să ofere concuren- 
ților condiții de întrecere dintre cele 
mai bune. Iată acum rezultatele în
registrate: 100 cmc.: 1 1. Popa
(Din.) 42 min. 43 sec. 4'10; 125
cmc: 1. Nicu Ștefan (Voința) 35:32,7: 
2. Romano Moldovan (C.C.A) 
53:04,2 250 cmc.: 1. N. Nfctilibi 
(C.C.A.) 30:25,9; 2. G’n. loniță
(C.C.A.) 30:26,5; 500 cmc : 1. I. 
Olaru (Din.) 27:28,3; 2. N. Săteanu 
(C.C.A.) 27:29,1; 3. E. Somlo
(C.C.A.) 27:56,0. 5C0 cmc. ataș: I.
1. Ionescu + C. Grigorescu (Din.) 
31:35,9; 2. P. Ionescu + H. Sz:ts!er 
(Din.) 32.39,2 750 cmc. ataș: 1. 1. 
Spiciu + Al Huhn (C.C.A.) 
28:01,4; 2. Gh. Mîndroiu + I. Vi- 
șan (Voința) 32;53,3; 150 cmc. fe
mei ; 1. Ilona Kedveș (Din.) 37:54,1;
2. Irina Rennerth (Loc.) 41:43,7; 3. 
Elena Vasilescu (Din.) 43:01,4.

GH. ȘTEFĂNESC-U

ediție a co'ncurstț- 
record pe 50 km.

și la 
reușit 
Ionițâ 
citeva

ediție

Echipa de rugbi a orașului București 
a întrecut cu 11-3 (8-0) echipa
BRNO (prin telefon). Pe stadio

nul Păcii din Olomouk —■ o loca
litate cu 70.000 locuitori, la circa 
70 km. de Brno — s-a disputat 
duminică întîlnirea de rugbi dintre 
echipele reprezentative a!e orașelor 
București și Praga. Jucătorii ro- 
mini au reușit să obțină o frumoa
să victorie, întrecîndu-și adversarii 
cu scorul de 11-3 (8-0) după un 
joc spectaculos, în care au atacat 
de nenumărate ori cu linia de 3/4. 
Jucătorii cehoslovaci, foarte b r>e 
pregătiți fizicește, au depus eforturi 
pentru a obține un rezultat cit mai 
bun. Jocul a fost influențat de vân
tul putern’c. Punctele au fost rea
lizate astfel: in min. 5 Paloșanu

înscrie la colt (3-0); in min. 20, 
la un atac al echipei noastre, Ghiu- 
zelea îi întrece în plină viteză pș 
jucătorii cehoslovaci, înscriind spec
taculos (6-0); Dumitru Ionsscu 
transformă, astfel că scorul urcă 
la 8-0. Cu rezultatul acesta se 
înclieie prima parte a jocului.

In repriza a Il-a, în m'n. 50, 
Ghiuzelea se r.-marcă din nou, reu
șind să obțină încă 3 puncte pen
tru edrpa română. Cete 3 pvneie 
ale echipei din Piaga sînt obținute 
de Ple'saty, care transformă o lovi
tură de pedeapsă, astfel câ jocul se 
încheie cu scorul de 11-3.

Partida a fost arbitrată de către 
Roger Taddei (Franța).

Echipele: Praga: B.oubin, Cer-

orașului Praga
nik,. Halavicek, Plehaty, Iohan'des, 
Stnanak, Koreș, Holaucek, Barhau- 
nek, Hrenicka, Wondracek, Konder- 
lek, Iacubicek, Kisleka, Bim.

București-:..Penciu (Buda), Ghiu
zelea, 11 ie Ion, Kramer, Dobre 
(Nanu Radu), Dumitru Ionescu, 
Chiriac, Pîrcălăbescu, Soculescu, 
Coter, Marinache, Blăgescu, Mora
rii. Voicu, Paloșanu.

Penciu, fundașul echipei bucureș- 
tene, a trebuit să părăsească tere
nul în min. 5 de joc, suferind o 
întindere în timp ce a fost placat 
de unul din adversari.

Echipa Bucureștiului va întîlni 
miercuri după-amiază, la Brno, în 
meci revanșă, echipa orașului ~ 
ga.

