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DIN NOU,

I
; J* a revedere, dragi spectatori. Ne vom
j »,L« din nou, la 18 martie I“.

Acestea au fost cuvintele cu care, la 18 
> brie 1955, după terminarea finalei Cupei

dintre C.C.A. și Progresul Oradea, crainicul depe 
Stadionul Republicii își lua rămas bun de la spec- 

i tatori. La rîndul lui, publicul, părăsind stadionul,
j se gîndea la vacanța care urma, la cele trei luni,
j în timpul cărora zăpada va acoperi terenurile de 
) sport, răpindu-i obișnuitele „duminici" cu meciuri 
) de fotbal, pline de emoții și de surprize.- Și nu se 
( poate spune că prin inima fiecărui iubitor al fot- 
> balului — și cine oare nu îndrăgește acest sport ? 
( — n-a trecut o undă de melancolie...

„Vacanța" s-a scurs greu. Dar iată că — în 
) sfîrșit l — a sosit și mult așteptata zi de 18 martie, 
?■ ziua inaugurării campionatului de fotbal pe anul 
( 1956, al categoriei A.
) Totul a fost pregătit pentru ca activitatea fotba- 
< listică oficială să înceapă în cele mai bune eon
ii dițiuni. Echipele s-au antrenat intens, au arătat 
) că privesc noul campionat cu deosebit interes. Mai
< trebuia doar ca soarele de primăvară să cuprindă
) stadioanele în lumina lui blinda, pentru ca și de- 

corul să fie cu a-
' devărat sărbăto

ri. Dragomir (Recolta) r^- oar iarna a-
.... n _ - _. °eusta atît de oa-și Mana Bisac (Progr. C_P.C S ) pucioasă, care s.a

victorioși în ciclocrosal de
Se pornește într-un ritm deosebit^' 

de viu. Din păcate, o busculadă,Ș 
după 1 km., angrenează o serie?) 
de concurenți. printre care: N. Va-Xj 
silesoti, R. Vbițeanu, P. Nuță, P.« 
Tone și alții... Plutonul multicolor* 
se întinde, fărămlțindu-se neconte-; 
nit, în urma cadenței impuse de I. ( 
Moraru care ajunge primul la Bu-} 
fet, talonat de D. Dragomir. Laț 
mici intervale, trec; G. Dumitrescu,< 
Wittman, Șelarii, I. Baciu, Voi-J 
nescu, apoi, ceva mai distanțați, N. < 
Vasilescu, Faniciu, Ștefu, etc.

In timpul traversării parai fui I. V-t 
Stalin, I. Morarii atacă puternic < 
Un singur concurent îi rezistă: D.J 
Dragomir care-1 urmărește ca o um.ț 
hră. In piața Scînteii, ordinea este^ 
următoarea : I. Morarii și D. Dra-* 
gomir; la 50 m. Wittman; la 100 m.< 
G. DiHnitrescu; la 150 m. Șelaru șil 
Voinescii, iar restul resfirați. Pe; 
porțiunea cea mai grea, da la Bă-’ 
neasa la Herăstrău, Dragomir se 
detașează de Moraru, pe care îl 
ajunge Wittman. Pe celelalte pla- 

I nuri, G. Dumitrescu slăbește, iar 
Șelaru, Voinescu, P. Nuță și alții, 
suferă defecțiuni materiale, în timp 

I ce Faniciu, Pelcaru și Stepanian au 
. o interesantă revenire. Pe primul 
plan, D. Dragomir, în vervă. își 

i mărește avansul și termină cursa 
detașat. în ciuda eforturilor de
puse de Moraru și Wittman de 
a-1 ajunge, obținînd astfel o victo
rie pe deplin meritată

STADIOANE!
De altfel, trecătorii care ieri grăbeau mai mult 

ca oricînd pașii spre casele lor, se uitau oarecum 
nedumeriți la grupurile numeroase de cetățeni, ti
neri și vîrstnici, care intrau pe porțile stadioanelor 
Dinamo și Giulești. Și au fost mulți spectatori la 
fotbal, atit în Capitală, cît și la Bacău, Timișoara, 
Ploești și Orașul Stalin, unde s-au disputat meciu
rile din prima etapă. „Giuleștiul", de pildă, a fost 
plin ca în zilele de vară calde și însorite. Și dacă 
fotbaliștii au dat ieri un bun examen, luptînd cu 
ardoare, în ciuda terenurilor înghețate și a vîntului 
tăios, nu e mai puțin adevărat că și publicul a 
fost la... înălțime. înfruntînd o vreme atît de ne
prietenoasă, de dragul sportului lui preferat. Și 
sub alt aspect, spectatorii, ca să spunem așa, s-au... 
evidențiat. Este vorba, atît din cele constatate de 
noi, cît și din relatările corespondenților, de spor
tivitatea și obiectivitatea cu care au urmărit meciu
rile acestei prime etape. La Giulești, „galeria", cu
noscută prin înflăcărarea cu care își susține 
echipa favorită, nu numai că n-a făcut nici un 
fel de„. obiecții atunci cînd oaspeții au egalat, 
dar au și subliniat prin aplauze unele faze frumoa
se de joc create de aceștia. Să sperăm că și în 
următoarele etape ale campionatului vom înregistra 
— pretutindeni — aspecte tot atît de îmbucură-

brie și în ianuarie, 
fi-a... adus aminte 
de noi tocmai cină 
ne luasem gî ridul 
de la ea. Și așa s-a 
făcut că și ieri, 
deși calendarut a- 
răta 18 marile, vre
mea a fost într-a- 
tît de friguroasă șl 
de posomorită, In
cit aveai impresia 
că mal de grabă se 
inaugurează sezo- 

.,nul de. , hochei pe 
V. gheață, decît cam- 
»/donatul republican 
$ de fotbal.

JACK BERARIU
S. MASSLER

— pretutindeni — aspecte tot atît de 
toare...

Un ,Instantaneu" demn de reținut în meciul Lo
comotiva Grivița Roșie-Minerul: după o ciocnire 
la o fază de joc, Macri (Locomotiva) și Gabor 
(Minerul) și-au strrns mîna, cerîndu-și reciproc 
scuze. Același lucru l-ar fi putut face și Ene II fi 
Farcaș II, care în unele momente au jucat poate cu 
prea multă... ardoare.

O surpriză plăcută pentru spectatori, dar mal 
ales pentru ...jucători: terenurile. Și pentru asta, 
toate laudele pentru colectivele organizatoare.

Uotărît lucru, campionatul a început sub cele 
mai pasionante auspicii. Două meciuri s-au termi
nat la egalitate, iar in celelalte patru, un singur 
gol a despărțit pe învingători de învinși.

După prima etapă, nici un înaintaș n-a luat con
ducerea în clasamentul „golgeterilor", Nimeni n-a 
marcat mai mult declt un gol. Oricum, acest cla
sament ar trebui să înceapă cu A. Munteanu (Fla
căra Ploești), care s-a dovedit cel mai... harnic și 
în minutul 2 de joc a înscris primul gol al cam
pionatului pe anul 1956 t

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI Șl MINERUL PCTR0ȘAN1 
ȘI-AU împărțit punctele

1-1

(2-1)
bună, 

porțiuni 
aproxl- 

puternic

LOCOMOTIVA-MINERUL
(1-0)

Au marcat: Olaru (min. 
Paraschiva (min. 47).

Raport de cornere: 6-3 
pentru Ixjcomotiva.

Teren Giulești — în stare 
cu excepția unor mici 
alunecoase. Spectatori: 
mativ 15.0W.

Timp friguros, cu vînt 
în tot timpul meciului.

Arbitru: S. Segall a condus în 
general corect. I s-ar putea re
proșa că a fluierat cu oarecare 
întîrziere și că n-a putut face 
față ritmului de joc.

LXX7OMOTIVA: Coman — 
deanu, Vărzan, Macri — 
Neamțu — Copil III, Ene n, O- 
laru, Langa, Filote.

MINERUL: Gram — Romoșan, 
Vasiu, Panait — Deleanu. Far
caș II — Paraschiva, Demian, 
Mhmteanu, Gabor, Moldovan.

S-au evidențiat: Copil HI, Ola
ni, Dodeanu, Bodo, Neamțu (în 
prima repriză), 
bor, Farcaș și

Do- 
Bodo,

Gram, Panait, Ga- 
Paraschiva.

de campionat în 
prilejuit o întrecere

Primul meci
Ciulești -a
sportivă care — pentru început de 
sezon — s-a ridicat la un nivel 
tehnic destul de bun. Ca o con-

■ 1 D. IJragomir (Recolta), cam-
pion la ciclocros al regiunii Bucu- 
rești 45’17”, 2. F. Wittman (C.C.A.) 
45’52”; 3. I. Moraru (Progr. C. S.) 
45’54”; 4. N. Vasilescu (Dinamo) 
46’56”; 5. A. Șelarii f Dinamo)
47’35”; 6. A. Faniciu (Metalul); 7. 
G. Dumitrescu (Recolta); 8. N. Pel
caru (G.O.A.); 9. N. Stepanian 
(G.C.A.); 10. N. Giurciubici (Gfi A.). 
Pe echipe : 1. C.C.A. 19 pete; 2 Di
namo 20 pete; 3. Recolta 26 pete.

In proba leminină, disputa din
tre cele două maestre ale spartu
lui, Maria Bisac și Aurelia Dră- 
ghici, (care1 a reintrat după o lungă 
pauză), nu a durat decît o parte a 
cursei căci M. Bisac, în formă bună, 
se detașează categoric, obținînd o 
victorie netă și titlul de campioană 
a regiunii București. Pe locurile ur
mătoare. s-au clasat în ordine : A. 
Drăghici (Dinamo), Maria Luțu 
(Voința), Ștefania Neagu (Progr. 
F- B.), I '• _ 
P.T.T.), Sofia Hoffman -o-
F. B.), Eugenia Baltag (Loc. 
tD.T.T.) și Aurelia Kilimon (FI. ro

le).

„Cupa Sportul popular" a fost 
!știgată de D. Dragomir. iar „Cupa 
ampaniei Agricole de Primăvară” 

a revenit echipei C.C.A.

i-. Iosefina Oprea (Loc. 
(Progr.

Dino și Victor Pop la seniori, Știința Cluj și Rina Pasciuc 
la senioare,

ORADEA (prin telefon de la tri
misul nostru). Campionatele republi
cane de cros, individual și pe echi
pe, au stîrnit un deosebit interes 
așa că astăzi dimineață un nume
ros public s-a înșirat, cu mult îna
inte de a se da startul în prima 
probă a întrecerii, de-a lungul alei
lor Parcului Muncitoresc.

înainte însă de a trece la relata
rea desfășurării întrecerii, iată cite- 
va cuvinte despre condițiile atmos
ferice. De dimineață a fost frig, 
pentru ca mai apoi pe măsură ce 
timpul trecea vremea să se facă 
din ce în ce mai frumoasă. La ora 
11 termometrele arătau plus 13 
grade I In aceste condiții, primele 
curse ale campionatelor au avut loc 
pe un teren înghețat în timp ce. 
ultimele — cele ale seniorilor și 
senioarelor — s-au desfășurat pe un 
teren moale Și desfundat. In ce 
privește traseul trebuie să arătăm 
că acesta a fost în marea sa ma
joritate plat.

