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In numărul de azil
• Surprize în campionatele de baschet.

• Etapă calmă la rugbi.
(pag. 2-aȚ

' ■*

• Activitatea tinerilor boxeri.
(pag. 2-a)

ORGAN Al COIHTETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $l SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R.P.R.

(Pag. 2-a)
• Avantajul terenului a fost hotărltor in a doua etapă a camptt»

natului categoriei A, la fotbal. (pag. 3-a)
• V. Kuț. Nina Otkalenko și Dinu Cristea, învingători in crasul* 

l'Humanite.
(pag. 4-a) 
(pag. 4-a) 
(pag. 4-a)

• Fotbal peste hotare.
• Un reușit spectacol sportiv.

★ Luni 26 martie 1956 4 pagini 25 bani?

Finalele de schi, 
o minunată sărbătoare sportivă!
POIANA STALIN 25 (prin tele

fon de la trimisul nostru). Do
rind parcă să-și aducă contribuția 
la asigurarea unui succes deplin al 
întrecerilor finale din cadrul „Spar. 
tachiacfei de iarnă a tineretului" 
Ia schi, vremea a fost și ea ex
trem de prielnică. Poiana Stalin 
a găzdiuit sîmbătă și duminică 
oaspeți noi, schiori care doar de 
puțină vreme s-au avîntat pe dea
lurile troienite sau au pornit să 
străbată cu schiurtle zeci de kilo
metri. Și totuși, duipă evoluția pri
milor concurenți, numeroșii spec
tatori veniți pentru a se bucura și 
ei de entuziasmul acestor tineri, au 
fost martorii unor întreceri de ri
dicat nivel tehnic.

★
întrecerea finală a fost deschi

să de tovarășul I. VAIDA, vice
președinte al C-C.F.S. șj membru 
al Comisiei Centrale de organiza
re a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, cane a urat participan- 
ților deplin succes în cele două 
zile de concursuri.

La startul Întrecerilor s-au pre
zentat apoi primii concurenți. Cei 
tnai muflți purtau încă in suflet a- 
mintiri dragi afle prieteniei legate. 
Încă de la sosirea în „Poiană", cu 
numeroși sportivi fruntași. care
i-au  ajutat să-și ceruiască schiu- 
rile, le-au făcut cîteva demon
strații practice și chiar imprumu- 
tindu-le schiurtle lor. Așa au tn- 
țetes să sprijine întrecerea celor 
peste 120 de tineri schiori Înce
pători, schiorii noștri fruntași. In 
rîndurHe cărora i-am remarcat pe 
maeștrii sportului C. Enache, FI. 
Lepădata, Gh. Ol tea nu etc.

■ii
întrecerile de simbătă au în

ceput cu proba rezervată junioa
relor. Distanța :3 km. La aceas
tă probă, ©a de altfel la toate ce
lelalte, concurențli au fost tm- 
părțiți în două categorii: oraș și 
sat. Dintre junioarele participante 
la categoria oraș, cel mal bun re
zultat l-a obținut Mia Cotfas 
(regiunea Stalin) 15'55". Pe 
locurile următoare: Maria Dră
gan (regiunea Hunedoara) ou 
18’55" și Maria Simian (reg. 
Ploești) 19’16". Spectaculoase au 
fost și întrecerile tinerelor schi
oare de la sate. Primele trei locuri 
au fost ocupate de Georgeta Pipera 
(reg. Stalin), 18’01", Carin Bin
der (reg. Oradea) 21’13". Maria 
Demeter (Reg. Autonomă Ma
ghiară) 22’06”.

Iată și rezultatele din celelalte 
probe de fond din cadrul finalelor 
Spartachiadei de Iarnă a Tineretu
lui la schi: JUNIORI 5 Km.: ORAȘ: 
1, St el ian Boteonu (reg. Stalin)

La Budapesta, in ajunul 
începerii turneului F. I. F. A. pentru Juniori

BUDAPESIA 25 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — De du
minică dimineața sîntem oaspeții 
frumoasei capitale a Ungariei. 
Delegația fotbaliștilor romîni a 
sosit în două grupe: prima — care 
a părăsit București ui sîmbătă di
mineața — a ajuns la Budapesta 
a doua zi dimineața, iar a doua — 
care a plecat sîmbătă seara — a 
sosit duminică seara.

Eu am sosit cu prima grupă a 
delegației. Pe peronul gării eram 
așteptați de reprezentanții comi
siei de organizare a turneului, de 
cei ai Comiteflului pentru Cultură 
Fizică și Sport al R. P. Ungare, 
de numeroși sportivi. De la to- 
ceput ne am convins de grija deo

25'10"; 2. Vasile Stoica (Ploești) 
27’58"; 3. Dumitru Olteanu (Sucea
va) 30’19", SAT: 1. Gh. Filip (reg. 
Stalin) 30’01"; 2. Iosif Orban
(R.A.M.) 31’36"; 3. Petre Schiau 
(reg. Ploești) 31’38". SENIOARE 4 
Km.: ORAȘ : 1. Rodica Tampa 
(reg. Stalin) 22’50"; 2. Elena Mi- 
trea (reg. Ploești) 26'21"; 3. Rodica 
Tămășeanu (reg. Iași) 27'18": 
SAT: 1. Elvira Balint (R.A.M.) 
23’45”; 2. Ivona' Cojocaru (reg. 
Stalin) 26’48"; 3. Eugenia lonescu 
(reg. Suceava) 28’18". SENIORI 8 
Km.: ORAȘ: 1. Iosif Kragel (reg. 
Hunedoara) 38’13": 2. Vasile Popa 
(Ploești) 40'48"; 3. Gh. Vornicu 
(reg. Stalin) 41’51"; SAT: 1. 
Nicolae fdor (reg. Stalin) 37'13";
2. Gh. Bănescu (reg. Ploești) 
47’01"; 3. Alexandru Buiiurcă
(R.A.M.) 47’47". Duminică s-au 
desfășlnra|t întrecerile din cadrul 
ștafetei combinate, pe un traseu de 
32 km., acoperit în opt schimburi 
pe categorii de vîrstă. REZULTA
TE: 1. regiunea Stalin 2h 53,00;
2. regiunea Ploești 3h 17'49"; 3. 
reg Suceava 3h 22’25”.

★
După terminarea probelor a avut 

loc închiderea festivă. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul tov. MANOLE 
BODNARAȘ, președintele Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
care a spus, printre altele: „Măgin- 
desc că aici, printre voi, sînt poate 
viitori maeștri ai sportului. Dar 
ce muncă trebuie pentru « ajunge 
la aceasta! O muncă mai mare de- 
cit aceea pe care au depus-o cei 
care ieri și astăzi (N. R. simbătă 
și duminică) și-au îngăduit un ră
gaz în antrenamentul lor pentru ® 
vă ajuta cu sfaturi, a vă da îndru
mări. Le mulțumesc pe această cale 
și socotesc că trebuie să fie dați ca 
exemplu"

In continuare, a luat cuvîntul tov.
I. CIRCEI, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele comisiei cen
trale de organizare a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, care a decla
rat închise întrecerile finale de schi 
ale acestei competiții. Tov. I. CIRCEI 
a subliniat, printre altele, urmă
toarele : „O mărturie vie a dragos
tei cu care masele largi de tineret 
au participat la Spartachiada de 
iarnă o constituie în primul rînd 
Insuflefirea cu care sute și mii de 
tineri din regiuni ca Suceava, Ba
cău, Galați și Regiunea Autonomă 
Maghiară și-au confecționai singuri 
schiuri și săniuțe, numai pentru a-și 
înscrie numele în' rlndurile partici
pant ilor la această mare competi
ție populară".

TH. ROIBU

sebită care se arată organizării 
turneului F.I.F.A., cea mai impor
tantă competiție europeană a echi
pelor de juniori. Dovada o consti
tuie măsurile — pînă la cele mai 
mici amănunte — luate pontru a 
se asigura perfecta cazare a echi- 
Celor, organizarea timpului lor ti

er, transportul sportivilor în ora
șele unde au loc meciurile, pregă
tirea terenurilor etc.

Din cele ce am constatat în nu
mai cîteva ceasuri, putem afirma 
că actuala ediție a Turneului 
F.I.F.A. se va bucura de o exce
lentă organizare.

Dintre echipele participante, e- 
chipa RP. Romine este a doua care 
a sosit la Budapesta^ înaintea

O înaintare așa cum am dori mereu!
C.C.A.-FLACABA PLOEȘTI 2-» 

(S-0).
Au marcat: Constantin (min. 5) 

și Tătaru (min. 14).
Teren Giulești, moale. Specta

tori; 25.000.
Timp: bun.
Arbitru: L. Păunescu (Orașul 

Staiin), corect.
C.C.A.: Toma,-Zav<xJa II, Apol- 

zan, Ivănescu-Onisie, Bone-Ca- 
coveanu, Zavods I, Alexandrescu, 
Constantin, Tătaru.

F LAC ABA PLOEȘTI: Boman - 
Pahonțu, Marln^-cu, Neacșu- Cos- 
moc, Pereț-Zaharia, Teodorescu. 
Drăgan, M’unteanu, Bădulescu.

Deși din punct de vedere strict 
al dominării teritoriale nu se poa
te vorbi, în întîlnirea de ieri de pe 
Giulești, de un avantaj al uneia 
sau alteia dintre echipe, totuși am 
asistat la o partidă cu totul ine
gală, la un meci în care propriu 
zis jucau 11 contra 6,. adică întrea
ga echipă a Casei Centrale a Ar
matei împotriva mijlocașilor și a 
apărării imediate a ploeștenilor. Ca
rența înaintării Flacărei a ieșit și 
mai mult în evidență prin contras
tul dintre jocul ei încet, steril, fără 
nici o perspectivă de cele mai mul
te ori și acțiunile rapide, clare și 
spectaculoase ale înaintașilor de 
la C.C.A,, care ne-au prilejuit ieri 
momente de adevărată încîntare.