Jian a prim.t o scrisoare din par
tea Uniunii Internaționale de Ci
clism (UCI), prin care se cere a- 
sigurarea construirii unui velodrom 
cu o pistă în lungime de 330 m„ 
așa cum prevede regulamentul 
curselor internaționale. Organizato
rii australieni se află acum într-o 
mare încurcătură deoarece ei au 
început construcția velodromului al 
cărui plan prevede o pistă în lun
gime de numai 250 m. In afară do 
aceasta Comitetul olimpic austra
lian se află într-un serios impas 
din cauza lipsei de fonduri pentru 
terminarea celorlalte construcții. 
Președintele Comitetului olimpio 
internațional A. Brundage, care a 
vizitat recent Melbourne, a decla
rat că lucrările se află într-un sta
diu foarte înapoiat și că desfășu
rarea Olimpiadei în Australia de
vine din nou problematică.

Meciul Gheller - Smislov 
continuă

Pra-

FOTBAL PESTE HOTARE
HONVED BUDAPESTA — PARTI

ZAN BELGRAD 4-2 (3-0)

BUDAPESTA 17 (prin telefon). 
Duminică după-anrază. aprospe 
100.000 de spectatori au ixnplut 
pînă la refuz tribunele Stadionu
lui Popular din capitala R.P. Un
gare. Ei și-au ocupat locurile în 
tribună încă în primele ore ale 
după-amiezii, deoarece în des
chiderea meciuiui internațional 
dintre Honved Budapesta și Par
tizan Belgrad, era programat der
biul etapei de duminică a cam
pionatului maghiar Vasas Buda
pesta — Kinizsi. După un meci 
foarte 
nit în
Vasas cu scorul de 2-1 (2-1).
Kinizsi
Iul înscris de Ombodi din 11 
apoi metalurgiștii au atacat 
terni: și au înscris de două 
prin Szilagyi I. După pauză, 

"nizsi a dominat cu autoritate 
scorul a rămas neschimbat.

Pe teren au apărut apoi Hon
ved Budapesta și Partizan Bel
grad. In fața arbitrului maghiar 
Harangozo s-au aliniat următoa
rele formații :

HONVED: Far ago — Rakoczi, 
Lorant, Palicsko — Bozs k, Banyai 
— Szoviak. Kocsis, Machos. Pus
kas, Czibor.

PARTIZAN BELGRAD : Stâano- 
vici — Belin, Zebec. Colici—Ceai- 
kowski. Paiavici — Mihai'ovici. Mi- 
liutinovici, Vanok, Bobek, Hcrceg.

Jocul începe cu atacurile insis
tente ale echipei jugoslave, dar a- 
părarea maghiară este la post.

— Kinizsi. După 
disputat, victoria a reve- 
mod surprinzător echipei

a deschis scorul prin go-

pri
ori 
Ki- 
dar

Treptat, foteaHștii de la Hon.ea în
jghebează atacuri periculoase care 
pun in dificultate poarta apărată 
de Stoianovks. In urma unui atac 
fulgerător. Puskas ii pasează min
gea lui Czibor și scesta marchează 
primul gol. In minutul 32, Honved 
înscrie un nou punct, în urma unei 
frumoase combinații la care a con
tribuit întreg atacul. Golul a fost 
înscris de Machos. In această parte 
a jocului, Honved a jucat excelent. 
In ultimul minut al reprizei, Puskas 
înscrie cel de al treilea gol pentru 
echipa sa.

După pauză fotbaliștii jugoslavi 
au o puternică revenire. înaintarea 
combină frumos și pune la grea 
încercare apărarea echipei gazde, 
în care se remarcă in special Lo- 
rant — care a fost cel mal bun de 
pe teren — și tînărul portar Farago. 
In urma unei dominări instatente, 
Partizan reușește să reducă scorul 
printr-un gol înscris de Mihailovich 
In continuare, echipa gazdă își re- 
v ne, reușind să înscrie un nou 
gol prin Machos 
cui este deosebit 
te-cu! os. Se remarcă
portal care reușesc să rețină șuturi 
dificile. In ultimele minute, Mi’iu- 
tinovici înscrie al doilea gol. pentru 
oaspeți și astfel partida la sfirșit 
cu rezultatul de 4-2 în favoarea e- 
chipei Honved.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat : Lorant, Banyai. Machos, 
Puskrs și Czibor în prima repriză. 
De ta Partizan s-au evidențiat Ceai- 
kowski și Bobek

♦
In campionatul de fotbal al R. P. 

Ungare s-au îniregistaait uirmătoanale 
rezultate:

(4-1). 
de

cei

Jo-
sp-ec- 

•dlOrt

Ba- 
Ke-

Vasas Izzo — Salgotarjani 
nyasz 1-1 (1-0). Au înscris 
menyi și respectiv Bablena.