Prima cursă a fost aceea a ju
nioarelor, în care cu toată disputa 
pentru primele locuri, proba a avut 
un nivel scăzut. Majoritatea concu
rentelor au avut o pregătire fizi
că insuficientă. In plus, cea mai 
mare parte dintre ele au comis și o 
gravă eroare tactică, plecînd prea 
„tare".

In schimb, cea de a doua probă, 
aceea a juniorilor, s*a ridicat mult 
deasupra celei anterioare, atît prin 
lupta purtată pentru primele locuri, 
cîi și prin valoarea concureinților.

MuTt aplaudați de spectatori, cei 
doi concurenți care s-au angajat în 
lupta pentru primul loc ( Barabaș și

învingători m campionatul de
32:26,0, 3. 
32:29,0; 4.

această pro- 
abia pe ulti-

Balotescu) au tranșat 
blemă (a primului loc) 
mii metri ai întrecerii.

După aceea s-a dat plecarea în 
proba rezervată senioarelor. A. 
ceasta cursă ridica o interesantă 
problemă, dată fiind valoarea con
curentelor. Pentru primul loc. con
curau cu șanse sensibil apropiate 
Nina Pasciuc și Alexandra Sicoe, 
ambele de la Știința Cluj. Cum A- 
lexandra Sicoe este cunoscută ca o 
temută sprinteră se punea întreba
rea dacă Nina Pasciuc va reuși să 
se distanțeze suficient pe parcurs, 
pentru a fi la „adăpost" de puter
nicul finiș al colegei sale de echipă. 
Și Nina Pasciuc a reușit acest lu
cru, atacînd de la începutul cursei 
și menținrnd în tot timpul nn ritm 
susținut.

Ultima și cea mai așteptată pro
bă a campionatelor a fost aceea a 
seniorilor. Cursa s-a desfășurat în
tr-un ritm susținut. Aceasta datorită 
în special iui Dinu Cristea (din nou 
tet el, în ciuda numeroșilor tineri 
prezenți la startul probei) și lui 
Victor Pop. După două ture s-au 
produs oarecari clarificări în ma
sivul pluton de concurenți, în sen
sul că în frunte s-a instalat un grup 
de alergători condus de Dinu Cris- 
tea și mai tîrziu de Victor Pop. La 
6.000 de metri acesta din urmă 
leușește să scape de sub suprave
gherea lui Dinu Cristea, terminînd 
învingător.

Tată rezultatele tehnice :
Seniori 10.000 m. (64 de concn, 

renți au terminat cursa) : 1. V. Pop 
(Dinamo) 32:18,0; 2, <3. Dinu (M)

cros
T. Strzelbinski (D) 

V. Weiss (D) 32:35,0;
5. I. Pricop (P) 32:44,0; 6. Gr. Co
jocarii (S) 32:50.0; 7. I. Puică (S); 
8. F. Moscovici (P); 9. I. Bădici 
(D); 10. C. Grecescu (D). Pe e- 
chipe primul loc a fost ocupat de 
DINAMO cu 120 p. Pe locurile ur
mătoare s-an clasat: Metalul 231 
p. și Progresul 318 p.

Senioare 2.500 m. (28 de concu
rente au terminat cursa) : 1. Nina 
Pasciuc (Știința) 8:39,0; 2. Alexan
dra Sicoe (S) 9:05,0; 3. Elisabeta 
Buda (V) 9:15,0. 4. Valeria Tălmă
ceam: (FI. r.) 9:17,0; 5. Ana Popa 
(C) 9:22,0; 6. Maria Ionescu (S) 
9:35,0. In clasamentul pe echipe 
primul loc a fost ocupat de ȘTI
INȚA cu 81 puncte, înaintea Con 
structonilui (83 p.) si Voinței
(133 p.).

Juniori 3.000 m. (62 concurenți 
au terminat cursa) : 1. A. Barabaș 
(V) 9:26,0; 2. I. Balotescu (M) 
9:29,0; 3. O. Ghelărescu (P) 9:48,0;
4. M. Dinu (M) 9:50,0; 5. A. Rtm-
feld (P) 9:53,0; 6. I. Denderău
(Flac.) 9:54,0. Iată clasamentul pe 
echipe: 1. Metalul 108 p.; 2. Di
namo 110 p.; 3. Progresul 208 p.

Junioare 1.000 m. (42 concurente 
an terminat cursa) : 1. Garin Roth 
(Fl. r.) 3:26,0; 2. Anastasia Blaga 
(FI. r.) 3:29,0; 3. Ana Czuli (FI. r.) 
3:30,0; 4. Rodica Steff (D) 3:31,0;
5. Rozalia Ciunga (Loc.) 3:32.0; 6. 
Erica Elzala (FI. r.) 3:33,0. Pe e- 
chipe primul loc a fost ocupat de 
Flamura roșie cu 54 p. In conti
nuare s-au clasat Locomotiva 81 p. 
si Recolta 89 p.

ȚUgOR VORN1CU

statare generală, care s-a d.sprins. 
din acest meci, se cuvine sublinia
tă pregătirea celor 
mai ales din punct de vedere fi~ 
zic fapt care le-a permis 
dispute șansele într-un ritm susți
nut pe toată durata partidei.

Jocul a 
tinete, pe 
vîntului: 
comotiva. 
aparținut

Ca valoare tehnică, prima repri
ză a fost mai bună si meritul este 
al feroviarilor. Dună cîteva mi
nute de „studiu", cu faze alterna
tive de tatonare, Locomotiva înce
pe să atace mai insistent și obține 
două cornere, rămase fără rezultat- 
înaintarea feroviarilor se anropie 
des de poarta lui Gram prin com
binații mai precise și în min 
reușește să deschidă scorul: 
interceptează o pasă greșită 
deschide pe Ene II, care ! 
sează în adîncime pe Olaru. 
șut plasat pe jos și mingea 
tră în plasă. Minerul răspunde cu 
atacuri timide. înaintarea nu se 
prea simte bine contra vîntuluRJE 
nu retine mingea prea mult si, a— 
parării îi revine sarcina de a re
zista cît mai bine atacurilor tot* 
mai numeroase ale Locomotivei. 
In minutele 27 și 28 se ratează 
două ocazii mari: Demian trage a— 
fără de la 3—4 m., iar Coo'l ÎF 
imită trăgînd alături de la 7—8 nu 
Ritmul de joc se menține rapid'.- 
Minerul are momente de revenire 
și ripostează periculos prin De— 
mian-Paraschiva. Locomotiva însăj. 
păstrează inițiativa, domină, 
atacul face abuz de combinații 
nu reușește să mai marcheze.^ La: 
reluare, nu trec decît două minute 
și Minerul, de data aceasta mal 
agresiv și mai periculos, egalează! 
in urma unei neînțelegeri în in
tervenție între Coman și Vărzarrz. 
Mingea centrată de Gabor, șcapăr 
celor doi feroviari și Paraschiva o- 
împinge în poarta goală. Inițiativa: 
trece de partea oaspeților care a— 
tacă mai legat, cu schimbări de 
joc de pe o parte pe alta și pase 
în adîncime. Apărarea feroviari
lor trebuie să se întrebuințeze se
rios. Coman prinde o minge difișr 
cilă în min. 53, dar.în min. 59 Ene: 
II ratează o ocazie bună de lat 
cîțiva metri, reluînd afară o minge: 
trasă în bară de Olaru. Atacul fe£ 
roviar contraatacă destul de des-- 
Vasiu acordă două cornere. apos’ 
Gram intervine de două ori cui 
succes. Momente grele sînt si la: 
poarta lui Coman, unde Gabor,*. 
Paraschiva și Munteanu creazai 
faze periculoase. Toate eforlurilel 
insă, rămîn zadarnice și meciul ia; 
sfîrșit cu un just rezultat de ega
litate

(Continuare în pag. 3-a)

două echipe

să-șî'

avut două aspects dis- 
reprize și după direcția 
în prima a dominat Lo
in a doua inițiativa a 
mai mult Minerului

9»
Bod» 

și-f 
lan—
IJms 
in— ■

dac
Sîi

..... ............................... 1
Citiți în pagina a 3-a cotnen- j 

tarii asupra celorlalte meciuri: 
din prima etapă a campionatului! 
categoriei A la fotbal.



Reprezentativa feminină de gimnastică a ILL Romine 
a plecat la Kiev 

Concursul de verificare din Capitală——
Ieri a părăsit Capitala plecînd la 

F’v “chipa feminină de gimnasti
că a țării noastre care va partici
pa ia primul mare concurs inter
național al anului. La Kiev, repre
zentativa R.P. Romine va concura 
alături de echipele U.R.S.S., R. Ce-' 
hoslovace, R.P. Ungare și R. P. Bul
garia.

Au făcut deplasarea: maestrele 
sportului Elena Leuștean, Elena 
Mărgărit, Emilia Vătășoiu și gim
nastele fruntașe Georgeta Hurmuza. 
che, Sonia Inovau și Uta Schland.

Vineri și Sîmbătă, gimnastele din 
lotul R.P.R. au avut un ultim 
concurs de verificare. Ele au arătat 
« pregătire destul de bună, și, ceea 
ce este important, că echipa are o- 
mogenitate. In sprijinul acestei a- 
ffrmații vine însăși clasamentul, în 
care primele patru concurente se a- 
ilă la diferențe foarte mici.

In prima zi s-a lucrat la exer
ciții impuse, aceleași cu care se va 
concura la Olimpiadă. S-au făcut 
încă mici greșeli de execuție, ele 

Echipa feminină de tenis de masă Progresul Cluj 
a întrecut cu 3-2 Progresul București

jl în etapa a IV-a a campionatului 
. categoriei A la tenis de masă 
^Progresul București (băieți) a în- 
, trecut cu un scor categoric (5-1) 
^Progresul Cluj.
! Iată rezultatele tehnice: Progre- 
jsul București-Progresul Cluj 5-1; 
-®ottne>r-Paneth 2-1 (14-21, 21-19, 
121-17); Ionescu-Cobîrzan 2-1; Ha- 
irastosi-Gavriilescu 2-0; Ionescu- 
J’aneth 0-2 (21-23, 14-21); Bottner- 
Gavrilescu 2-0; Harastosi-Cobîr- 
zan 2-0; Constructorul București- 
Voința Lemn Mobilă București 5-0; 
Haumescu-Saiabalian 2-0; M. Po- 
pescu-Stan Ilie 2-1; (18-21, 21-16, 

721-19); Pesch-Rotea 2-0; Naumes- 
•cu-Stan llie 2-0; Pesch-Saiabalian 
“2-0; FI. roșie Oradea-Progresul 
Satu Mare 4-5; Schwartz-Grunfeld 
;l-2; Hegyessi-Leker 2-0; Sipos-Je- 
nei 1-2; Hegyessi-Grunfeld 0-2 
Schwartz — Jenei 2-1; Sipos—Le- 
ker 0-2; Hegyessi — Jenei 2-0; 
Sinos-Grunfeld 2-1; Schwartz-Leker 
0-2. Clasamentul general după 4 
etape arată astfel (fără rezultatul 
meciului dintre Dinamo Constanța
și Dinamo Tg. Mureș care nu ne-a 
parvenit pînâ Ia închiderea ediției):
X Constructorul Buc.

2. Progresul Cluj
> 3. Progresul București 
l 4. Progresul Satu Mare

5. FI. roșie București
Voința Arad 

i'V. FI. roșie Oradea 
’-i. Voința L. M. Buc.