Chiar de la începutul meciului, 
ceea ce s-a putut remarca înainte 
de toate a fost jocul simplu, în vi
teză, cu schimbări derutante de pe 
o aripă pe alta a înaintării echipei 
C.C.A. Apărarea ploeștenilor, cu 
toate intervențiile ei hotărîte, *-a 
văzut totuși depășită și „manevra
tă" în fel și chip de înaintarea ad
versă, ale cărei acțiuni se încheiau 
aproape cu regularitate cu „faze 
de poartă", din cy în ce mai greu 
de stăvilit. De altfel, în min. 18 de 
joc, tabela de afișaj ar fi trebuit 
să indice 3-0 pentru C.C.A., dacă 
arbitrul n-ar fi anulat golul lui A- 
lexandrescu, marcat (după părerea 
noastră, care ne aflam în spatele 
porții lui Roman), în condițiuni 
perfect regulamentare: Cacoveanu 
centrase din imediata apropiere a 
liniei de fund, astfel că Alexandres
cu se afla IN URMA mingii și nu 
ÎNAINTEA EI, deci nu era situație 
de ofsaid.

In continuare am asistat ta o e- 
chilibrare a jocului din punct de 
vedere teritorial, mai ales că îna
intașii de la C.C.A., ca și cum l-ar 
fi delectat și pe ei jocul făcut pînă 
atunci, au părăsit uneori schemele 
simpde, încărcînd jocul cu pase inu
tile. Și astfel, după cîteva ocazii 
ratate de C.C.A. (dintre care cea 
mai clară aceea din min. 24, cînd 
Zavoda I a ezitat să tragă și Pa
honțu a salvat în ultimă instanță 
în corner). Flacăra e gata să mar
cheze, dar șutul lui Drăgan nu reu
șește altceva decît să zguduie hara.

După pauză, ploeștenii atacă mai 
decis, însă înaintarea nu știe ce 
să facă cu mingea, întîrzie, nu 
găsește drumul cel mai bun spre 
poartă, iar atunci cînd — în sfîrșit 

noastră au sosit numai juniorii 
francezi1, pe oare i-am și văzut „la 
lucru" duminică după-amiază în 
compania celor maghiari. Luni di
mineața sînt așteptate să sosească 
echipele de juniori ale Greciei, An
gliei,, Italiei, R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia. Marți vor poposi la 
Budapesta reprezentativele R.F. 
Germane, R.D. Germane, Saarului, 
Belgiei, Austriei, Turciei. Echipele
R. Cehoslovace și R.P. Polone nu 
și-au anunțat tocă data sosirii.

Reprezentativa de juniori a țării 
noastre va face în cursul zilei de 
luni un ușor antrenament pe unul 
dto stadioanele Budapestei.

PETRE GAȚU

Luptă aeriană pentru bal on: Drăgan, Apolzan și Pereț tși 
dispută mingea sub privirile lui Constantin, Onisle și Muntean».

— se ivesc și momente favorabile 
(min. 60 și 64), Munteanu, Bădu- 
tescu și Drăgan -ratează cu stîngă- 
cia unor începători.

C.C.A. a obținut o victorie fru
moasă și pe deplin meritată. Exclu- 
zînd momentele de auflomulțumire, 
care ar fi putut deveni periculoase 
dacă Flacăra ar fi avut ieri îna
intare, întreaga echipă a „mers" ca 
un ceasornic de precizie. Toți cei 11 
jucători merită felicitați pentru jo
cul prestat, dar îndeosebi Tătaru. 
Cacoveanu, Alexandrescu și Cons
tantin.

At fost inaugurate campionatele de handbal
O caracteristică generală a 

primei etape ar fi greu de făcut, 
ău fost mici diferențe de scor 
în majoritatea meciurilor, dar 
19-1 realizat la Orașul Stalin și 
7—0 la Tg. Mureș ne-au împie
dicat să intitulăm cronica de azi 
„Rezultate strînse în campiona
tele de handbal". Rezultatele au 
fost, în general, cele așteptate 
dar și în această privință există 
excepții: Flamura roșie Cisnădie 
a terminat la egalitate cu redu
tabila formație C.C.A., iar la 
fete, proaspăta promovată în ca- 
goria A, Flamura roșie Sighi

șoara, a învins rutinata echipă 
Știința I.C.F.

CAMPIONATUL MASCULIN 
CAT. A.

C.CA. — flamura roșie 
CISNĂDIE «—6 (2—3). Acest joc 
a urmărit parcă întărirea a două... 
tradiții: comportările slabe ale echi
pei C.C.A. la început de campionat 
și scorurile egale în meciurile a- 
cesteia cu echipa din Cisnădie (a- 
cesta fiind al patrulea meci dintre 
cele două echipe care se termină 
la egalitate). In prima repriză, 
C.C.A. a jucat destul de agresiv, 
dar a dovedit multă imprecizie la 
poartă (5 bare). In acest timp. 
Flamura roșie și-a bazat jocul pe 
contra-atacuri simple, dar clare și cu 
finalitate, care i-au permis să ia 
conducerea. Această situație s-a 
prelungit pînă în ultimele minute 
ale reprizei secunde, cînd scorul 
a ajuns la 6—2 în favoarea echipei 
oaspe. Greșit îndrumați de pe mar
gine, jucătorii din Cisnădie s-au 
retras atunci în apărare, dînd posi
bilitatea militarilor să atace cu vi
goare și să înscrie, la rîrid, patru 
puncte. Au marcat: Meithert, Lig- 
ner (2), Schuller (2) și Bulgaru 
pentru C.C.A., Kapp (2), Schuster, 
Bota, Ochsenfeld și Marcu pentru 
Famura roșie. Foarte bun arbitra
jul lui Adalbert Cristei diu Lugoj,

Ar fi greșit ca Flacăra, referin*- 
du-se la cele 3 ocazii proprii diw 
repriza a doua și uitîndu-le pe cete 
ale adversarului, atît din prima, dt 
și din a doua repriză, să dea o 
parte din vina eșecului de ieri pa 
seama ...ghinionului. E de dorit,- 
dimpotrivă, ca asociația Flacăra sa. 
treacă la o analiză temeinică a cat** 
zelor care au făcut ca o echipă dan
sată în campionatul trecut pe locut 
II să aibă comportarea subtnedfo* 
eră de ieri.'

JACK BERARI U ’

DINAMO 6 — FLACARA PLOD
EȘTI 6—8 (4—2). Jucînd foarte 
bine, folosind pătrunderile în w 
teză fără minge, dinamoviștii a® 
reușit să conducă in prima repriză 
și în majoritatea reprizei a doua. 
Flacăra a ratat două lovituri ds 
13 m. înainte de pauză, a continuat 
să joace confuz, greoi și după «t 
ceea, dar și-a regăsit cadența șl te 
ultimele minute, cînd scorul eyai 
6—4 în favoarea dinamoviștiior, M 
reușit să refacă și să ctștige.

DINAMO ORAȘUL STALIN -v» 
PROGRESUL ARAD 19—1 (10-41» 
Echipa oaspe n-a putut opune rezist 
tență jocului impetuos și eficace al 
gazdelor.

ȘTIINȚA IAȘI — METALUC 
TIMIȘOARA 1-2 (0-1). Petit 
teren acoperit în parte cu zăpadă te* 
ghețată, jocul s-a terminat cu u® 
scor strîns, deși timișorenii att. 
prezentat o echipă omogenă, cu » 
tactică bună în atac ca și în apă* 
rare, în timp ce echipa localnic* * 
jucat sub orice critică (de exempt^ 
din 17 șuturi ia poartă 12 au nimes* 
rit alături). Au marcat: Reitz. Pup» 
cașu pentru Învingători și Linden* 
bach pentru învinși. Foarte bine 4 
arbitrat M. Marinciu. '

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — MB* 
TALUL REȘIȚA 8-7 (2-3%
Studențiî timișoreni au ctștigat 
pentru că au adoptat o tactică mal 
bună. Ambele echipe au jucat foate 
te bine, la un înalt nivel tehntb 
Au marcat: Moser (3), Jude, Sit* 
vestrovici, Lache, Vlad și Bara pen* 
îru Știința, Petri (3). Lablig OL 
Dimeny și Kudlimany pentru 
talul.

VOINȚA SIBIU — REPR. F» 
GARAȘ 5-2 (1—1). Vîntul puteH 
nic n-a împiedicat desfășurare* 
unui joc frumos, in care gazdete 
au avut o orientare tactică mal btf»
nă. Kraus, în formă excelentă, 
fost „motorul" întregii echipe.

'{Continuare In pag. 2a%



SURPRIZE IN CAMPIONATELE DE BASCHET 1 Constructorul Buc. (bărbați) $i Progresul Cluj (temei)
In etapa de ieri a campionatelor 

baschet s-au înregistrat o serie 
de rezultate surprinzătoare. Dintre 
ele, pe primul plan se situează vic
toria pe care Știința I.O.F. — în 
plină revenire de formă — a rea- 
<zat-o în' fața dinamoviștilor din 
Oradea, chiar pe terenul acestora. 
{Meritorie este de asemenea și. vic
toria echipei feminine Flamura ro
șie Oradea, care a dispus în deplasa
re de Voința Orașul Stalin. Stiblî- 
Miem înfrîngerea suferită pe teren 
propriu de Dinamo Tg. Mureș, în 
țața proaspetei promovate în cate- 
jgoria A, Progresul Arta București.