Csepeli Vasas — Dozsa Buda
pesta 3-3 (2-2). Au marcat Kovalik, 
Toth II și Ghighi pentru Vasas. 
Pastor, Aspiinany (2) pontau Dozsa.

Veros Lobogo — Szombathely 
Tdrekves .3-0 (2-0). Golurile au fost 
marcate de Kovacs I. Hideglcuti și 
Lantos din 11 m.

Gycri Vasas — Pecsi Dozsa 2-1 
(1-0). Au marcat Hegedus din 11 

m., Koos și respectiv Lehel.
Diosgyori Vasas — Dorogy Ba- 

nyasz 4-2 (1-2). Au înscris Bako, 
Szigeti, Tiba, Csorba și respectiv 
Ilku II și Molnar.

Voros Lobogo c-ontimiuă să condu
că, neînvinsă, în clasament.

★
In vederea medului internațional 

dintre reprezentativele Austriei și 
R. P. Ungare, care se va desfă
șura duminică 24 aprilie la Viena, 
lotul primei echipe austriace a sus
ținut un joc de antrenament în 
compania unei selecționate vieneze. 
Victoria a revenit reprezentativei cu 
scorul de 15-0. Echipa Austriei ,a a- 
liniat următoarea formație: Gili
(Schmied)—Halta, Hollman, Bar- 
schandt — Hanappi, Ocwirk — Kos- 
licek, Wagner, Brous k, Ko'ler, 
Probst. Este interesant faptul că în 
echipa selecționată a fost introdus 
din nou Ocwirk. Cel mai bun de pe 
teren a fost centrul înaintaș Brou- 
sek. Formația definitivă în vederea 
meciului cu R. P. Ungară va fi al
cătuită joi, după ultimul antrena
ment.

MOȘCOVA (Agerpnes). — TASS 
transmite:

Sîmbătă a fost contâniua/ă cea de 
a 6-a partidă a meciului de șah 
Gheller — Smislov. Duipă cuim s-a 
anunțat, la întrerupere Gheller pă
stra inițiativa. Marele maestru 
Snrslov a găsit însă un plan pre
cis de apărare, reușind să anihi
leze atacul albelor și să egaleze 
situația. La mutarea 55 cei doi 
mari maeștri au căzut die acord 
asupra remizei. Astfel, Oborul me
ciului, după terminarea celor șase 
partide prevăzute inițial — înche- 
■ate toate cu rezultate de remiză 
— este de 3-3. Conform regula
mentului, meciul va continua pînă 

favoa- 
preter»- 
a 7-a, 
aorilie.

la prima partidă dlecteă în 
rea unuia dintre cei doi 
dten'ți la titlu. In partida 
care se va juca la 19 
Smfclov va avea albele.

Pe scurt
A Recent s-a desfășur-t Ia bazinul 

de iarnă din Moscova un concura 
de sărituri de la trambulină orga
nizat de ziarul ________ : '__ 1_
Pravda“. La femei, victoria a reve
nit reprezentantei 
Central 
U.R.S.S.. 
pioană _______
bărbați, pe primul 
Ghenadii — - 
Premiul 
Pravda“ 
Clubului _______ ___
rului Apărării U.R.S.S. Echipa aso
ciației Dinamo s-a clasat pe locul 
II.

O Echipa de fotbal Haiduk Split 
a obținut de curînd o victorie cu 
2—1 în fața echipei vest-germane 
Miinchen 1800.

A La 29 mai echipa de fotbal a 
Italiei va întîlni Ia Torino reprezen
tativa Jugoslaviei.

A in orașul Ceske Budejovice (R. 
Cehoslovacă) s-a desfășurat campio
natul de cros al asociației U.D.A 
Victoria i-a revenit tmărului Ulsber- 
ger care a parcurs cei 7.350 m. în 
timpul de 22:23,4, întreeîndu-1 pe E- 
mil Zatopek care s-a clacat pe locul 
II cu rezultatul de 22:33.8. Au par
ticipat 83 de concurenți.

„KomsomolskaU

Clubului sportiv
Apârârttal Ministerului _____

Tatiana Karakașiansk. cam- 
mondială universitară La 

loc s-a clasat 
(T. S K. M. O >. 

„KomsomoLkaia
Udalov 

ziarului 
a fost decernat sportivilor 
sportiv Central al Ministe-
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