Dinamo Tg. Mureș 
40. Dfnamo Constanța

4 4 0 20: 1 8
4 3 1 16: 9 7
431 19:11 7
431 20:14 7
422 17:11 6
422 11:13 6
413 10:17 5
413 8:18 5
303 5:15 3
3 0 3 3:15 3

{Primele rezultate din cadrul finalelor
campionatului de

CLUJ (prin telefon de ia subre- 
dacția noastră).

72 de pugiliști, reprezentînd 15 
regiuni, au început în Sala Armatei 
întrecerile din cadrul finalelor cam
pionatului de calificare. Concurenții 
au făcut dovada unor satisfăcătoa
re calități tehnice, furnizînd între
ceri foarte disputate. La reuniunea 
de sîmbătă seara au participat 2000 
spectatori, iar duminică sala a de
venit din nou neîncăpătoare. Sîm
bătă seara au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice: Cat 
muscă: Șt Dande (Oradea) b. k.o. 
rep. I pe Marin Amet (București). 

JA. Morăruș (București) b. k.o. rep. 
II pe D. Vîgîi (Craiova). Cat. co
coș : Puiu Dumitru (Galați) b, p. 
N. Gheorghe (Bacău). Cat. pană: 
W. Stoianovici (București) b. k.o. 
rep. Il-a pe Ion Svoboda (Suceava). 
N. Stoian (Galați) b. p. N. Ghinea 
)(Ploești). Cat. semi-ușoară : D. Ni- 
colescu (București) b. p. N. Lupu 
'.(Galați). Cat. ușoară: D. Vasile 
'(Constanța) b. p. Gh. Eremia 
i(Ploești). Cat. semi-mijlocie : Ilie 
Glodaru (Iași) b. ab. rep. II, pe 
Pavel Stân că (Suceava). C. Bîlă 
(Graiova) b. p. Gh. Mircea (Regi
unea Stalin). Cat. mijlocie-ușoară 
I. Iancu (Graiova) b. p. I. Bălan 
(Bacău). Cat. semi-grea : Marin 
Păun (Regiunea Stalin) b. p. I. Roș
ea (Bacău). Cat. grea: Iosif Sze- 
kelî (Regiunea Stalin) b. k. o. teh. 
rep. III, pe D. Țăranu (București). 
('S-au evidențiat boxerii D. Nico- 

datorindu-se pe de o parte faptului 
că timpul de pregătire a fost scurt, 
iar pe de altă parte și emotivității 
cu care gimnastele au lucrat. Maî 
bine au fost executate exercițiile 
liber alese. „Solul" maestrelor spor
tului Elena Leuștean și Elena Măr
gărit, ca și „paralelele" Georgeteî 
Hurmuzache, sînt deosebit de grele, 
conținînd elemente de mare dificul
tate.

Concursul de verificare a fost 
cîștigat de maestra sportului Elena 
Leuștean, care a avut însă în Elena 
Mărgărit o adversară puternică. 
Ultima a căzut de la bîrnă la exer
cițiul liber ales și a pierdut 1 punct.

Clasamentul concursului de veri- 
ifcare este următorul:

1. Elena Leuștean 73,80 p; 2. Emi
lia Vătășoiu 73,15 p; 3. Georgeta 
Hurmuzache 73,05 p; 4. Elena Măr
gărit 73,00 p; 5. Teofila Băiașu 
70,95; 6. Uta Schland 70,75 p; 7. 
Sonia Inovan 70,35 p; 8. Agneta 
Wittenberger 69,15 p; 9. Anastasia 
Ionescu 66,30 p; 10 Anica Ticu 
59,55 puncte.

In cadrul probei feminine, * suav 
priza zilei a cons-tituit-o infringe- 
rea echipei Progresul București, 
campioană a R.P.R., în meciul cu 
Progresul Cluj. Jucătoarele din 
Cluj au cucerit o prețioasă victo
rie care le-a consolidat poziția de 
fruntașe în clasamentul general. 
Din echipa Progresul București o 
comportare slabă a avut Anita 
Babichian care a pierdut ambele 
întîlniri individuale și a influențat, 
prin jocul de factură slabă, rezul
tatul în meciul de dublu.

Rezultatele tehnice ale etapei 
sînt următoarele: Progresul Bucu- 
rești-Progresul Cluj 2-3: Zeller- 
Tompa 2-0; Babichian-Gavrilescu 
0-2 (8-21, 19-21); Zeller, Babi- 

chian-Tompa, Gavrilescu 1-2 (21-16, 
13-21, 16-21); Zeller-Gavrilescu 2-0; 
Babfchian-Tompa 0-2 (10-21, 12-21; 
Constructorul București - Știința 
București 3-0: Szasz-Magyari 2-0 
(23-21. 21-19); Strugaru-Barasch 
2-0; Szasz, Strugaru-Magyari, Ba- 
rasch 2-1; Ff. roșie București- Pro
gresul Timișoara 3-1: Slăvescu- 
Murvay 2-0; Vasilescu-Merkler 1-2; 
Slăvescu, Vasilescu-Murvay, Mer
kler 2-0; Slăvescu-Merkler 2-0. In 
urma acestor rezultate clasamentul
categoriei A Ia tenis de 
este următorul:
1. Progresul Cluj
2. FI. roșie București
3. Progresul București
4. Constructorul Buc.

masă (fete)

4 4 0 12: 4 8
4 2 2 6: 8 6
3 2 1 8: 3 S

5. Știința București
6. Fi. roșie Oradea
7. Dinamo Constanța
I. Progresul Timișoara

2 2 0 6: 0 4
3 12 5: 6 4
3 12 4: 6 4
312 3: 8 4
404 3:12 4

calificare la box
lescu (Bucii.ești) și N. Lupu (Ga
lați), care au făcut dovada unor 
frumoase calități tehnice.

Duminică seara s-au desfășurat 
noi întîlniri, soldate cu următoa
rele rezultate: Cat. muscă • Al. 
Gelegram (Galați) b. p. V. Boian 
(Bacău) ; N. Dică (Ploești) b. p. 
D. Răceanu (Timișoara). Cat. co
coș : M. Urlățeanu (București) b. 
p. Ion Albiș (Cluj) ; Petrache Bo
tez (Iași) b. k. o. teh. rep. III, pe 
D. Pândele (Pitești). Cat. pană : V. 
Surugiu (Craiova) b. k. o. teh. rep. 
III, pe V. Dărăban (Oradea). D. 
Băzdrăgan (R.A.M.) b. p. FI. Chirii 
(București). Cat. semi-ușoară : Eug. 
Bălan (Timișoara) b. ab. rep. II, pe 
I. Bulgaru (Iași). Cat. ușoară: Gh. 
Burdujan (Iași) b. p. P. Cîrlogea 
(Timișoara). D. Grădinaru (Bacău) 
b. p. Paul Pirlea (Craiova). Mij
locie mică: Șt. Kun (Cluj) b. k.o. 
teh. rep. I, pe FI. Vidu (Pitești) 
Cat. semi-grea: I. Songody (Ora
dea) b. k.o. teh. rep. III pe I. Pin- 
tilie (Craiova). E, BOCOȘ

-------------- ———

A apărat revista
Stadion nr, 5

cu interesante foto-reportaje 
ale competițiilor sportive.

Prețul iei 1.50
4

Rezultate scontate in campionatul republican de rugbi
CONSTRUCTORUL T.S.P. BUCU

REȘTI LA EGALITATE CU 
PROGRESUL SANĂTATEA: 0-0
Un meci de valoare tehnică scă

zută, cu multe faze confuze. Con
structorul nu a putut reuși un re-' 
zultat favorabil deoarece legătura 
dintre jumătatea de grămadă și ju
mătatea de deschidere a fost aproa
pe inexistentă. CONSTRUCTORUL 
T.S.P.: Manolache, A. Niculescu, 
A. Papia — T. Radulescu, M. Hor- 
șa •— S. Mehedinți, V. Nistor, P. 
Niculescu — G. Suciu, G. Papia, C. 
Bărăscu, S. Niculescu, I. Teodore- 
scu, D. Guarnieri — Petre Gheor- 
ghe. PROGRESUL SĂNĂTATEA: 
I. Costescu, V. Lazarovici, V. Ma- 
noliu — R. Făgărășanu, Gh. Ceau- 
șu — N. Văgîi, M. Dumitrescu, D. 
Spirea — V. Anghelescu, D. Tenes-

Iată una din numeroasele șarje pe linia de trei sferturi ale echi
pei C.C.A.

In fotografie: Kramer (C.C.A.) se pregătește să paseze balonul 
unui coechipier. (Foto R. VILARA)

Junioarele asaltează din nou
recordurile

întrecerile de înot desfășurate ieri 
în Capitală, în cadrul competiției 
organizată de asociația Voința, s-an 
bucurat de un frumos succes. In a- 
faira faptului că au participat nu
meroși înotători, — ceea ce dove
dește interesul lor pentru verifi- 
cairea stadiului de pregătire, — s-au 
înregistrat o serie de rezultate bune, 
dintre care evidențiem recordurile 
junioarelor Margareta Wittgenstein 
la 100 m. liber (1.15.5) și Maria 
Both la 100 m. bras (1.30.1).

Iată de altfel rezultatele și tim
purile realizate de primii trei cla
sați în fiecare probă :

SENIORI: 400 m. liber : 1. Ște
fan Ionescu (C.C.A.) 5.07.6; 2. A. 
Măndoiu (Dinamo) 5.13.6; 3. AL 
Popescu (Dinamo) 5.23.1; 200 m.
bras : 1—2 O. Vlăduță (Dinamo) și 
& Chirvăsuță (Știința) 2.53.9; 3. 
Al. Botez (C.C.A.) 2.58.7. 100 m. 
spate: 1 .Gh. Enache (Dinamo) 
1-12.6; 2. O. Ionescu (C. O. A.) 
1.16.1; 3. M. Vasiliu (Știința) 1.17.1; 
SENIOARE : 100 m. liber : 1. Mi- 
haela Popescu (Știința) 1.18.3; 2. 
Dan Maria (Progresul) 1.20.6; 3.
Wechter Astrjda (Știința) 1.20.5; 
100 m. fluture delfin : I. Nicoletâ 
Ștefănescu (Școala Sportivă de Ti
neret) 1.35.8; 2. Anca Roseti (Pro
gresul) 1.40.8; 3. Maria Kasovitz 
(Progresul) 1.45.9; 4x100 m. liber: 
1. Progresul 5.26.4; 2. Voința
6.20.3; 3. C.C.A. 6.27.8; JUNIORI: 
100 m. liber: 1. G. Blajek (Știința) 
1.02.0; 2. C. Ciorbă (C.C.A.) 1.04.3;

Campionatele de scrimă ale Capitalei
Deși ca factură tehnică asaltu

rile disputate sîmbătă și dumi
nică în sala Progresul F.B. din 
Capitală nu s-au ridicat la un ni
vel mulțumitor, totuși, datorită e- 
chilibrului de forțe întrecerile au 
fost interesante.

De-altfel atît la sabie cît și la 
spadă, campionii nu au fost cu- 
noscuți decît după baraj. Proba de 
sabie la care au participat 14 tră
gători a dat loc unei dispute dîrze. 
O foarte bună pregătire au dove
dit trăgătorii colectivului Pro
gresul F.B. care au ocupat pri
mele locuri. Iată clasamentul pro
bei de sabie: 1. M. Popescu (Pro
gresul F.B.) 6 v. (după baraj); 2. 
T. Predescu (Progr. F.B.) 6 v. 
(după baraj); 3. Jenei Ștefan 
(C.C.A.) 5 v.; 4. T. Șerbănescu
(Progr. F.B.) 4 v.; 5. M. Dobre 
(Progr. F.B.) 3 v.; 6. M. Budenaru 
(Voința) 2 v.; 7. C. Braun (Pro
gresul F.B) 1 v.; 8. I. Budenaru 
(Voința) 1 v.