Tartă acnm rezultatele :

TEMI NIN

VOINȚA ORAȘUL STAL1N-FLA- 
MURA ROȘIE ORADEA 41-44 
(23—17). Voința a fost învinsă pe 
teren propriu de o echipă care a 
Jucat cu mai multă convingere și 
mai constant, toată durata meciu
lui. Flamura roșie a știut să profite 
de „căderea" echipei din Orașul 
Statin, produsă în a doua parte a 
medokii. Cele mai bune jucătoare 
'Mt fast: Clara Taub și M. Nagy 
i(Flamura roșie), Octavia Cucuruz, 
Hatoefore Kraus (Voința).

Oscar Thalmeiner
$ Andrei Altman învingători 
la spadă și sabie in concursul 

de la Sibiu
SIBIU, 25 (prin telefon de Ia 

Trimisul nostru). Dintre toți tră
dătorii de spadă, participant la 
«opcursul Individual de la Sibiu, 
«ei mai bun s-a dovedit a fi clu
jeanul Oscar Thalmeiner. Victoria 
Jiri este pe deplin meritată, fiind 
obținută după o zi de luptă ne
încetată și la capătul unor efor
turi susținute. Oscar Thalmeiner

- M cîștigat totuși întrecerea cu mult 
nnai greu deeît se așteptau toți 
«ei care-I cunoșteau valoarea și 
pregătirea temeinică. Acest lucru 
«e datorește mai ales rezistenței 
<Hrze pe care î-au opus-o majori
tatea concurenților ajunși în semi
finale și finală. Oscar Thalmeiner 

♦‘flt luptat mai bine decât ta ultimul
«•qncurs, acțiuniie sale au fost mai 
tvarwte; urai precise șl executate eu
anal multă viteză. In felul acesta 
Victoria ta revenit pe merit. In 
safară de Thalmeiner s-au maî evî-
foențiat Alfred Hatzak și Dieter 
SreJs.

Feis, an tînăr cu calități deose-
Sbite pentru spadă (braț puternic

- *n lovituri) și cu o pre-
- ggatire fizică remarcabilă (e și un

3>entationist de viitor) s-a eviden-
încă din seriile eliminatorii

<r din semifinale. In finală, Pels, 
"^pornind de fa primul asalt cu o 

'înfrângere suferită în fața conce- 
j ftâțeanului său Hatzak, a mers din

’Victorie în victorie și numai , în 
3*ța lai Thalmeiner a ceri a V la li-
’Jnită insă, după a luptă strinsă. Re- 
-2ultatul și comportarea sa îl anunță
«ca un trăgător de frunte pentru 
finalele campionatului republican.

Hatzak a avut pină la ultima 
jt ștoșă din ultimul asalt aceeași șan- 

«ă de victorie ca și Thaimetoer 
^fiecare avea cite o înfrîngere). 
►Ultima tușe a fost cîștigată de 

- ȚThalineiner și astfel Hatzak a 
» ^«rd«t primul loc. Dintre cei-

îalți ccmcurenți merită a fi e- 
-Vidențiațt Mircea Mazuru . (Buc.)
sți Cartrf Koressy (Oradea), Iată 
••Jasamentul acestei probe: 1. Os- 
ftar Thalmeiner (Etaj) 7 victorii; 2. 
A. Hatzak (Sibiu) 6 v„ 3. Dieter 
Tels (Sibiu) 6 v., 4. A. Zvrolfer 
(Buc.) 5 v, & M. Mazuru (Buc.) 

*4 v.. 6. C. Korossy (Or.) 3 vi, 7. 
ISitviu Lambrino (PI.) 2 v., 8. Gh. 
țUglay (Cluj) 2 v„ 9. C. Ciocîrlie 
IJBuc.) 1 v.

In proba de sobre, la care ai par- 
Skspat ieri 34 de conciirenți, a fosl 
stabilit turnătorul clasament final:
3. A. AM man (Timâș.) 5 v.ț 2. 1. 
IPetrovfci (Pi.) 4 v.; 3. I. Poterii 
ffTg. M.) 4 v.; 4- M. Popescu (Buc.) 

■‘4 v.; 5. Șt Jeney (Boc.) 4 v.; 6. 
i țGh. Gyiiilafalvyi (Oradea) 4 v., etc.

RENATO 1L1ESQU

ȘTIINȚA CLUJ-CONSTRUCTO- 
RUL BUCUREȘTI 34—49 (13—17).

Clujencele au opus o rezistență ne, 
așteptat de dîrză echipei bucureș- 
tene. Ele au jucat foarte atent atît 
în apărare cît și în atac. S-au evi
dențiat: Suzana Șerban, Marga
reta Cristea (Știința), Viorica An
tonescu, Hilde Eordogh (Construc
torul) .

PROGRESUL TG. MUREȘ- 
ȘTIINȚA MINISTERUL INVAȚA- 
M1NTULUI BUCUREȘTI 64—82 
(33—32). Echipa gazdă a rezistat 
doar o repriză jocului rapid al 
Ștâiinței. In partea a doua a întîl- 
nirii, bucureștenceie s-au impus 
prin aruncări precise de la semi- 
distanță ca și prin atacurile po
ziționale bine efectua te. S-au evi- 
dențrat: Any Covaci, Viorica Koble 
(Progresul), Adriana Florescu, Anca 
Pop (Știința).

PROGRESUL ORADEA-META- 
LUL CLUJ 54—38 (36—18). Un 
jcc interesant, în care echipa gazdă 
a fost superioară .mai ales în pri
mul taim. Glujencele nu și-au reve
nit deeît în partea a doua a meciu
lui, cînd au redus din scor. A- 
tacurile ambelor echipe nu au fost 
organizate ,iar fa apărare, Meta
lul a făcut numeroase greșeli de 
tactică individuală. S-au remarcat: 
Cociubei, Darabaș, Papp și Hottya 
(Progresul) și Bismarir (Metalul).

ȘTIINTA I.6.F.-LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI 25-20 (11—13) 

întrecere., dintre aceste două e- 
chipe, fruntașe în baschetul feminin 
din țara noastră, a oferit un specta
col nesatisfăcător din toate punctele 
de vedere. Valoare tehnică sub orice 
critică (mai ales față de pretențiile 
acestor formații), aruncări la coș 
puține și imprecise, acțiuni lipsite 
de spectaculozitate, acestea sânt ca
racteristicile meciului. Singurul lu
cru care a interesat a fost scorul, 
care a fost favorabil. alternativ și 
la diferențe foarte mici ambelor e- 
chjpe. Studentele de la I.C.F. și-au 
depășit adversarele datorită unor ac- 
țftmi mai decise, obținînd o victorie 
meritată.
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI-ȘTTWȚA 
TIMIȘOARA 84—29 (37—12). Sâm
bătă seara s-a întâmplat în safa Dî- 
na,mo un fapt aproaipe unic frt isto
ria campionatelor de baschet: des
calificarea «netf echipe pentru fap
tul că a rămas într-vn- singur jiică-

Activitatea tinerilor boxeri 
BOXER!! CRMW ÂU CUCERIT TREI TIRI»!

ÎN CWIOMATN.
Ca și reuniunile precedente, fina

lele canmionatului de calificare la 
box, desfășurate sîmbătăi seara în 
sala Casei Armatei din Cluj, an 
prilejuit un frumos spectacol ptagt- 
listic. Majoritatea boxerilor care au 
urcat ringul în această ultimă reu
niune au fost tineri. Merită a fi 
subliniată dîrzenia cu care șUiaiu 
apărat șansele și atitudinea lor dis
ciplinată. Toate acestea. împletite 
cu dorința de a cuceri victoria, i-au 
caracterizat pe mai toți participan- 
ții ta această ediție a campionatului 
de calificare. Dăm mai jos rezulta
tele tehnice: Categ. muscă: Aurel 
Morăruș (București) b. p. pe NF 
colae Dică (Ploești), Deși înr 
vins, boxerul ploeștean s-a ridicat 
în toate trei repritete la- valoarea 
lui Morăruș. Categ. cocoș: Marin 
Urlt(ea»u (București) b. p. pe Pe- 
trache Botez (Iași). A fast unul din 
cele mai interesante meciuri ale 
■galei, iar Petrache Botez, din co
lectivul sportiv Voința Bfrlad. re
velația campionatului. Gateg. pană : 
Nicolae Stoian (Galați) b-P- pe Vic
tor Surugiu (Craiova). Condiția 
fizică a fost factorul botărftor >1 
victoriei în această întîînîre. Su- 
rugfu, deși are multe calități, a do-

Ml FOST DESEMNAT! CAMPIONII JVNIflM LA B9X
ORADEA 25 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — In sala de fes
tivități a îiceuhii pedagogic mixt 
s-a desfășurat reuniunea finală a 
campionatului republican de juni
ori. Au cîștigat titlurile de campioni 
republicani următorii:

Cat. minimă: Ahmet Nuri (Voin
ța Constanța) b. p. V. Stoica 
(Progr. Sibiu), cat. hirtie: P. Zăi- 
r.escu (Flacăra Cîmpina) b. p. D. 
Ionescu (T. D. Buc.), cat. muscă:
I. Mihalic (FI. r. Cluj) b. p. Sam.1 
Avram (Loc. Iași), cat. cocoț: Gh. 
Predescu (T. D, Oradea) b. p. A. 
Farkaș (Fl. r. Tim.) în cel mat spec
taculos meci al reuniunii, cat. pană:
I. Iriza (T. D. Oradea) h. p. V. 
Ionescu (Met. Bite.), cat. senitușoa- 
ră: Em. Bagossi (Recolta Salonta) 

tor. Intr-o asemenea situație a ?- 
juns echipa Știința Timișoara to 
min. 36, cînd jocul a fost oprit de 
arbitri pentru acest motiv regula
mentar. Cauzele acestei comportări 
trebuie căutate în totala neglijen
ță a consiliului orășenesc Știința Ti
mișoara șl a colectivului respectiv 
față de echipa de baschet Asupra 
situației de la Timișoara vom reveni 
în numărul nostru viitor.

C.C.A.-CONSTRUCTORUL CLUJ 
63—48 (31-—27). Jocul a fost echi
librat pînă la jumătatea reprizei se
cunde. De aici, pregătirea fizică su
perioară a echipei militare și anin, 
cări'le ei precise de la semidtetanță 
au decis pe învingător. S-au evi
dențiat Folbert, Nicuiescu (C.C.A.), 
Gruber, Szoverdfj (Constructorul).

PROGRESUL ORAȘUL STALIN- 
PROGRESUL CLUJ 44—43 (30—
20, 39—39). Meciul a fost prelungit 
după 40 de minute, cele două e- 
ehipe aflîndu-se la egalitate. In ge
neral echipa din Orașul Stalin a 
făcut greșeala tactică de a ține prea 
mult bălanul. S-au remarcat: Du
mitrescu, Roșii, Mîzgăreanu (Pro
gresul Orașul Stalin). Chioreanu, 
Radu (Progresul Cluj).

DINAMO TG. MURES-PROGRF- 
SUL BUCUREȘTI 51—62 (25—27). 
Printr-un joc însuflețit și bine gîndit 
în atac. Progresul a realizat o pre
țioasă victorie. Dinamoviștii au fu- 
cat nervos de la începutul partidei, 
comtițînrf numeroase greșeli perso. 
nafe. Din acest motiv, o «erie de 
iucători de bază (Fulop. Koos, Bo- 
kor) au fost descalificați S-au e- 
videntiat: G. Rerekmerî, Koos tDi- 
na.mo). Angfrel, M'hăilosc't (Pro
gresul).

DINAMO ORADEA-ȘTIINȚA Î.C.F. 
62—66 (28—31). A fost un joc ra
pid, cn numeroasa faze spectacu
loase și echilibrat, mai ales în cel 
de al doilea taiim. cînd eond',’c«~r"fi 
ari avut-o pe rând ambele eeh’ne. In 
echipa dinamovistă a excelat Be?e*4- 
kf, ca pivot Tin apărare s-an comis 
numeroase greșeli — mai ales în 
taimufl doi — Știința s-a apărat fosr. 
te bine și a atircaf variat. S-au e- 
vidențiat: BeretzW, Vanya, Thiffl 
(Dinamo). Vastlra, C. Dînescii, 
Borteli (Știință).

LOCOMOTIVA P T.T. BUCUREȘT1- 
PROGRESUL TG. MURES 76—62 

(36—30)

R CATIHCARE
vedit și cu această ooazie că acordă 
prea puțină atenție antrenamentelor 
sale. Categ. semi-ușoară : Iosif O- 
laru (Craiova) b. p, pe D. Nicules- 
cu (București). Cel mai frumos 
meci al reuniunii. Olaru a produs 
o puternică impresie, fiind de alt
fel, singurul boxer care ar putea 
tace față cu succes fruntașilor ca
tegoriei semi-ușoare. Categ. ușoară: 
Mircea Albu (Buourești) b. p. pe 
Dumitru Vasile (Constanța). Categ. 
semi-mîjlocie : Ioan Rodicenco (Ga
lați) b. p. pe Constantin Bilă 
(Craiova). Categ. mijfocie-mică: 
Ion lancu (Craiova) b. p. pe Al. 
Constantin (București). Categ. 
mijlocie: Ilie Șerban (Craiova) b. pi 
pe C. Creoea (Suceava). Categ. 
semigrea: Marin Păun (Reg.
Stalin) învinge prin descalificarea 
luț Paul Hammer (Pitești). Categ. 
grea : Zosij Szekely (Reg. Stalin) 
învinge prin k. o. tehnic fii repri
za a II-.ape Al. Covarf (Bncurești), 
După cum se vede regiunea Craio
va s-a prezentat cel mai bine. 
Din cei 10 boxeri. 5 s-aiu calificat 
în ffnailă, iar 3 au cucerit titlurile 
de campioni.

ciștigă prin neprezentarea adversa
rului, A. Bolnar (Constr. Cluj), o- 
prit de medic să boxeze, cat. ușoară: 
Gh. Buzatu (Loc. Craiova) b. p. V. 
Maja (T. D. Cluj), cat. semimijlocie: 
Dinu Loghin (Met. C. Lung) b. ab. 
Gaivril Ugron (T. D. Cluj), cat. mij
locie mică: Tr. Stuparu (Met. A- 
rad) b. p. I. Sibișan (Progr. Sibiu), 
cat. mijlocie: N. Viășceanu (Știința 
Buc.) b. p. I. Chioseaua (Din. Iași), 
cat. semigrea: Tib. Kossa (Met. 
Tim.), b. k. o. repr. 2 Zoltan Mircea 
(T. D. Oradea), cat. grea: Cheșa 
Viorel (Voința Suceava) fără ad
versar.

Toate întîtnirile s-au desfășurat 
pe distanța de 3 reprize a 2 minute.

R. TOMA

i conouc in campiaaatele repubi icans de tenis de masă
Cea mai echilibrată întîlnire a 

etapei de ieri a campionatului mas
culin al categoriei A la tenis de 
masă s-a desfășurat la Satu Mare, 
unde echipa locală Progresul a în
trecut la limită formația bucureș- 
teană Voința Lemn Mobilă, cu 5-4. 
De remarcat este faptul că Stan Ilie 
(Voința) a obținut trei victorii ca
tegorice în fața rutinaților săi ad
versari Leker, Bodi și Grunfeld. Re
zultate tehnice: Grunfeld, (P)-Ma
ghiar (V) 2-0, Bodi (P)-Saiabalian 
(V) 0-2, Leker (P)-Stan Ilie (V) 

0-2, Bodi-Maghiar 2-1, Griînfeld-Stan 
Ilie 0-2, Leker-Saiabalian 2-0, Bodi- 
Stan Ilie 0-2, Leker-Maghiar 2-0, 
Grunfeld-Saiabalian 2-1 (23-25,
23-21, 21-18). De asemenea, men
ționăm victoria jucătorilor arădeni 
de la Voința asupra echipei Progre
sul din Capftală. De subliniat vic
toria lui Andronache în fața lui 
Otto Botner. Voința Arad-Progre- 
sul București 5-3 : Papn-fonesen 
Soare 1-2 (15-21, 21-15, 15-21), Co- 
vaci-Bottner 0-2 (19,9), Androna- 
che-Negreanu 2-0 (15,18), Papp- 
Bottner 0-2 (11,6), Andronache-Io- 
nescu Soare 2-0 (19,17), Covaci-Ne- 
greanu 2-0 (19,13), Andronache- 
Bottner 2-1 (20-22, 21-19, 21-19), 
Papp-Negreanu 2-1 ,(21-13, 15-21, 
21-14). In celelalte trei meciuri 
Constructorul Buc., Progresul Cluj 
și Dinamo Tg. Mureș au învins cu 
scoruri categorice (5-0) echipele 
Dinamo Constanța, Flamura roșie 
Oradea și Flamura roșie Buc. Re
zultate tehnice : Constructorul Buc. 
—Dinamo Constanța 5-0: Pesch- 
Bojogian 2-0 (11.4). Naumescu-Ro- 
mașcanu 2-0 (10,12), Șirlincan-J. 
Garabedian 2-0 (21,g.), Naumescu- 
Bojogian 2-0 (16,13), Pesch-J. Ga- 
rabedian 2-0 (10,11). Progresul
Cluj—Flamura roșie Oradea 5-0 : 
Demeter-Schwartz 2-1 (21-12,17-21,

ETAPĂ CALMĂ LA RUGBI
DINAMO BUCUREȘTI — CON

STRUCTORUL OR. STALÎN 12— 0 
(6-0).

Deși și-au învins net adversarii, 
totuși dinamoviștii nu au produs 
o impresie deosebită. Echipa pare 
încă insuficient pregătită, sub as
pect tehnic și nici nu are aceeași 
putere de concretizare cu care ne 
obișnuise.

Oaspeții s-au apărat cu dîrzenie. 
De asemenea, jocul la mînă a părut 
îmbunătățit, iar în privința clari
tății acțiunilor remarcăm renunța
rea la jocul obstructionist, care ca
racteriza îrr trecut echipa din Or. 
Stalin.

Cele patru încercări au fost în
scrise, în ordine, de Titi Ionescu, 
Ilie Ion, Petrache V., D. Ghinze- 
lea. Au evoluat formațiile: DINA
MO. — P. Iordăchescu, Jugănaru, 
Sebe-Petrache, Doruțiu-Pa’oșami, 
Dumitrescu, Voicu-Ionescu, Van- 
tropa-Alexandrescu, Ilie Ion, Barbu 
Ghiuzelea-Szilaghi. CONSTRUC
TORUL OR. STALIN: Mnica, 
Boamfă, Popescu-Petresctr, E%ă- 
reanu - Căpitanu, Zemian, Penciu- 
Huruban, Popa-Cîrstea, Girescu, 
Popescu, Chivu-Codreanu.