La spadă lipsa unei pregătiri

cu — R. Niculescu, M. Demetrescu,
V. Nițu, P. Georgescu — P. Decle- 
zis.

C.C.A. — LOCOMOTIVA I.C.F.
17-3 (3-3)

După o repriză egală, în ciuda 
diferenții evidente de valoare din
tre cele două echipe jocul a fost 
frumos. Locomotiva I.C.F. a des
chis scorul printr-o încercare a ltd 
Sergiu Paul: 3-0, în urma unei ezi
tări a fundașului militar, Leonte. 
C.C.A. și-a organizht apoi jocul șl 
a egalat prin Cojocaru. In repriza 
a doua militarii domină și construind 
numeroase acțiuni spectaculoase maî 
înscriu prin Cojocaru (3), Veluda
(3) și Penciu (8). C.C.A.: A. Teo- 
filovici, N. Căpușan, I. Danciu — 
A. Marinache, M. Blăgescu — I. 
Oprescu, FI. Hainăroșie, C. Ștefan

la inot
3. Șt. Kroner (Știința) 1.04.4; 
4x100 mixt: 1. Tînărul Dinanjo- 
vist 5.16.9; 2. C.C.A. 5.22.3; 3.
Știința 5.26.0; JUNIOARE: 100 m. 
bras: 1. Maria Both (Progresul) 
1.30.1 (record republican de ju
nioare categoria a Il-a); 2. Maria 
Ionescu (Progresul) 1.33.6. 3. Gobel 
Astrid (Știința) 1.34.6; 100 m. spa
te: 1. Nicoletâ Ștefănescu (Școala 
Sportivă de Tineret) 1.27.9; 2. Eli- 
sabeta Bratu (Progresul) 1.29.4; 3 
Erika Hentes (GOA.) 1.34.4.

★'
In cele mai importante meciuri de 

polo desfășurate ieri în cadrul „Cu
pei de iarnă" s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Știința-Progresul 
5—5 (2—2); C.G.A.-Dtaamo 9—1 
(1—1). Prima partidă nu s-a ridi
cat la o bună valoare tehnică, dar 
a fost interesantă datorită comba
tivității jucătorilor și evoluției strîn- 
se a scorului. Cele cinai goluri ale 
echipei Progresul au fost înscrise de 
Bădiță, iar pentru Știința au mar
cat Marinescu (4) și Blajek. Intîl- 
nirea dintre C.C.A. și Dinamo a 
fost interesantă numai în prima re
priză, cînd jocul combativ al dina- 
moviștilor și acțiunile ineficace ale 
jucătorilor de la C.C.A. creează un 
meci echilibrat. Apoi, în repriza se
cundă GC.A. „se încălzește" și tre
ce cit ușurință de echipa Dinamo, 
descompletată (fără Oanță, care a 
fost scos din echipă pentru indisci
plină) și lipsită de dîrzenia din 
prima parte a meciului.

tehnice temeinice a fost mai evi
dentă. Cu excepția primilor clasați, 
ceilalți trăgători au dovedit se
rioase lipsuri. Cîștigătorul turneu
lui, M. Mazuru (Progr. F.B.) a 
tras c.u mult calm și în meciul de 
baraj a obținut o victorie comodă 
asupra rutinatului P. Zwolfer ocu
pând primul Ioc. Clasamentul pro
bei de spadă este următorul: 1. M. 
Mazuru (Progr. F.B.) 6 v (după 
baraj); 2. P. Zwolfer (Voința) 6 
r. (după baraj); 3. C. Ciocîrlie 
(C.C.A.) 5 v.; 4. M. Nicolau (Vo

ința) 4 v.; 5. R. Drăgușan (Progr. 
F.B.) 4 v.; 6. M. Turburi (Prog 
F.B.) 2 v.; 7. A. Rusu (Prog. F.B.) 
1 v.; 8. N. Eftimescu (Prog. F.B.) 
0 v.

Cum valoarea tehnică a cîtorva 
probe a lăsat de dorit, va fi foarte 
interesant de urmărit la faza fU 
nală, care va avea loc la Sibiu 
între 22 și 25 martie, șî evoluția, 
ce'or’al'i trăgători din celelalte 
regiuni. (A. Papaianopal, coresp.)

— P. Merghișescu, R. Chiriac — G. 
Kramer, A. Penciu, M. Cojocaru,
R. Veluda — M. Leonte. 
LOCOMOTIVA I.C.F.: M. Marine* 
seu, O. Smîgelski, V. Scurtu — L 
Juga, G. Stoenescu — M. Iliescu,
S. Paul, Gh. Manole — I. Liați, R. 
Manolescu — M. Dumitrescu, N. 
Penciu, I. Crîșan, M. Bostan — 
N. Vizitiu.
DINAMO A OBȚINUT VICTORIA 
IN ULTIMUL MINUT DE JOC 
IN FAȚA ECHIPEI DINAMO IXt 

5-0 (0-0)
Primele 30 de minute de joc au 

aparținut jucătorilor de la Dinamo 
IX, pentru ca în repriza secundă 
cei de la Dinamo să domine auto
ritar, dar infructuos. Cînd ambele 
echipe se resemnaseră cu rezulta
tul de egalitate, și cînd ceasul in
dica ultimul minut al meciului, o 
bîlbîială a unor jucători de la Di
namo IX, este exploatată de Alexan- 
drescu care înscrie. Titf Ionescu 
transformă: 5-0. DINAMO: Aldea, 
Jugănaru, Iordăchescu — Doruțiu, 
Borșaru — Voicu, Dumitrescu, Pe
trache, Ionescu, Vantroba — Ilie 
Alexandrescu, Barbu, Ghiuzelea — 
Buda. DINAMO IX : Petre G., Bra
tu, Ghiondea — Dumitrescu, Dumi- 
triu — Căpilneanu, Purdea, Grigo-' 
riev — Călinescu, Teodorescu, 
Chirvase, Ihm, Gristoloveanu, Neac- 
șu — Olteanu.
LOCOMOTIVA GR. ROȘIE A REA
LIZAT, IN CIUDA TERENULUI 
ȘI A VINTULUI, UN SCOR IM

PRESIONANT: 20-0!
Constructorul Or. Staiin n-a jus

tificat așteptările noastre. Jucînd 
dezorganizat, oaspeții nu au reușit 
să stăvilească elanul echipei cam
pioane, care a lăsat o foarte bună 
impresie, creînd faze frumoase pe 
un teren acoperit de zăpadă. Au 
înscris : Ghica, Picu, Moarcăș, Cio. 
banu și Tibuleac. LOCOMOTIVA a 
prezentat echipa : Coter, Lungule- 
scu, Șerban, — Mladin, Rusu — 
Ciobanu, Picu, Moraru — Moarcăș, 
Nasta — Caligari, Tănăsescu, Ghi
ca, Tibuleac — Pîrcălăbescu. CON
STRUCTORUL ORAȘUL STALIN: 
Boamfă, Bențea, Marica — Petres
cu, Zîgreanu — Epure, Vasilescu, 
Codreanu — Popa, Andruță, Cîrs- 
tea, Smîdu, Căpitanu, Popescu — 
Girescu.

La primul concurs de trial 
la motociclism

După o perioadă de inactivitate 
coinpetițională de aproape o jumă
tate an, era de așteptat să întîlnim 
la startul concursului de trial orga
nizat de Comitetul C.F.S. al raionu
lui 1 Mai și comisia orășenească 
de auto-moto, pe majoritatea moto- 
cicliștiior bucureșteni. Aceasta, cu 
atît mai mult, cu cît proba de ieri 
însemna pentru alergători unicul 
prilej de a-și verifica posibilități ie 
înaintea campionatului republican 
de regularitate și rezistență a că
rui desfășurare urmează să aibă loc 
doar peste cîteva săptămîni. La con
curs nu s-au prezentat însă decît 12 
motocicliști dintre care numai 3—4 
mctocicliști fruntași.

Situația de la moto, care vădește 
un dezinteres total al asociațiilor 
(Dinamo. Casa Centrală a Arma
tei, Metalul etc.) precum și a antre
norilor, față de pregătirea motoci- 
cliștilor lor, a devenit de-a drep
tul intolerabilă. Ca o primă mă
sură. comisia centrală de auto-moto 
va trebui să ia neapărat în discu
ție situația lotului R.P.R. și a an
trenorilor care se îngrijesc de buna 
pregătire a acestui lot și să ia 
măsuri imediate pentru a remedia 
pe cît posibil slaba pregătire în con
diții de concurs a motocicliștilor 
care fac parte din acest lot.

Dacă pe unele asociații nu le mai 
interesează sportul cu motor, co
misia centrală de auto-moto are to
tuși obligația să se îngrijească de 
alergătorii din lot care ne vor re
prezenta în concursurile internațio
nale. Nu mai avem nevoie să tri
mitem la asemenea concursuri „tu
riști", ci alergători bine pregătiți.

Iată rezultatele înregistrate: în
cepători : 150 cmc. : 1. I. Pușcașii 
(Știința) 36 min. 38,4 sec.; 350 
cmc. : 1. Radu Cristescu (Voința) 
30 min. 10 sec.

Avansați: 125 cmc. — 1. Nicu 
Ștefan (Voința) 34 min. 02,3 sec.: 
250 cmc.: 1. G. Bereni (Dinamo) 
22 min. 40,2 sec.; 2. I. Sterba 
(Avîntul) 37 min. 15,8 sec.: 3.
Luliu Pop (Voința) 41 min. 28,8 
sec.: 500 cmc.: N. Popescu (Meta
lul) 28 min. 36.2 sec.

g. șt.



DUPĂ PRIMA ETAPĂ
ÎN CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA FOTBAL

1- 3. Dinamo București 1 1 0 0 1:0 2
Știința Timișoara 1 1 0 0 1:0 2
<3. (3. A. București 1 1 0 0 1:0 2

4. Progresul București 1 1 0 0 2:1 2
5- 8. Flacăra Ploești 1 0 1 0 2:2 1

Minerul Petroșani 1 0 1 0 1:1 1
Locomotiva Timișoara 1 0 1 0 2:2 1
Locomotiva București 1 0 1 0 1:1 1

9. Fi. Roșie Arad ) 0 0 0 0:0 0
10. Știința Cluj 1 0 0 1 1:2 0

11—13. Dinamo Orașul Stalin 1 0 0 1 0:1 0
Progresul Oradea 1 0 0 1 0:1 0
Dinamo Bacău 1 0 0 1 0:1 0

Etapa viitoare (24-25 martie)
# , Flamura Roșie Arad—Dinamo Bacău.

■ ; Dinamo București—Dinamo Orașul Stalin (la 24 martie).
P, G.C.A.—Flacăra Ploești.

, Locomotiva Timișoara—Locom otiva București
r . Știința Gluj—Știința Timișoara.

Progresul Oradea—Progresul București. 
Minerul Petroșani stă.

----------------------—----------------------------------

Trei goluri in citeva minute 
și... cam atit

PROGRESUL - ȘTIINȚA CLUJ 
; 2-1 (2-i).
’ Au marcat: Luca, în proprie 

poartă (min. 5), Dragoman (min. 
10) și P. MoldJoveanu (min. 14). 

Teren Dinamo, bun. Spectatori.
i $12.000.

Timp: friguros, cu vînt puter- 
tuic.

’ Arbitru: D. Schulder, bun. 
PROGRESUL: Cosma — Gref, 

, Bratu, Soare — Ciocea, Știrbei 
Cruțiu, P. Moldoveanu, Ozon,

'Smărăndescu, Blujdea.
ȘTIINȚA: Cătină — Szekeli,

, Lucia, Isac — Moldovan, Geor- 
i ..gescu — Suciu, Lutz, Dragoman,
< JNedelcu II, Avram.
i Raport de corn ere: 4-2 (2-2) pen-
i |tru Progresul.

„încălziți" de primele schimburi 
mingi și mai ales de cele trei 

goluri care au „căzut" între mi
tuitele 5 și 14. spectatorii mecju- 
lui Progresul—Știința s-»u bu
curat, poate, gîndindu-se că, între 
..Dinamo" și' „Giulești" au ..ghi
cit-o" bine...

Satisfacția lor n-a durat însă 
Dtm mult. Pentru că, după un 
prim sfert de oră spectaculos și 
dinamic, jocul a cunoscut o pe
rioadă de scădere în restul repri
zei prime și a' lîncezit complet 
în cea de a doua.

Bucureștenii au cîștigat meritat. 
Ei s-au mișcat, în general, mai 
liîne șt au avut un atac în care 
Cruțiu și Ozon au imprimat o a- 
gresfvitate foarte incomodă pen
tru apărătorii clujeni. Am putea 
spune că Progresul a cîștigat toc
mai mulțumită acestui plus de 
superioritate a atacului său față 
de cel al studenților. O superiori
tate _nu prea evidentă, dar sufi
cientă pentru a fi determinantă în 
fixarea rezultatului. In rest com
partimentele celor doi adversari de 
ieri au avut comportări la un ni
vel apropiat.

Jocul a început dinamic. Ata
cant» bucures’onî se infiltrează

Dinamo București 
„hopul” de

DINAMO BACĂU - DINAMO 
BUCUREȘTI 0-1 (0-1).

A marcat: Nițulescu (minutul 
28).

Raport de cornere: 4-3 în fa
voarea echipei gazdă.

Teren: Steaua roșie, bun, ex- 
ceptînd spațiul din fața porților 
unde era noroi.

Spectatori: 5.000.
Timpul: friguros (— 4°).
Arbitru: Zaharia Drăghlci

(Constanța), corect și autoritar.
1 DINAMO BACĂU: Munteanu— 

Popa. Weber. Cîmaru — Cicero
ne, Vasile Alexandru — Dără- 
ban. Comeanu, Gram, Crețea, 
Oaldă.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu — 
Anghel, Băcuț II, Szoko — CăH- 
noiu, Băcuț I — Nițulescu, Nicu- 
șor, Ene, Neagu, Suru.

S-au remarcat: Uțu, Călinoiu, 
Nițulescu, Neagu, Munteanu și 
Popa.

BACAU 18 (prin telefon). — 
Primul ioc al etapei campionatu
lui cat. A de fotbal a stîrnit un 
mare interes nu numai în orașul 
Bacău, ci în toată regiunea. Sute 
de spectatori au venit din Bu- 
huși, Roman, Piatra Neamț și alte 
orașe, pentru a urmări această 
partidă. Așteptările lor n-au fost 
înșelate. Jocul a fost foarte dis
putat. ambele echipe luptînd cu 
deosebită dîrzenie de-a lungul ce
lor 90 de minute. La reușita acestui 
spectacol fotbalistic a contribuit și 
deplina sportivitate de care au 
dat dovadă jucătorii ambelor e- 
chipe. Singur Szoko a făcut •» 
notă discordantă, abuzînd de u- 
nele atacuri nereglementare care 

printre apărătorii clujeni prin ac
țiuni simple, rapide, orientate în 
adîncime. Cu concursul lui Luca, 
care a făcut în faza respectivă una 
din puținele greșeli în acest meci, 
bucureștenii deschid scorul. Jocul 
se. îndîrjește, studenții egalează, 
șî din nou Progresul înscrie, la 
capătul unei splendide acțiuni Ozon, 
Cruțiu, P. Moldoveanu, terminată 
cu un șut plasat, cu capul, al 
proaspătului inter al Progresului.

După pauză, avantajați de vînt. 
studenții preiau inițiativa. Ei își 
desfășoară acțiunile mai mult pe 
extreme, își creează cîteva acțiuni 
favorabile, dar nu periclitează 
real poarta lui Cosma, decît de 
două-trei ori (Avram, Suciu). In 
această repriză Progresul atacă 
mai puțin, dar Cătină este de fie
care dată pus la încercare, pentru 
că acțiunile bucureștenilor se ter
mină — în majoritatea cazurilor 
— cu șuturi periculoase. In min. 
72 Smărăndescu trage^ pe lingă 
poarta goală, iar după 7 minute 
Ozon trage în bară.

Despre jocul învingătorilor ar 
fi de spus, in linii mari, următoa
rele: prima repriză ne-a arătat 
posibilitățile reale ale echipei, care 
a jucat omogen, curat. După 
pauză, nici adversarul nu i-a soli
citat mai mult Pe bucureșteni, așa 
că ritmul și valoarea scăzută a jo
cului nu reflectă o situație nega
tivă de pregătire. Cosma a apă
rat foarte bine, sobru și sigur; 
apărarea ni s-a părut sub nivelul 
normal de pregătire; atacul — cu 
excepția lui Blujdea — a cores
puns.

Știința Cluj n-a jucat ieri cu ar
doarea obișnuită. Din rîndurile oas
peților am reținut pe: Cătină, Mol
dovan și mai ales pe mereu, tînă 
rul și neobositul Luca. Insuficient, 
aportul lui Dragoman.

RADU URZICEANU

a trecut greu
la Bacău...

i-au atras de altfel, avertismen
tele arbitrului.

Bucureștenii au început foarte 
bine repriza I atacînd variat în 
ritm rapid. In min. 5 Nicușor a 
interceptat în careul gazdelor un 
balon trimis „acasă" de Weber, 
dar Munteanu a clarificat situația 
plonjînd curajos în picioarele a- 
tacantului bucureștean. Trei mi
nute mai tîrziu, asistăm la o nouă 
învălmășeală în careul echipei din 
Bacău, dar Ene ratează de la opt 
metri. E rîndul gazdelor să atace 
cu însuflețire, dar Călinoiu respin
ge de trei ori cu capul șuturile pe
riculoase ale lui Gram. In min. 28 
bucureștenii înscriu golul care Ie 
va asigura victoria: Weber respin
ge o minge care se oprește în no
roiul din fața porții. Nițulescu țîș- 
nește vijelios și cu un șut bine 
plasat înscrie pe sub Munteanu.

După pauză, dinamoviștii băcă- 
oani atacă cu energie, forțînd e- 
galarea, dar Oaidă și Crețea ra
tează pe rînd, în fața porții goale. 
In minutul 68 e rîndul lui Neagu 
să tragă afară de la numai opt 
metri. Toate eforturile gazdelor de 
a egala se lovesc de apărarea or
ganizată a bucureștenilor care nu 
lasă nimic să treacă.

Dinamo București a meritat vic
toria, jucînd mai tehnic, dar ri
posta tinerei echipe din Bacău a 
fost surprinzător de viguroasă, mai 
ales în repriza 11-a.

V. Mihăilă, G. Mosary 
corespondenți

4 goluri 
dar înaintările

FLACĂRA PLOEȘTI-LOCOMO- 
TIVA TIMIȘOARA 2-2 (2-1).

Au marcat: A Munteanu (min. 
2), Bădeanțu (min. 22), A. Teo
dorescu din 11 m. (min. 28), Ți- 
găniuc (min. 53).

Raport de cornere: 6-2 (1-1)
pentru Flacăra.

Teren Flacăra, bun. Spectatori: 
16.000.

Timp: rece, cu vînt puternic, 
în repriza secundă ușoară nin
soare.

Arbitru: Gh. Dumitrescu (Buc.), 
bun.

FT ACĂRA: Maroși — Fahonțu, 
Marinescu, Neacșu — Cosmoc, Pe- 
reț — Leucă, A. Teodorescu, Za
haria. A. Munteanu, Ghiță.

LOCOMOTIVA: Franciscovici
— Corbuș, Androvlci, Rodeanu — 
Ferenczi, Ivanenco — Călin, Ți- 
găniuc, I. Covaci, Avasilichioaiel, 
Bădeanțu.

S-au remarcat: A. Munteanu 
(Flacăra) și Androvici (Locomo
tiva).

Flacăra Ploești și Locomotiva 
Timișoara n-au strălucit la primul 
examen competițional din acest an. 
Ambele echipe s-au dovedit insufi
cient pregătite pentru a oferi un 
joc de calitate timp de 90 minute. 
Flacăra Ploești a început meciul 
foarte tare șî după cum a jucat în 
primele 45 de minute se părea că 
victoria nu-i poate scăpa (mai cu 
seamă că în repriza secundă a- 
vea și avantajul vîntului). Dar 
după pauză, deziluzie: jucătorii 
Flacărei sufocați (aproape fără e.x. 
cepție) au început să paseze de
fectuos, să combine inutil în ime
diata apropiere a porții și să șu- 
teze anemic. In aceste condiții, 
sarcina timișorenilor, care făceau 
un joc de apărare, a fost mult ușu
rată, iar unul din rarele lor con
traatacuri le-a adus chiar egala-

La Timișoara: doar 25 minute 
de fotbal adevărat!

ȘTIINȚA TIMOȘOARA-PRO- 
GRESUL ORADEA 1-0 (1-0).

A marcat: Gîrleanu (Știința) — 
minutul 15.

Teren: „23 August" — bun;
Timp: frumos, însorit;
Spectatori: 10.000;
Arbitru: Stelian Matalser (Cra

iova) — corect;
ȘTIINȚA: Curcan — Sbîrcea, 

Brînzei, Florescu—Cojereanu, Ma
zăre — Gîrleanu, Tănase, do- 
sescu, Dinulescu, Lazăr.

PROGRESUL: Fe'es — Vărzan 
I. Caricaș, Kiss n — Barta, Ti
riac — Toth, Koszegi, Vlad, Flo- 
rea, Meszaroș.

S-au remarcat: Brînzei, Flores
cu și Dinulescu (foarte activ), Fe- 
jes, Vărzan I, Caricaș (uneori 
dur) șt Toth.

TIMIȘOARA 18 (prin telefon) — 
Intîmpinate la ieșirea lor pe teren 
de aplauzele miilor de timișoreni, 
echipele Știința Timișoara și Pro
gresul Oradea au satisfăcut entu
ziasta primire numai în primele 25 
de minute. In această perioadă jo
cul s-a desfășurat într-un ritm viu, 
fazele succedîndu-se cu foarte mul
tă repeziciune, de la o poartă la 
alta.