D. CALIMACBI

CONSTRUCTORUL BUC. — DI
NAMO IX 9—9 (3—0)

Și această etapă ne-a dat prile
jul să asistăm la 80 de minute de 
rugbi penibil. Nn a fost posibff ca 
într-o sâptămînă să se rezofve pro
blema terenului de joc, așa îucît 
30 de rugbiști s-au luptat mai ales 
eu noroiuf și mai apoi între ei. In 
majoritatea timpului s-a jucat un, 
soi de fotbal, în care balonul tre
buia „exjras" din noroi. _

Constructorul a avut' totuși în 
Anumite momente o oarecare su- 
perioritate'/ pe «are jucătorii; săi, 
au ștftit să o spdculeze. Au Ttrisrcat: 
Nicuiescu, Guarnieri și Papia.

CONSTRUCTORUL: Labo, A. 
Nicuiescu, Manolache-Rădoîeccu, 
Horșa - Mehedinți, Guarrrieri, P. 
Nicnlcscu-Suciu, Papia-Gabrie’escu, 
Teorforescu, S. Nicuiescu, B^răscu-

A fest aminată etapa a IlI-a la lupte
PoEitiiu a na se aduce pertur

bări în pregătirile luptătorilor care 
ne vor reprezenta în meciurile cu 
echipele Egiptului și R. Ceho
slovace și pentru a preîntâmpina 
eventualele indisponibilități în ur
ma latreceri lor din <-ncurs.uriie 
interne, comisia centaală de lupte 
a hotărât amânarea eitaipei a IlI-ia, 

21-14), Paneth-Pavlov 2-0 (10,12), 
Gavrilesen-Hagyesi 2-0 (18,7), Pa- 
neth-Schwartz 2-0 (10,14), Deme- 
ter-Hegyesi 2-0 (18,4). Dinamo Tg. 
Mureș—Flamura roșie Buc. 5-0 : 
Verzar-Santalena 2-1, Iacobovici- 
Ploscaru 2-0, Bernstein-Teodorescu
2-1,  Verzar-Ploscaru.2-0, Bernstein- 
Santalena 2-1.

Clasament
1. Constructorul Buc. 550 25: 1 10
2. Progresul Cluj 5 4 1 21: 9 9
3. Progresul Satu Mare 541 25:18 9
4. Progresul Buc. 5 3 2 22:l(i 8
5. Voința Arad 532 16:16 8
6, Flamura roșie Bue. 523 17:16 •»'
7. Voința L. M. Buc. 514 12:23 6
8. Dinamo Tg. Mureș 514 10:20 6
9. Flamura r. Oradea 514 10:22 6

19. Dinamo Constanța 514 8:20 6

In campionatul categorici A al 
echipelor feminine s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Constructo
rul Buc. -- Djnamo Constanța 3-0: 
Catrinel Folea-Eijigenia Metopadov 
2-0 (17,6), Șari Szasz-Irina Schrei
ber 2-0 (14,17), S. SzaSZ, G. Stru- 
garu-E. Metopadov, I. Schreiber 2-0 
(17,8). Progresul Timișoara —Pro
gresul Buc. 0-3 : Dita Merkler-Ma
ria Golopența 0-2 (19,16), Roșca- 
Anita Babichian 0-2 (18,14), D.
Merkler, V. Vucu-M. Golopența, A. 
Babichian 0-2 (11,12). Progresul 
Cluj — Flamura roșie Oradea 3-0 : 
Maria Gavriîescu-EIena Hegyesi 2-1 
(21-13, 15-21, 21-12), Marta Tom- 
pa-lda Takacs 2-1 (16-21, 21-14,
23-21), M. Tompa, M. Gavrilescu-I. 
Takacs, Ei. Hegyesi 2-0 (20,17).

Clasament

1. Progresul CJUj 5 5 0 15: 4 10
2. Progresul Buc. 4 3 1 11: 3 7
3. ConMmetorul Buc. 3 3 0i »: • e
4. Fiara ura ro^ie Buc. 4 2 2 6: t 6
5. Flamura roșie O raid ea 4 1 2 4: 9 5
6. Dinamo Constanța 4 13 3:11, 5
7. Progresul Ti-miișoara 5 ft 5 J:15 5
8. Știința Buc. , 3 1 2 5: 6 4

Phtre Gh. DINAMO IX: Pei.-e Gi- 
că, Bratu, Călinescu - Dumitrescu, 
Duimtriu- - Bondoc, Ignat, Grigo- 
riev-Căpîlneanu, Mîndru - Chir- 
vase, Ihm, Cristofoveanu, Nistor- 
Ofteanu.

LOCOMOTIVA GR. ROȘIE-PRO- 
GREȘUL SANATATEA 3—0 (3—0)

Departe de forma arătată săptă- 
mîna trecută, echipa campioană nu 
a găsit timp de 80 de minute nici 
o soluție pentru a anihila tactica 
obstrucționistă a adversarilor, de
ciși să nu cedeze la scor. Astfel că 
doar transformarea de către Pîrcă- 
lăbescu, a unei lovituri de pedeap
să în prima repriză, a decis victo
ria. LOCOMOTIVA: Cotter, Lun- 
gulescu, Șerban « Stoenesctf, Mla- 
'dtn-Beju, Ciobanu, Moraru-Comșa, 
Caligari-Picu, Tănăsescu, Enache, 
Ghica-Pîrcâîăbescu. PROGRESUL 
SANATATEA: Cosiescu, Lațaro- 
vici, Manoliu - Făgărășanu, Ceau- 
șu-Condeescu, Văgîi, Dumitrescu 
M.-Nicuiescu, R. Niculescu-Rangu. 
Demetrescu M„ Georgescu, Spirea- 
Declezts.

EM. VAtERIU

ȘTIINȚA CLUJ — LOCOMOTEVă
I.C.F.  9—8 (0—3)

După o repriză de joc confuz, în 
care am reținut doar faza încercării 
reușite de Bostan (min. 39), am 
asistat la 40 de minute de rugbi 
plăcut. Bucurețtenii au dominat 
s-au dovedit mai bine pregătiți șț 
mai ruttnați impunîndu-și superio
ritatea mai ales pe linia de trei 
sferturi. Ă mai înscris Labeș îr 
min. 54 și a transformat Zamfit 
(8—0). LOCOMOTIVA: Marinescu 
Ani, Scurtu-Stoenescu, Manole- 
Hresoi, Paul, Labeș-Leați, Dumi- 
trescu-Penciu, Zamfir, Manolescu

• Bostaa-Crîșan. ȘTÎItJȚ^ CLUJ : 
Bufa, Lucaci,’ Damian-Masăre, Să- 
lăjan-Vintilă, Căliman, Ignea-Leaț 
V., Oneiu-Radu, Burcă, MuWșanu, 
Ioniță-Crăcîuncanu.

V. Cacoveanu, ceireereffiriknl 
MINERUL PETROȘANI — 

C.C.A. C—6 (9—3).

de la 1 ap; i*ie a campionatului 
republican de lupte echipe pentru 
o dată ce va fi anunțartă din 
vreme.

Aceasta ține toc de comunicare 
oficială pentru echipele și arbitrii 
care urmau să participe la toire- 
«e-rile de la- București, Orașul 
Stalin, Cluj și Pioești.



A« fost inaugurate 
campionatele de handbal

[Urmare din pag. l-a)

Avantajul terenului a îost hotărîtor în a doua etapi? 
a campionatului categoriei A la fotbal

tuși, Voința a arătat deficiențe în 
precizia șuturilor la poartă. Re
prezentativa orașului Făgăraș a 
combinat deseori Inutil șl a jucat 
mai ales în apărare. Corect, arbi
trajul lui Gh. Lungu (Orașul 
Stalin).

CAMPIONATUL FEMININ 
CAT. A.

ȘTIINȚA l.C.F. — FLAMURA 
ROȘIE SIGHIȘOARA 2-3 (1-0). 
Flamura roșie Sighișoara merită 
toate laudele pentru debutul în 
categoria A. încă din primele schim
buri de mingi s-a remarcat că va 
fi un joc în care este posibilă orice 
surpriză. Și, într-adevăr, surpriza 
s-a și produs. Cu o admirabilă for
ță de luptă, jucătoarele din Sighi
șoara au dominat majoritatea tim
pului (în prima repriză însă acea
stă dominate a fost, sterilă, atacu
rile textiiistelor fiind stăvilite fie 
de apărarea bună a Științei, fie de... 
propriile „bîlbîieli") nu s-au descu
rajat cînd erau conduse cu 2—O. 
au perseverat și au cucerit pe me
rit prima lor victorie în acest cam
pionat. După cele două goluri mar
cate de Elena Pădureanu, jucătoa
rele de la Flamura roșie au egalat 
prin Heda Fabritzius și Lucia Do- 
bre și au cîșligat prin punctele în
scrise de Ulriche Bonert. întreaga 
echipă oaspe merită să fie evidenția
tă; o mențiune specială pentru por
tar: Rozwita Schmidt. (V.A.)

FLAMURA ROȘIE STEAGUL 
ROȘU — FLAMURA ROȘIE BU- 
HUȘI 4—0 (2—0). Bucureștencele 
au cîștigat destul de ușor un joc 
în care au fost foarte puține faze 
de handbal adevărat. Textilistele 
din Buhuși au jucat încet, confuz 
și numai comportarea foarte bună 
a portarului, Lucreția Georgescu, 
le-ă salvat de Ia o înfrîngere și 
mai categorică.

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
METALUL REȘIȚA 7—0 (4—0).
Au înscris: Mariana Oprea (3), 
Sofia Dajna, Ileana Neamțu, Aure
lia Sălăjan și Elena Naghi,

FLAMURA ROSIE U. T TIMI
ȘOARA _ ȘTIINȚA MIN. IN- 
VAȚAMINTULUI BUCUREȘTI 
0—2 țQ—2). Jocului frumos, plin 
de dinamism 
i-a fost opus 1 
orientare tactică* 1 II.