La o asemenea fază, Gîrleanu l-a 
deschis lung, în adîncime pe La
zăr și întreaga apărare orădeană 
a rămas... surprinsă. Lazăr a mai 
făcut cîțiva pași, apoi a centrat pe 
partea cealaltă a terenului la Gîr

Joc lent și ineficace la Orașul Stalin
DINAMO ORAȘUL STALIN- 

C.C.A. 0-1 (0-0).
A marcat: Constantin (min. 67).
Stadionul Tineretului, teren 

moale; Spectatori 6.000.
Timpul friguros.
Arbitrul: Alexandru Toth (O- 

radea), mulțumitor.
DINAMO: Stamate — Moarcăș. 

Lazăr, Seres — Hidișan, Florescu 
— Szakacs I, Radulescu, Ristin, 
Csegezi, Mihai.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, Ivănescu — Onisie, 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

S-au remarcat: Stamate, Moar- 
căș și Florescu, Zavoda II, Oni
sie și Constantin.

ORAȘUL STALIN 18 (prin te
lefon). — Joc prea lent, mai mult 
în cîmp. înaintările, în special cea 
dinamovistă, s-au pierdut în com
binații laterale, arătînd în genera’ 
o mare ineficacitate în fața porții. 
Atacul echipei C.CA. a combinat 
ceva mai precis, reușind să iniție
ze cîteva acțiuni periculoase opri
te însă în ultimul moment de inter
venția inspirată și curajoasă a lui 
Stamate.

Prima acțiune mai interesantă 
este înregistrată în minutul 7 și 
aparține echipei C.C.A.: Tătaru scă
pat de apărătorii dinamoviști tra

la Ploești, 
n-au satisfăcut!
rea. Cu un punct cucerit la Plo
ești, jucătorii Locomotivei s-au 
declarat mulțumiți. Nu putem să 
fim de acord cu „mulțumirea" ti
mișorenilor întrucît jucătorii lor 
n-au corespuns nici fizic și nici 
tehnic.

In prime’e minute, timișorenii, 
sînt depășiți: Pereț a condus ba
lonul nestingherit prin toată apă
rarea, și a împins mingea pînă la 
A. Munteanu care, scăpat de Iva
nenco, marchează singurul gol 
spectaculos al meciului. Apoi, Lo
comotiva trece in atac și după o 
serie de combinații nereușite, ega
lează la un luft comis de Pahonțu. 
Rodeanu continuă să greșească în 
apărare și în minutul 28, fără să 
aibă un adversar în apropiere ,o- 
prește mingea cu mîna în careu. 
(A. Teodorescu transformă lovi
tura de pedeapsă).

Flacăra a jucat frumos în pri
mele 45 de minute, dar numai în 
mijlocul terenului. Precizia cu care 
combina terțetul Pereț—Cosmoc— 
A. Teodorescu a creat bune si
tuații de șut pentru atacanți. dar 
acestea au rămas fără rezultat 
pentru că înaintașii — cu exceoția 
lui A. Munteanu — au întîrziat să 
tragă la poartă sau au șutat cu 
totală imprecizie (Zaharia, Ghiță, 
chiar și Peretz). Comportarea echi
pelor — în special a Flacărei — 
în repriza secundă nu merită nici- 
un comentariu ci trebuie să fie un 
semnal de alarmă pentru toți cei 
care se îngrijesc de pregătirea și 
randamentul acestor formații.

RENATO ILIESCU
ION IORDACHE 

corespon-tont

leanu, care a șutat sec, sub bară. 
In acest fel s-a marcat unicul gol 
al partidei.

După înscrierea punctului, stu
denții au continuat să atace, avînd 
o perioadă de timp inițiativa. Din 
păcate însă, înaintașii lor s-au com
plăcut într-un joc individual, astfel 
că apărarea orădenilor a respins 
cu ușurință acțiunile; Iar atunci 
cînd Ciosescu, Dinulescu și Gîrlea
nu au reușit totuși să străpungă 
defensiva oaspeților, au ratat situa
ții bune.

Odată cu scurgerea minutului 
25 ritmul partidei a început să slă
bească, ambele echipe complăcîn- 
du-se într-un joc lateral, steril, în 
care jucătorii au „excelat" în exe
cuții tehnice defectuoase.

Nici după pauză aspectul meciu
lui nu s-a schimbat. Anemicele 
atacuri ale orădenilor sau acțiunile 
individuale ale atacanților timișo
reni nu au constituit un pericol prea 
serios pentru cele două apărări.

In minutul 89 o acțiune indi
viduală a lui Ciosescu părea că va 
schimba scorul partidei. Dar ata
cantul timișorean, singur la cîțiva 
metri de poartă, a tras afară!...

MIRCEA TUDORAN 
ALEXANDRU GROSS

ge prin surprindere, dar Stamate, 
atent, reține. .Șase minute mai tîr
ziu Stamate inlervine din nou prin- 
tr-un p'onjon spectaculos în picioa
rele lui Zavoda I, care fentase pe 
Lazăr și pe Sereș. Dinamoviștii în
cearcă și ei poarta apărată de Voi
nescu prin Csegezi și Mihai, dar 
fără rezultat. De menționat că, 
spre sfîrșitul reprizei întîia, Zavo
da II reușește să salveze de pe li
nia porții un șut puternic tras de 
Rădulescu, de la numai 6 m.

La reluare, dinamoviștii hotă- 
rîți să deschidă scorul, atacă in
sistent prin Mihai, Ristin și Flores
cu, dar acțiunile acestora rămin fără 
rezultat. Din minutul 61, C.CA. 
pune stăpînire pe joc și are o lun
gă perioadă de dominare autori
tară în care se înscrie și golul vic
toriei : în min. 67 Constantin — în 
urma unei acțiuni a întregului atac 
— ajunge în poziție favorabilă de 
șut și de la 8 m. înscrie imparabil. 
Dinamoviștii încearcă din nou să se 
apropie de poarta lui Voinescu, dar 
nervozitatea care-i cuprinde îi face 
să rateze și să nu poată modifica 
rezultatul. Partida ia astfel sfîrșit 
cu victoria meritată a echipei C.CA.

AL. D1NCA

Lotul de juniori 
s-a antrenat ieri 

la două porți
Revenind de la Orașul Stalin, 

unde a făcut două antrenamente, 
lotul de juniori care va participa 
la Turneul F.I.F-A. a susținut ieri 
dimineață un joc de antrenament 
la două porți în compania forma
ției de juniori a Progresului F.B. 
Terenul. în parte desfundat, a in
fluențat antrenamentul. Folosind 
formația: Sfetcu — Schweillinger,
Stanca, Mureșan (Motroc)—Jenei, 
Mihăilescu — Anghel, Matelanu, 
Dridea, Dumitrescu (Raab), Vă- 
caru (Publik) lotul de juniori a 
marcat patru goluri echipei Pro
gresul F.B., care a fost un adver
sar destul de puternic, în ciuda 
faptului că n-a înscris nici un gol 
Autorii punctelor: Dridea, Nicolau 
(autogol), Anghel și Aliosman 
(autogol). Joi. lotul de juniori ur
mează să întîlnească prima echipă 
a C.C.A.

JOCURI AMICALE DE FOTBAL
■ FL. ROȘIE ARAD-LOCOMO- 

TIVA ARAD 4—1 (1-1). — Punc
tele au fost marcate de Petschows- 
ki (min. 1), Dilă (min. 41), Ser- 
fdzo (min. 48), Mateon (min. 64 și 
88). S-au remarcat: Dușan, Pet- 
schowski, Serfozd, Dudaș, Gapaș, 
Demșoreanu, Florescu, Popescu, Tu- 
doroiu, Dilă. Formațiile: FL. RO
SIE; Faur (Horvat)-Szucs, Dușan, 
Farmati-Capaș, Serfozo-Jurcă, Mer. 
cea (Dudaș), Boitoș, Petschowski 
(Mateon), Birău. LOCOMOTIVA: 
Demșoreanu (Bătrîn)-Florescu, Po
pescu, Tudoroiu-Duma, Blaj-Petz, 
Don (Buciuleanu), Dilă, loanovici, 
Ciurdărescu.

■ RECOLTA CAREI-METALUL 
S. MARE 3—0 (2—0). — Au mar
cat : Zih (2) și Havas. Echipa în
vingătoare s-a comportat bine.

■ DINAMO PITEȘTI-FL. ROȘIE 
R. VILCEA 2-0 (1-0). _ Teren 
moale, 1000 spectatori. Autorii go
lurilor au fost Raica si Dănoiti.

■ PROGRESUL TURDA-DINA- 
MO 6 BUCUREȘTI 1-6 (1-3).- 
Au marcat — Vasile Gheorghe (3), 
Balint, Voica și Chiriță, respectiv 
Huzum.

Locomotiva București 
și Minorul Petroșani 

și-au împărțit punctele 
(Urmare din pag. l-a)

Locomotiva, Iară Georgescu care 
este lovit, a făcut o primă repriză 
bună, cînd putea lua un avantaj 
mai mare. A controlat bine balo
nul șl a creat faze de atac spec
taculoase. înaintarea însă a gre
șit, combinînd prea mult și con- 
centrînd jocul pe partea stîngă în 
general și în special la Olaru. 
După pauză, atacul n-a mai ținut 
mingea și în pluș, de data aceasta, 
a jucat aproape numai pe dreapta. 
Minerul s-a prezentat mult schim
bat în bine. Dacă în prima re
priză atacul n-a reușit „să lege 
jocul", în schimb după pauză și-a 
revenit complet și a acționat — 
bine susținută de mijlocași — cu 
hotărîre, precizie și rapiditate, des- 
fășurînd un joc variat care a dez
orientat deseori pe apărătorii fe
roviari. In concluzie, o comporta
re generală meritorie a echipelor, 
cărora jocul de ieri le deschide 
perspective frumoase.

PETRE GATU

O^on°sport
lată cum arată un buletin PRO

NOSPORT cu 12 rezultate exacte 
la concursul Nr. 11 (Etapa din 18 
martie 1956):

I. Progr. Buc.—Știința Cluj 1 
II. Locomotiva Buc.—Minerul

Petroșani x
III. Șt. Tim.—Progr. Oradea 1
IV. FI. Ploești—Loc. Tim. x
V. Dinamo Bacău—Dinamo

București 2
VI. Dinamo Or St —C.C.A 2
VII. Novara—Juventus (camp.

italian) anulat
VIII. Bologna—Spăl (camp.

italian) x
IX. Monaco—Reims (camp.

francez) 1
X. Lille—Nice (camp, fr.) 1

XL St. Etienn-—Lens (camp, 
francez) x

XII. Bordeaux—So'haux (camp.
francez) 2

A. Metz—Toulouse (c^mn. fr.) 1
La aces’ concurs a” fost depuse 

aproximativ 710.000 buletine.



CAMPIONATELE REPUBLICANE
MASCULIN

C.C.A-PROGRESUL ARTA 
BUCUREȘTI 78—55 (50—27)

Un joc deosebit de spectaculos, 
desfășurat într-un ritm viu, în 
care s-a pus accentul, de ambele 
părți, pe varietatea acțiunilor de 
atac și prea puțin _ pe apărare. 
Proaspăta promovată în categoria 
A s-a apropiat de valoarea redu
tabilei ei adversare în primele 10 
minute din repriza I-a și în spe
cial de-a lungul întregei reprize 
secunde. Au înscris M- Nedef (18), 
A. Folbert (17), E. Niculescu (16), 
A. Fodor (13), M. Eordogh (8), 
C. Stamatescu (5), I. Testiban (1), 
pentru C.C.A. și G. Anghel (17), 
G. Mantea (14), A. Mihăilescu
(10).  S. Hatieganu (6), M. Voro- 
neanu (5), O. Popovici (3), pen
tru Progresul Arta. Au mai jucat 
F. Burada (C.C.A.) și V. Hupoiu, 
I. Borcescu, I. Nicolae, S. Iancu, 
E. Irsai (Progresul).

ȘTIINȚA ICF—DINAMO TG. 
MUREȘ 71—53 (37—26)

Oaspeții au început partida cu 
stwxes avînd în primele minute 
acțiuni echilibrate, sigure. De la 
îum”tatea reprizei însă studenții 
joacă mai organizat și folosind 
bine pe 1. Dinescu — foarte efica
ce sub coș — ca și pe Marius Băr- 
buiescu — care a realizat nume
roase aruncări de la semidistantă 
— își asigură un avantaj de 11 
puncte. In repriza a doua, studen
ții domină cu autoritate, în schimb 
dinamoviștii au acțiuni confuze 
în atac. Au înscris: I. Dinescu 
(22), Bărbulescu (15), Vasiliu
(10) , Borbely (8), Dîrjan (8), 
Simion (4), C. Dinescu (2), Lă- 
zărescu (2), pentru Știința ICF și 
Bodo (15), Berekmeri (13), Toth
(11) , Fullop (9). Nagy (3) și Bu- 
zan (2) pentru Dinamo.
DINAMO BUCUREȘTI—DINAMO 

ORADEA 59—51 (33—25)
Meci de o valoare destul de 

scăzută. Dinamo București a ob
ținut o victorie mai dificilă decît 
*ra de așteptat, pracficînd în ge
neral un ioc sub valoarea reală 
Bucureștenii au aplicat o apăra
re „om l_a om“ și în terenul ad
versarului, neobișnuit pînă acum 
la noi, dai ea a fost realizată cu 
succes numai în prima parte a 
meciului. Dinamo Oradea a de
monstrat că este una dintre cele 
mai bune echipe din provincie. Are 
multe elemente tinere și de per
spectivă și practică un joc OTga- 
nizat, deosebit de eficace. Punc
tele au fost înscrise de: Cojocaru 
(10, Constantinide (8), Em. Ră- 
ducanu (17), Dan Niculescu (7), 
M. Răducan (8), Karl (I), M. Spi
ridon (4), Pruncu (2), Nagy (2), 
pentru Dinamo București, Constan- 
tinescu (8). Vanya (10), Thill (2), 
Hofman (3), Sebestyen (13), Bc- 
retki (15). Au mai jucat Suhai și 
Glodeanu (Dinamo Oradea).

PROGRESUL I.M.F. CLUJ— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 58—52 

(23—24, 51—51)
Noii divizionari au obținut două 

puncte prețioase în fața studen
ților timișoreni. Ei au condus cea 
mai mare parte din timp și doar 
spre sfîrșilul partidei timișorenii 
au reușit să egaleze. In prelungiri 
localnicii, actionînd mai calm, au 
reușit să cîștige. Au înscris: Lupșo 
(19), Radu (10), Nicoară (9), Bui- 
nariu (8), Stirbu (6), Chioreanu
(4),  Cosma (2), pentru Progresul 
șl Pușcașu II (13), Mokoș (12), 
Rădulescu (8), Pușcașp I (7), L6- 
rinez (5). Paul (4) și Cîrlan (3), 
pentru Știința.

CONSTRUCTORUL CLUJ— 
LOCOMOTIVA P.T.T. BUCUREȘTI 

38—64 (18—22)
După 20 de minute de joc e- 

chilibrat bucureștenii au desfășu- 
lat acțiuni mult mai bine orien
tate tactic terminate cu nume
roase aruncări reușite, obținînd 
astfel o diferență de scor aprecia
bilă. Trebuie spus că, în special 
în cea de a doua parte a întîl- 
nirii, apărarea localnicilor a func
ționat foarte defectuos. Au mar 
cat: Niculescu (20), Călugăreanu 
(17), Ga.iea (11), Costescu (10), 
Cucoș (4), Liță (2), pentru Lo
comotiva și Sarosi (10), Gruber 
(9), Gulosi (9), Gusan (4), Zeriu 
(3), Anghel (2) și Baciu (1) pen
tru Constructorul

PROGRESUL TG. MUREȘ— 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

101—50 (48—18)
In vervă de joc, mureșenii 

au învins pe merit la mare di
ferență. Ei au profitat de jocul 
lent al adversarilor și prin con
traatacuri reușite și-au asigurat 
victoria la scor. Punctele au fost 
înscrise de Kadar (34), Zoizon 26), 
Retegi 21), Steff (9), Nagy (4), 

Ciontea (3), Rusu (2), Bota (2). 
pentru Progresul Tg. Mureș și 
Bosh (15). Dumitrescu (15), Sza
bo (5). Geleriu (6), Simionescu 
(4), Stinghie (4) și Stroe (1), 
pentru Progresul Orașul Stalin

FEMININ
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

—VOINȚA ORAȘUL STALIN 
74—47 (38—26)

Deși au cîștigat la s-cor, bucu- 
reșfencele au jucat sub nivelul lor 
normal, actionînd foarte dezorga
nizat. Tinerele jucătoare din O- 
reșul Stalin au ținut pasul cu 
adversarele lor doar în primele IR 
minute. In rest ele au arătat nu
meroase scăderi atît tactice cît șl 
tehnice. Este elocvent faptul că 
învinsele au ratat transformarea a 
29 de lovituri libere- Punctele par
tidei au fost marcate de: V. An
tonescu (28), L. Diamandi (9), C 
Pîrvu (9), M. Ekert (8), H. 
Eordogh (8), X. Nistor (5), L. 
Rusu (4), V. Armășescu (3), pen
tru Constructorul și H. Krauss 
(22), O- Cucuruz (10), S. Tampa
(6) , M. Kropfel (6), R. Pop (2) 
și A. Merkler (1), pentru Voința. 
ȘTIINȚA ICF—PROGRESUL TG.

MUREȘ 62—36 (36—11)
In primele 20 de minute de joc, 

studentele bucureștene domină net 
creindu-și un substantial avantaj. 
In cea de a doua parte a întîl- 
nirii, tnureșencele au o comportare 
complet diferită, joacă mult mai 
organizat, atent în apărare și au 
o deosebită precizie în aruncările 
de la semidistanță. De altfel, în re
priza a doua ele au un scor defa
vorabil dar la o diferență minimă 
de jumătate de coș. Au înscris 
Elena Dragomirescu (20), Teo
dora Simionescu (14). Violeta Ză- 
vădescu (11), Ștefania Tomescu 
(8), Irina Boldog (4), Zamfirita 
Belu (2), Niculina lonescu (2), 
și Clara Szepesy (1), pentru Știin
ța I.C.F. si Margareta Rogobete
(12),  Georgeta Fullop (8), Maria 
Covaci (8), Paraschiva Varga
(7) și Iboia Kdble (1) pentru Pro
gresul Tg. Mures
ȘTIINȚA MINISTERUL INVA- 

ȚAMINTULUI BUCUREȘTI— 
PROGRESUL ORADEA

76—60 (31—32)
Una dintre cele mai tinere echi

pe ale campionatului, care s-a a- 
firmat ca o formație în plină as
cendență — Știința Ministerul

Schiorii romîni 
în R. P. F.

Simbâtâ dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd în R.P.F. Iugoslavia 
un lot de schiori romîni format din 
Gh. Cristoloveanu, N. Pandrea și 
I. Bîrsan. Sportivii romîni vor par. 
tîcipa în zilele de 24 și 25 martie

'wMaf&msrt HOTARE
HONVED, VOROS LOBOGO Șl 
KINIZSI AU FĂCUT MECIURI 

NULE IN ETAPA DE IERI
BUDAPESTA. — In etapa de ieri 

a campionatului de fotbal al R.P. 
Ungare s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Voros Lobogo — Dozsa 
1-1, Honved Budapesta — Vasas 
Budapesta 2-2, Csepeli Vasas — 
Kinizsi 2-2, Szegedi Haladâs — 
Dorogi Bănyăsz 2-1, Pecsi Dozsa — 
Tatabanyaj Bănyăsz 3-1, Salgotar- 
jani Bănyăsz — Szombatheli T6- 
rekves 2-0.
FIORENTINA CONTINUA SA FIE 
NEÎNVINSA IN CAMPIONATUL 

ITALIAN
ROMA. — Iată rezultatele înre

gistrate în etapa de duminică a 
campionatului italian : Bologna — 
Spăl 2-2, Atalanta — Fiorentina 
0-0, Lazio — Lanerossi 1-0, Milano
— Triestina 1-0, Pro Patria — Pa
dova 0-2, Roma — Napoli 2-1, To
rino — Internazionale 0-2, Genova
— Sampdoria 0-0
SEMIFINALELE CUPEI ANGLIEI

LONDRA. — Sîmbătă s-au des
fășurat semifinalele Cupei Angliei. 
Manchester City a învins Tottenham 
Hottspur cu 1-0 și Birmingham a 
întrecut Sunderland cu 3-0.

DERBIUL CAMPIONATULUI 
IUGOSLAV

BELGRAD, -r- Duminică s-a des
fășurat derbiul campionatului Iugo
slav dintre fruntașele clasamentu-

DE BASCHET
Invătămîntului — a obținut a- 
seară o victorie pe deplin merita
tă în fața redutabilei echipe Pro- 
eresul Oradea. Jucătoarele bucu
reștene au început slab meciul, în 
schimb adversarele lor au atacat 
decis, reușind să aibă avantaj de 
6—7 puncte. Progresul a condus 
întreaga repriză, dar sfîrșitul a- 
cestui taim a arătat că Știința își 
revine. Intr-adevăr, după pauză, 
echipa bucureșteană a jucat or
ganizat Și sigur și — avînd în 
Adriana Florescu o excelentă rea
lizatoare — cîștigă repriza cu 
17 puncte. Au marcat: Adriana 
Florescu (31), Ana Firimide (26), 
Emilia Todirașcu (11), Anca Pop 
(2), Silvia Popescu (1), Eveline 
Gutman (1), Irina Rizescu (4) 
pentru Știința, Ana Cociubei (6), 
Marta Papp (9), Ella Mayer (19), 
Aranca Balogh (1), Ecateri'na 
Szabo (5), Iolanda Darabas (20). 
centru Progresul

FLAMURA ROȘIE ORADEA— 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

32—39 (13—26)
In Drimele minute de joc oră- 

dencele inițiază cîteva atacuri reu
șite, dar feroviarele își revin, joa
că mai calm, și își asigură un a- 
preciabil avantaj la întrerupere. 
După pauză bucureșteneele dove
desc o serie de lipsuri în apăTare 
și permit astfel gazdelor să echi
libreze jocul. Spre sfîrșitul întîl- 
nirii însă Locomotiva București 
ioacă mai energic sub coșul ad
vers și cîștigă la o mică diferență 
de ș,cor; Au marcat: Eva Ferencz 
(10), Simona Poenaru (9), Antoa- 
neta Sidea (8), Doina Vasilescu 
(6). Rodica Sădeanu (4), Viorica 
Constantin (2), pentru Locomoti
va și Paraschiva Nagy. (1), Mag
da Gall (9), Ana Cohelka (8), 
Clara Taub (6), Maria Zima (5), 
Elisabeta Balogh (3), pentru Fla
mura roșie.
METALUL CLUJ—ȘTIINȚA CLUJ 