Iată cum arată tui buletin 
PRONOSPORT 

cu 12 rezultate exacte la concursul 
nr. 12

(Etapa din 25 martie 1956)
I. C.C.A. București-Flacăra Plo-

ești (camp. cat. A) 1
II. Locomotiva Tîunișoara-Loco- 

motiva București (camp. cat. 
A)

nice defectuoase. Punctele au fost

al bucureștencelor șurat in orașul nostru. Peste 1.000

> Punctele au fost deniilor clujeni a obfinut o victorie
marcate de Ileana Colesnicov (din
13 m.) și Mioara Pîrvufescu.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 6—2 (3—2). 
Localnicele au jucat cu un portar 
improvizat, dar, atacînd în mod or
ganizat, au reușit să-și depășească 
adversarele, deși la un moment dat 
fuseseră conduse cu 2—li Timișo- 
rencele au jucat bine în cîmp, lă- 
sînd în general o frumoasă impre
sie. Au marcat: Roth (2), Wiridt 
(2), Scheipp (2) pentru Progresul 
și Zamfirache (2) pentru Știința

FLAMURA ROȘIE SIBIU - 
AV1NTUL CODLEA 4—2 (2—2). 

CAMPIONATUL MASCULIN 
CAT. B

ȘTIINȚA I.C.F. — LOCOMOTI
VA G. N. 5—4 (3—0). Nu le-a fost 
ușor studenților să-i întreacă pe 
feroviari, care, deși conduși pînă la 
jumătatea reprizei a doua cu 4—0, 
au găsit resursele necesare pentru 
a egală.

ȘTIINȚA GALAȚI — DINAMO 
TG MUREȘ (6-5 (4—3).

PROGRESUL BACĂU — RE
COLTA VARIAȘ 6—3 (5—2).

METALUL I.C.M. REȘIȚA — 
RECOLTA JIMBOLIA 4—8 (2—4).

CONSTRUCTORUL SIBIU — 
PROGRESUL ODORHEI 6—7 
(2-6).

METALUL TIRGOV1ȘTE — 
ȘTIINȚA CLUJ 4—3 (2—1).

Informații PRONOSPORT

x
III. Știința Cluj-Știința Timi

șoara (camp. cat. A) 1
IV. Progresul Oradea-Progre- 

sul București (camp. cat. A) 1
V. Flamuna roșie Arad-Dinamo

Bacău (camp. cat. A) 1
VI. Dinamo București-Dinamo

CLASAMENTUL DUPĂ DOUĂ ETAPE j

i. C.C.A.
2. Dinamo București
3. FI. roșie Arad
4. Știința Cluj

5-8. Locomotiva București 
Locomotiva Timișoara 
Progresul Oradea 
Progresul București

9. Știința Timișoara
10. Minerul Petroșani
11. Flacăra Ptoești
12. Dinamo Orașul Stalin
13. Dinamo Bac.ni

Etapa viitoare (1 aprilie)
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI- PROGRESUL ORADEA (se 

joacă la 31 martie).
PROGRESUL BUCUREȘTI- FLAMURA ROȘIE ARAD (se 

joacă la 2 aprilie).
DINAMO ORAȘUL STALIN- DINAMO BACAU.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA-LOC OMOT1VA TIMIȘOARA.
Jocurile Minerul Petroșani-C. C.A. și Știința Cluj Dinamo 

București, au fost aminate, întrucît duminică 1 aprMie C.C.A. 
și Dinamo București susțin me ciuri internaționale

Joc spectaculos la Cluj
ȘTIINȚA CLUJ-ȘTIINȚA TI

MIȘOARA 2-» (1-0).
Au marcat: Moldovan (minutul 

23) și Suciu (minutul 63).
Raport de coraere: 3-3 (3-1).

Stadionul ,,Ghe«rghe Gbeorghiu- 
Dej”: teren foarte bun.

Spectatori: 10.9*0
Timp: friguros, cu vint slab.
Arbitru: MShai Popa (București) 

bun și autoritar.
ȘTIINȚA CLUJ: Catlna-Cojoca- 

ru, Luea, Saekeli-Moldovan, Geor- 
geșcu-Suciu. Lutz, Dragoman, 
Ztană, Avram.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Cur can- 
Sbircea, Brînzei, Florescu-Coje- 
reanu, Mazăre-Gîrleanu, Filip, 
Cioseseu, Dinulescu, Boroș.

S-an remarcat: Lutz, cel mai 
bun din 22, Cătină, Luea și Mol
dovan și Brînzei, Cojereanu, Fi
lip și Dinuleseu.

CLUJ 25 (prin telefon). — Sta
dionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
frumos pavoazat, a îmbrăcat dumi
nică haina de sărbătoare, cu ocazia 
primului joc oficial al anului desfă
șurat în orașul nostru. Peste 1.000 

meritată jucînd curmai multă în
suflețire. A’fost un meci țoarte 
spectaculos, desfășurat cu multă 
dîrzenie, dar în limitele sportivi
tății. In general apărările celor 
două echipe au jucat mai bine decît 
înaintările respective.

Partida a început în nota de do
minare a clujenilor, care în min. 
12 au ratat o bună ocazie de a des
chide scorul prin Avram, care a 
șutat însă peste poartă. Două mi
nute mai tîrziu oaspeții au avut

Dacă poarta ar fi
DINAMO BUCUREȘTI-DINAMO 

ORAȘUL STALIN 2-1 («-«).

Au marcat: Nițulescu (min. 66), 
Neajru (min. 74), Mihai (min. 82).

Teren: Dinamo, greu, denive
lat.

Spectatori: peste 10.000.
Timp: friguros.
Aroltru: C. Popescu, insuficient 

de decis în sancționarea intrfiri- 
lor nereeulamentare.

DINAMO BUCUREȘTI: Birtațu- 
Anghel, Bâcuț II, Szdkâ-Câlinoiu, 
Dăcuț I-Nițulescu, Nieușor, Ene, 
Neagu, Suru.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Stamate-Moarcăș, Lazăr, Sereș- 
Nemeș, Florescu.Szakaei. Rfidu- 
lescu, Ristin, Csegezi, Mihai.

S-au remarcat: Neagu, Nițules
cu, Szdkd, Lazăr, Fior eseu.

BACUȚ I: „Nu sînt mulțumit de 
nivelul întîlnirii. Dinamo București ■ 
nu joacă încă la adevărata ei va-

Orașul S.alin (camp. cat. A)
Anulat 

XJ’.I. Franța-Austria 1
VIII. R. P. Ungară (juniori)-

Franța (juniori) • x
IXK Spal-Milan (câmp, italian) x
X. Juventus-Roma (camp, ita

lian) Anulat
XI. Napoli-Atalanta (camp, ita

lian) 2
XII. Iriternazionale - Sampdoria

(camp, italian) 1
A. Lazio-Botogna (camp, italian) x 

(camp.
italian) 1
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 868.000 buletine.

B. Fiorantina-Lanerossi

2 2 0 0 3:0 4
2 2 0 0 3:1 4
1 1 0 0 1:0 5
2 1 0 1 3:2 2
2 0 2 0 1:1 2
2 0 2 0 2:2 2
2 1 0 1 2:2 2
2 1 0 1 3:3 2
2 1 0 1 1:2 2
1 0 1 0 1:1 1
2 0 1 1 2:4 1
2 0 0 2 1:3 0
2 0 0 2 0:2 0

și ei o ocazie de a marca, însă 
Gatina a salvat, plonjînd în picioa
rele lui Dinulescu. In min. 23 s-a 
înscris primul punct La o învăl
mășeală în fața porții lui Curcan, 
Brînzei a fost nevoit să trimită 
mingea în corner. Din lovitura exe
cutată de Avram, mingea a ajuns 
la Moldovan, care a reluat din voie 
sub bară, mareînd. Peste trei mi
nute Cioseseu i-a pasat lui Boroș, 
care a tras pe lîngă poartă. In min. 
38 studenții, timișoreni au îost ne 
punctul de a egala: Cojoca.ru gre
șind o minge, Dinulescu a tras în 
brațele lui Cătină, care părăsise 
poarta.

După pauză jocul a fost și mai 
spectaculos, pasele fiind executate 
cu multă Rapiditate. ’După cinei mi
nute de la începutul reprizei a II-» 
clujenii au avut un bun prilej de a 
mări scorul, prin Dragomah. Curcan 
ieșise din poartă, dar Dragoman, 
venind în mare viteză, a șutat pe 
Tîngă bată. In min. 59 Dinulescu 
s a aflat în poziție favorabilă de a 
înscrie, însă Georgescu a salvat în 
ultima instanță, trimițînd mingea 

' în Corner. Minutul 63 a adus mar
carea celui de al doilea gol. Lutz, 
din mijlocul terenului, a trimis 
mingea spre poarta lui Curcan, 
unde s-a produs învălmășeală. Min
gea a revenit la Lutz, care i-a pa
sat lui Suciu și acesta, de la 10 m, 
a tras puternic pe jos, înscriind. In 
ultimele 15 minute timișorenii au 
dominat, avînd multe ocazii de a 
marca, dar Cătină, Luca și Moldo
van au respins, pe rînd, toate în
cercării''.

R FISCH

pe latul terenului...
loare. Cunoaștem lipsurile — care 
sînt în special de ordin tehnic — 
și vom insista spre a le elimina." 

MIHAI : „Jocul nu a Corespuns. 
Mi-am dat seama de aceasta, deși 
am fost printre... actori. Echipa 
noastră a jucat destul de bine în 
cîmp, dar noi — atacanții — am 
desfășurat acțiuni exasperant de 
laterale."

Declarațiile celor doi căpitani ai 
echipelor exprimă esențialul: atît 
Dinamo București cît și Dinamo 
Orașul Stalin au furnizat un joc 
de slabă calitate. In cele 90 de 
minute au existat puține faze de o 
reală valoare fotbalistică. Este 
foarte adevărat însă că s-a jucat 
In condiții încă destul de grele 
(terenul prezenta multe accidente, 

iar noroiul care se lipea de minge, 
făcea foarte dificil controlul ei; fri
gul, a influențat și el meciul) dar 
acestea nu explică total comporta
rea sub așteptări a ambelor for
mații.

DINAMO BUCUREȘTI: a obți
nut o victorie dificilă. A dominat 
mai mult, a fost mai periculoasă 
în fața porții, s-a dovedit mai ma
tură decît adversara ei. Echipa 
bucureșteană a arătat însă lipsuri 
serioase în privința: preciziei pa
selor (atît mijlocașii cît și interii 
au greșit foarte multe pase), men
ținerii ritmului de joc, preciziei în 
loviturile la poartă.

DINAMO ORAȘUL STALIN : A 
făcut uneori schimburi de mingi 
destul de reușite în cîmp, a lup
tat botărît, dar a jucat în atac ca 
și cum poarta ar fi (ost pe... latul 
terenului. înaintașii au tras ex
trem de puțin la nonrță.

EFTIMIE IONESCU

Scor alb și joc slab la Timișoara
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 0—0 

Raport de cornere: 2-6 (1-5). 
Teren: bun; timpul: răcoros și 

vînt
Spectatori: 10.000.
Arbitru: Emil Bucșa-Sibiu, co

rect.
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA:

Franciscovici-Corbuș, Androvici, 
Rod'eanu.-F*'’enczi, Ivanenco-Că- 
lin, Țlganiuc, I. Covaci, Ava- 
silichioaie, Bădeanțu.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
Dungu-Dodeanu, Vărzan, Macri- 
Bodo, Neamțu, Copil ni, Langa, 
Olaru, Georgescu, Filote.

S-au remarcat: Francisco vi ci, 
Androvici, Rodeanu, Ferenczi, Ți- 
gărriuc, Dungu, Dodeanu, Văr
zan, Bod'o, Neamțu, Filote.

In ciuda faptului că nu s-a mar
cat nici un gol, jocul a avut o des
fășurare pasionantă, prin fazele de 
poartă create și prin contraatacurile 
lapide ale ambelor înaintări. Dacă 
nici una din liniile de atac n-a în
scris, aceasta se datorește apărări
lor, în care s-au evidențiat Dungu, 
Dodeanu, Vărzan, Franciscovici, 
Androvici.

Din punct de vedere tehnic, fără 
sa mai vorbim de ineficacitatea li
niilor de atac ilustrată de scorul 
alb, jocul n-a corespuns așteptări
lor. Ambele echipe au păcătuit prin 
pase fără adresă, preluări defectu
oase și prin plasamentul neinspirat 
al atacanților. De asemenea, o de
ficiență a întîlnirii de ia Timișoara, 
a constituit-o jocul dur, în care s-au 
complăcut Ivanenco, Călin și Ma
cri. Ca o consecință, la o ciocnire

CARICAȘ A C1ȘTIGAT DUELUL CD OZON, 
IAR PROGRESUL ORADEA DOUĂ PUNCTE

PROGRESUL QRADEA-PRO- 
GREȘUL BUCUREȘTI 2-1 (2-1).

Au marcat: Meszaros (min 12), 
Blujdea (min. 15) și Kiss I (mii^ 
26).

Teren: bun; timpi frumos; spec
tatori: 10.000.

Arbitru: A. Keppich (Timișoara), 
bun.

PROGRESUL ORADEA: Fehes- 
Varzan, Caricaș, Kiss II-Bartha, 
Tiriac-Toth, Meszaros, Florea, 
KOszegyi, Kis I.

PROGRESUL BUCUREȘTI: COZ- 
ma-Gref, Bratix Soare-Maior, Știr- 
bei-Cruțiu, P. Moldoveanu, Ozon, 
Smărăndescu, Blujdea.

S-au remarcat: Caricaș, Bartha, 
Tiriac, Florea, Kdszegyi, Gref, 
parțial Blujdea și P. Moldoveanu.

ORADEA 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). •—

Mleciui dintre cele două colege 
de asociație a fost de factură teh
nică mediocră: ou toate acestea a 
plăcut datorită luptei care s-a" dat 
pentru victorie. Progresul a obți
nut succesul, pe deplin meritat, da-^ 
torită mai multor factori: tactic** 
folosite cu Florea centru atacant 
frtras, ^târMrilor supranuwierii» (în 
șase oameni), lui Caricaș care l-<a 
păzit cu strășnicie pe Ozon și mai 
ales aportului liniei de mijloc care 
a avut o contribuție hotăritoare și 
în atac ’ și în apărare. De remar
cat apoi faptul că atacul s-a re
pliat ușor ori de cîte ori a lost 
nevoie, iar Koșzegyi a venit dese
ori în ajutorul apărării. Linia de 
a’ac a o'ădenHor a rtâunn’rt tere

La Arad: O victorie... fără glorie
FLAMURA ROȘIE ARAD-DI

NAMO BACĂU 1-0 (0-8).

A marcat: Mateon (min. 53).
Teren: stadion „30 Decembrie”, 

bun.
Timp: frumos
Arbitru: Octavian Co-mșa (Cra

iova), bun.
FLAMURA ROȘIE: Faur-Szucs;S’ 

Dușan, Farmati-Capaș, Mercea- 
Ondaț, Fetachowsiu, Boitoș, Ser- 
fozo, Mateon

DINAMO: Munteanu-Popa, We
ber, Lupeș-Cicerone, Vasile-Oai- 
dă, Lemnrău, Gram, Firică, Cre- 
tea.

S-âu remarcat: Faur, Sziics, Ma
tron (repriza a doua). Weber, Ci
cerone, Oaidă (repriza a doua). 
Din min. 55, Popa, lovit, a tre
cut pe extremă.

ARAD 25 (prin telefon). — Jo
cul care a inaugurat categoria A 
la Arad a fost de o valoare me
diocră. Textiliștii au dominat în 
repriza întîi, dar înaintașii au ra
tat multe situații de gol. In partea 
a doua, jocul a fost mult mai ani
mat, și aceasta pentru că dinamo- 
viștii au fost mai activi, mai pe
riculoși, inițiind mai multe atacuri 
la poarta luî Faur. Față de aspec- 

cu Ivanenco, Copil III a părăsit te- 
îenul pentru 15 minute în min. 10, 
reintrînd apoi ca simplu figurant 
pînă la sfîrșitul partidei. Același I- 
vanenco l-a lovit și pe Georgescu. 
Lată în continuare cîteva faze din 
joc :

In repriza I, Locomotiva Bucu- 
reȘtJ este avantajată de vînt și 4- 
tacă insistent. Are și cîteva ocazii 
bune. Astfel, în min. 17, Filote *-a- 
ge plasat dar Franciscovici sal
vează printr-un plonjon spectacu 
los; în min. 22 Olaru îl depășește pe 
Androvici, însă șutul său puternic 
întîluește bara verticală. Tim:șo- 
renii contraatacă, dar un șut peri- 

. culos al lui Țigăniuc trece peste 
bară. I. Covaci este faultat în a- 
propierea careului, însă lovitura de 
'aA 16 m. e trasă slab de Ferenczi. 
Pînă la sfîrșitul reprizei, mai sînt 
de notat două iritervenții eficace ale 
lui Franciscovici (min. 40 și 41).

La reluare timișorenii, avanta
jați de vînt, atacă insistent. Călin 
șutează fulgerător dar peste poartă, 
iar Bădeanțu în brațele lui Dungu. 
In mim 72 Filote are o acțiune în 
stilul său personal: demarează pe 
tușă, trece de doi adversari și cen
trează în îața porții, dar Olaru este 
pe picior greșit. După ce Francisco
vici reține greu un șut al lui Geor
gescu, timișorenii întreprind două 
acțiuni periculoase și în min. 88 
Dungu salyează în extremis o si
tuație foarte critică.

Astfel, meciul ia sfîrșit cu un 
just rezultat de egalitate.

S. MASSLEP

nul advers majoritatea timpului, 
datorită tacticii adoptate.

Progresul București a fost de 
nerecunoscut față de meciul cu 
Știința Cluj. Mai ales după ce oră- 
denii au înscris al doilea gol, oas
peții s-au demoralizat și au făcut 
greșeli după greșeli. Știrbei, Coz- 
ira și Ozon au jucat mult sub po
sibilitățile loc, iar Blujdea, care a 
„mișcat" în prima repriză, în par
tea a doua a jocului a abuzat de 
dribling și a dat foarte multe pase 
greșite. Smărăndescu a făcut ,,fi 
gurație" din minutul 60 cînd a 
fost faultat de Florea. Ozon n-a 
reușit să Se „descurce" nici un 
moment în fața lui Caricaș și a 
făcut greșeala de a pasa inutil 
chiar în fața porții

Primul gol marcat a fost din 
cele caracterizate drep! „imposi
bile". Meszaros schimbă locul cu 
Totb. El driblează pe Știrbei și a- 
junge pe lima de aut de poartă. 
De aci centrează, dar mingea ca
pătă o traiectorie curioasă și intră 
în poartă peste capul lui Cozma. 
Bueureștenii egalează prin Bltij- 
dea, ears de la 13 m. reia în pojir- 
tă o minge trasă de Cruțiu în 
.bară și revenită în teren. Golul 
care a ,/consfințit" victoria gaz
delor este înscris de Kiss 1, care, 
primind de la Toih o pasă în apro
pierea careului trage de la 15 ni. 
razant cu terenul, mingea intrînd 
în poartă pe sub Cozma.«

T. RABȘAN

iul general al jocului, victoria Fla
murii roșii este însă meritată.