38—31 (29—16)
Derbiul clujean feminin s-a sol

dat cu victoria meritată a noii 
promovate în campionatul catego
riei A, Metalul Cluj. învingătoa
rele au obținut astfel primul lor 
succes din acest an. Studentele 
s-au comportat slab, pe linia ț»ar- 
twlelor desfășurate pînă acum. Au 
înscris: Bismark (13), Ehrdt (10), 
Varodi (9), Bugar (3), Tana (2), 
Szuszman (1), pentru Metalul și 
Șerban (14), Cristea (5), Papp
(5),  Beretzki (4) și Nică (3), pen
tru Știința.

vor concura 
Iugoslavia

în localitatea Popova-Sapka din 
munții Aîacedoniei la o competiție 
internațională de schi pentru „Cupa 
Sarplanina", alături de schiori din 
Italia, Elveția, Austria și R.P.F. 
Iugoslavia. (Agerpres) 

lui Steaua Roșie Belgrad și Parti
zan Belgrad. Meciul a fost cîștigat 
de Partizan cu 3-1 (1-1). In urma 
acestei victorii, primul loc în clasa
ment a fost preluat de Partizan. 
Iată celelalte rezultate ale etapei a 
16-a : Beogradski Sport Club — 
Velej Mostar 1-0; Buducnost Tito
grad — Hajduk Split 2-1; Vojvo- 
dina Novi Sad — Radniciki Bel
grad 1-1; Proleter Osietk — Dina
mo Zagreb 4-1; Sarajevo — Ze- 
lezniciar Sarajevo 2-0; Zagreb — 
Spartak Subotica 0-1.
A TREIA ETAPA A CAMPIONA

TULUI DIN R P. BULGARIA
SOFIA 18 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — In cea de 
a treia etapă a campionatului bul
gar de fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ț.D.N.A. — 
Spartak Sofia 3-1; Udarnik Sofia 
— Spartak Pleven 3-1; Narodna 
Armia Plovdiv — Minior Dimitrovo 
2-0; Uzina 12 Sofia — Spartâk 
Stalin 2-1; Spartak Plovdiv — Lo- 
komotiva Sofia 1-1; Torpedo Rus- 
se — Dinamo Sofia 0-0.

PRIMELE MECIURI IN 
R. P. POLONA

VARȘOVIA 18 (prin telefon). — 
Astăzi s-a inaugurat în R. P. Po
lonă campionatul de fotbal pe anul 
1956. In prima categorie participă 
12 echipe. Rezultatele înregistrate 
sînt: Budowlane Opole — Stal Sos- 
nowiec 5-1; Gornik Zabrze — Ruch

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA
A fost alcătuit fotul repre

zentativ al R. P. Romîne
Comisia centrală de tenis de 

masă a alcătuit lotul jucătorilor 
din R P.R. care vor participa în
tre 2 și 11 aprilie la campionatele 
mondiale de la Tokio. Lotul fe
minin este format din maestrele 
emerite ale sportului Angelica Ro- 
zeanu și Ella Zeller, iar cel mas
culin din campionul tării Tiberiu 
Harasztosi, Mircea Popescu, Ma
tei Gantner și Toma Reiter. Ju
cătorii romîni vor participa la toa
te probele cuprinse în programul 
celei de a 23-a ediții a acestei im
portante competiții.

Lotul R. Cehoslovace

PRAGA (Agerpres). —
La Praga a fost dată publicită

ții lista sportivilor cehoslovaci 
care vor lua parte la cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă de la Tokio. In proba de 
simplu bărbați, vor juca Andrea
dis, Stipek și Tereba. La dublu

Turneul internațional de șah de la Dresda 
ia sfîrșit astăzi

DRESDA 18 (prin telefon). Sim- 
bătă s-a desfășurat țxmultima run
dă din cadrul turneului interna
tional de șah de la Dresda. Re
prezentantul tării noastre Victor 
Ciocîltea a avut negrele în partida 
cu Fuchs. Partida s-a terminat re
miză. Iată celalalte rezultate ale 
rundei. Jocurile dintre Sliwa—A- 
verbach, Sterner—Miihlberg, Pîdev
ski—Bilek și Sefc—Traikovici s-au 
terminat remiză. Dittmann— Hol
mov 0—l,Uhltnann—Pachman 1—0. 
Duminică s-au reluat partidele în
trerupte Traikovici—Pîdevski 0—1,

în îiH»e, cele mai bune jucătoare de baschet din Europa 
se vor intilni la Praga

PRAGA 18. — Campionatele eu
ropene feminine de baschet din 
acest an se vor desfășura la Pra
ga. Pentru a duce la bun sfîrșit 
dificila sarcină care se pune orga
nizatorilor, au fost luate măsuri 
încă de la sfîrșitul anului trecut. A 
fost alcătuită o comisie specială 
compusă din 50 de persoane care 
se ocupă de toate problemele pe 
care le ridică această competiție.

Ca loc de desfășurare al cam
pionatelor a fost ales Stadionul de 
iarnă din Praga. Tribunele sale 
au o capacitate de 15.000 locuri 
astfel că iubitorii de baschet vor 
putea urmări în număr cît mai 
mare întîlnirile finale. Suprafața

Chorzow 3-1; Gwardia Varșovia — 
Wlokniarz Lodz 0-2; Kolejarz Poz
nan — Grabarllia Krakow 1-0; Le- 
chia Gdansk — C. W. K. S. 1-3; 
Wisla Krakow — Gwardia Byd
goszcz 2-0.

CAMPIONATUL R. D. GERMANE

BERLIN. — In etapa de ieri 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Rotation Leipzig — Dynamo 
Berlin 3-2, Wismut Karl Marx Stadt 
— Motor Zwickau 3-0, Turbine Er
furt — Lokomotive Stendal 5-0, Em- 
por Rostock — Fortschritt Weisen- 
fels 0-1, Vorwârts Berlin — Mo
tor Karl Marx Stadt 4-0. Celelalte 
jocuri au fost amînate din cauza 
terenurilor impracticabile.

Miercuri la Zwickau, echipa loca
lă Motor a învins cu 3-1 (1-0) e- 
cliipa Green Cross din Santiago 
de Chili. La Aachen (Germ. Occ.) 
echipa chiliana a pierdut cu 4-3.

NICE ÎNVINSA IN CAMPIO
NATUL FRANCEZ

PARIS 18 (prin radio). — lată 
rezultatele partidelor disputate în 
cadrul celei de a XXV-a etape a 
primei divizii : Monaco—Reims 
2—1. LiUe—Nice 2—1; St. Etien
ne—Lens 0—0 ; Bordeaux — So- 
chaux 0—1; Metz—Toulouse 1—0; 
Nîmes—Nancy 6—1; Sedan—Stras
bourg 5—2; Troyes—Lyon 1—3; 
Marseille—Racing Club Paris 1—4. 

bărbați R. Cehoslovacă va fi re
prezentată de cuplul Andreadis, 
Stipek, iar la dublu mixt Andrea
dis va juca împreună cu tînărâ 
sportivă engleză Ann Haydon.

Pregătirile gazdelor

TOKIO (Agerpres). —
Jucătorii japonezi continuă să 

se pregătească cu intensitate în 
vederea campionatelor mondiale dp 
tenis de masă care vor începe la 
2 aprilie la Tokio.

După cum declară specialiștjf, 
jucătorii japonezi vor produce mari 
surprize și la această ediție. Mulții 
dintre ei vor utiliza o paletă aco
perită cu un burete special pe 
partea cu care execută lovitura de 
rever (backhand). Această paletă 
are calitatea de a avantaja și jo
cul de apărare.

Intr-o formă excelentă se află 
acum Ogimura și Tanaka. La 
fete, Watanabe continuu să do
mine pe celelalte coechipiere, da
torită jocului său ofensiv extrem 
de rapid și variat.

Holmov—Sefc 1 — 0, Dittmann— 
Uhlmann remiză.

înaintea ultimei runde care s» 
dispută luni, clasamentul are ur
mătoarea înfățișare: 1. Holmov 
11 ’/« P- 2. Averbach II p. 3. Cio
cîltea 10 p. 4. Pachman 8'/2 p. 
5—6 Ulhmann și Pîdevski cu cîte 
7>/2 p. 7—9. Fuchs, Bilek, Sliwa 
cu cîte 7 p. 10. Dittmann 6'/i p. 
etc.

Astăzi ,în ultima rundă Victor 
Ciocîltea joacă cu albele împotri
va lui Sliwa. Holmov joacă cu 
Uhlmann și Averbach cu Sterner.

de beton a stadionului va fi aco
perită cu o podea specială de lemn, 
confecționată din materialul care 
se întrebuințează la fabricarea 
punților la vapoare. Această po
dea va fi ușor de demontat și va 
fi perfect orizontală. Lemnul va 
fi tiatat cu o soluție chimică, pen
tru a nu permite alunecări

Deschiderea competiției va avea 
Ioc la 2 iunie.

PE SCURT
t La 6 mai va avea loc Varșo

via întîJnirea de box dintre repre
zentativele R.P. Polone și Angliei.

• La Stuttgart, echipa de lupte a 
R.F. Germane a învins cu 6—2 re
prezentativa Franței, in cadrul aces
tei reuniuni cinci întîlniri s-au des
fășurat ia lupte clasice, iar trei la 
lupte libere.

G Atletul finlandez Landstrom, 
care studiază în S.U.A., a participat 
în orașul East Lansing la un concurs 
în cadrul căruia a sărit 4.4*3 m. la 
prăjină.

• In ultima vreme cîțiva atleți 
australieni au obținut rezultate ex
celente. Atletul Porter în virată de 
20 ani a realizat 2,02 m. la înălțime 
(nou record australian), atletul Gos
per a alergat <40 yarzi (102,31 m.) în
48.1 Shirley Strickland a o b țintit 
56,9 sec. pe 440 y., iar Marlene Mat
hews a alergat 100 m. în 11,4 sec. 
Un rezultat excepțional a obținut 
atletul Hogan pe distanța de 100 m.:
10.2 sec. Performanța nu poate fi 
însă omologată deoarece timpul a 
fost măsurat doar cu un singur cro
nometru. Pe 3 mile (4828 in.) Landy 
a alergat 13:27,4 (nou record austra
lian) care echivalează cu 13:55.0 pe 
5000 m.

• In orașul Kulm (Austria) a 
avut loc un concurs de sărituri pe 
schi, în cadrul căruia au participat 
sportivi din 11 țări. Cea mai bună 
performanță a obținut Harry Glass 
(R.D.G.) cu o săritură de 129 m. 
Totuși, pe primul loc s-a clasat 
compatriotul său Werner Lesser cu 
sărituri de 112 și 122 m. deoarece 
Glass a căzut în momentul ateri
zării.

• Campionul olimpic Emil Zato- 
pek a declarat că la Jocurile Olim
pice de vară de la Melbourne ar 
dori să ia startul numai la maraton 
și la proba de 10.000 m. înainte de 
Olimpiadă, el va face o singură 
cursă de maraton : la concursul in
ternațional de la Boston (S.U.A.) 
care va avea Ioc în aprilie.

• ROMA — Sîmbătă s-a desfășurat 
la Napoli intilnirea internațională de 
sabie dintre echipele Ungariei și Ita
liei. După o luptă foarte strînsă, victo
ria a revenit echipei oaspe cu 19-17. 
Cele două echipe au aliniat cîte șase 
concurenți. Ungaria a aliniat o echipă 
tînără.
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