In perioada în care a dominat, 
gazdele au avut situații bune de 
marcare în min. 4. cînd nu au 
fructificat două lovituri de colț 
consecutive. In min. 17 Boitoș tra
ge în bară, iar în min. 35 Dudaș 
centrează la capătul unei curse pe 
extremă șj Mateon, cealaltă extre
mă,- reia cir capul pe lîngă bară.

După pauză, oaspeții obțin în 
min. 50 un corner, care a rămas 
fără rezultat.

In min. 55 se marchează singu
rul gol al jocului : Petschowski îl 
lansează pe Mateon, care ajunge 
în apropierea porții, Munteanu e- 
zitâ să iasă și atacantul arădean 
trimite mingea pe lîngă el în plasă 
In minutele următoare portarii au 
ocazia să se remarce : Faur apără 
un șut al Ini Crețea (min. 66), iar 
Munteanu două lovituri, trase de 
Serfozo (min. 68) și Petschowski 
(min. 70)

Prnă la terminarea meciului s nu 

RADU URZICEANU
Ștefan Weinberger, corespondent

mii e nimic , de semnalat.

Cojoca.ru


MARIA BISAC (FETE) ȘI L MORAKU (BllEfl), 
CAMPIONI REPUBLICANI Db CICLOCROS

! V. Kut, Nina Otkalenko si Dinu Cristea învingători 
în Crosul „l’Humanite”

ORAȘUL STALIN, 25 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Tra
seul finalei campionatului de ciclo- 
cros din anul acesta, în lungime 
de 5,840 km. (pe care fetele aveau 
să 1 parcurgă de două ori, iar bă
ieții de patru ori) a fost împînzit 
de spectatori cu multe ore înainte 
ca starterul să dea plecările. Tra
seul — din lungimea căruia circa 
70 la sută era teren accidentat — 
a fost foarte dificil, cerînd concur 
renților o pregătire fizică deose
bită. El a cuprins, printre altele, 
două dealuri cu o diferență totală 
de nivel de circa 200 m., precum 
și numeroase porțiuni înghețate, 
în care mulți concurenți au dera
pat. pierzînd secunde prețioase.

Primul start este al fetelor. S'e 
aliniază un număr de 12 concu
rente. Lupta se dă chiar de la ple
care între Herta Schuster, Aure
lia Drăghici, Maria Bisac șl revela

Ieri la bazinul acoperit Floreasca

UN REUȘIT SPECTACOL SPORTIV
'.rii ecerile de înot dotate cu cupa 

Voința, jocul de polo pe apă, Dina
mo București — Știința București 
din cadrul Cupei de iarnă și mai 
ales (plăcută surpriză) demonstra
ția lotului jugoslav de polo pe apă, 
au oferit un reușit spectacol spor
tiv. Probele de înot au adu
nat și de această dată la start 
mu'ți concurenți, unii dintre ei reu
șind rezultate remarcabile. Dinamo- 
vistul AUREL ZAHAN acoperind 
d’s’anța 100 m. bras în timpul de 
1’14’’9, a egalat recordul juniori- 
lo- de categoria I. La sfîrși- 
tul probei 4x100 tn. mixt ju
nioare'crainicul concursului informa 
spectatorii că ștafeta colectivului 
PROGRESUL (Dan Maria spate, 
Maria lonescu bras, Elișabeta Bra- 
tu fluture, Elena Ghinea liber), 
a parcurs distanța în 5*55"0. Cu a- 
cest timp tinerele înotătoare de 
la Progresul au reintrat în posesia 
recordului republican de senioare 
și junioare categ. I, record pe care-l 
„cedaseră” recent ștafetei colecti- 
vu ui Știința Min. învăț. (5’57”6) în 
concursul dotat cu Cupa 8 Martie. 
Dar Știința n-a putut prezenta ieri 
prima „garnitură”, așa că lupta 
dint-e aceste două colective rămîne 
deschisă, lată și celelalte rezultate: 
400 m. liber fete: 1. Nicoleta Ștefă- 
nescu (Sc. sp. tin.) 6’33”3, 2. Maria 
Kassovitz (Constr.) 6’36”8, 3. Ma
rina Vasiliu (Voința) 6*43”0, 100 m. 
liber seniori: 1. I. Novac (lotul 
R.P.R. de polo) l’01”7, 2. Z. Hos
podar (lotul R.P.R. de polo) l’02"0,
3—4. Șt. lonescu, AL Popescu (Di
namo) l’02”9, 100 m. liber juniori: 
1 FJena Ghinea (Prog.)

Bimnastii sovietici au dominat concursul de la Kiev
K1C.V, 25 (prin telefon). — Con

cursul internațional de gimnastică 
început joi în localitate și la care 
participă reprezentativele feminine 
și masculine ale UniunH Sovietice, 
R Cehoslovace, R.P. Ungare, R. P.' 
Bulgare și echipa feminină a R. P. 
Romine, a continuat sîmbătă cu e- 
xercițiile liber alese — femei. Și 
la exercițiile liber alese, ca de alt
fel și la cele impuse, gimnastele 
sovietice au dominat întrecerea, do
vedind o înaltă și neegalabiiă mă
iestrie. Bine s-au prezentat și con
curentele cehoslovace, care in cla
samentul general pe echipe au o- 
cupat locul H. Dintre gimnastele 
•noastre cel mai bine s-a comportat 
Elena Leuștean.

țara Galifor a întrecut Franța la rugbi
'■ Sîmbătă la Cardiff, „cincispre- 
zecele" Țării Galilor a întrecut e- 
chipa națională de rugbi a Fran
ței cu scorul de 5-3. In urma a- 
cestei victorii echipa Țării Galilor 
este virtuală câștigătoare a turneu
lui „Celor cinti națiuni*, iar fran
cezii, chiar dacă vor cîștiga parti
da restanță cu Anglia, care va avea 
loc la 14 aprilie la Paris, nu mai 
pot cuceri trofeul pus în joc. Iată 
clasamentul competiției după a- 
ceastă întîlnire:
1. Țara Galilor 4 3 8 1 25:15 8
2. Anglia till 34:14 4 

ția competiției, Maria Kato, lată, 
pe scurt, istoricul cursei:

In primul tur, Maria Bisac, Au
relia Drăghici și Herta Schuster 
merg în grup compact, urmate înj 
deaproape de Maria Kato. La un 
moment dat, după trecerea celui de 
al doilea deal, Maria Bisac alunecă, 
iar Aurelia Drăghici și Herta 
Schuster profită de aceasta, distan- 
țîndu-se. La terminarea primului tur, 
Herta Schuster se află în frunte, 
urmată la 200 m de Aurelia Dră
ghici, Maria Bisac și Maria Kato 
Trena în care se merge este destul 
de rapidă și Herta Schuster nu 
poate rezista multă vreme. Curînd, 
ea este ajunsă de Aurelia Dră
ghici și Maria Bisac și întrecută. 
Pînă la 150 m. de sosire Aurelia 
Drăghici și Maria Bisac merg una 
lîngă alta. Aici, Maria Bisac reu
șește să sprinteze mai devreme, 
trecînd prima linia de sosire.

Iată clasamentul: 1. Maria Bisac

2. Dan Maria (Prog.) l’20”8, 3.
Niculina Toncu (C.C.A'.) 1’29”6,
200 m bras fete: 1. Anca Rosetti 
(Prog.) 3’12”4, 2. Maria Both (Prog.) 
3’22’’3, 100 m. delfin băieți: 1. M. 
Olaru (Din.) l’07”3, 2. Aurel Io- 
nescu 1’16”5, 3. Alex. Schmaltzer 
(G.C.A.) 1’19”9. 100 m. spate fete:
1. Elișabeta Bratu (Prog.) 1’29”6,
2. Erica Henteș (C.C.A.) l’33”8.
100 m. spate juniori: 1. D. Kamin
ski (Prog.) l’15”0, 2. C. Ciorbă 
(C.C.A.) 1’17”1, 3. C. Mitu (Din.) 
1’18”4. 50 m. spate fete: 1. Astrid 
Wăchter (Știința) 44”, 2. Henriette 
Tincoca (C.C.A.) 47”, 3. Leontina 
Marinescu (Știința) 47”5. 50 m.
liber băieți: 1. A. Rottman (FI. ro
șie) 34”2, 2. Mihai Borșan (Voin
ța) 35”, 3. Mîrcea Radeș (Din.) 
36”3. 4x200 m. liber băieți: Dinamo 
9’32”7, 4x100 m. mixt junioare: 1. 
Progresul 5’55’*0 (nou record se
nioare și junioare cat. I, vechiul re
cord Știința 5’57’7). Pe primul 
loc în această competiție s-a clasat 
colectivul Progresul, urmat de Di
namo și C.C.A. Jocul de polo pe apă 
dintre colectivele bucureștene Dina
mo și Știința a revenit dinamoviști- 
lor cu scorul de 8—2 (3—1).

w
Lotul jugoslav a prezentat în de

monstrația de polo pe apă următoa
rele formații: Caschete albastre 
Kovacic (Janakovic)-Kacic, Zuzej 
(Cipci)-Jezic-Ivkovic, Radonic. Nar- 
deli. Caschete albe: Amsl (Katizic)- 
Cipci (Zuzej) -Vuksanovic-Arneri,
Siliac, (Mohoric) Roje. Partida a 
luat sfîrșit cu un rezultat nedecis: 
3—3.

Iată care este clasamentul gene
ral al echipelor feminine: 1. U.R.S.S. 
376,72 pct.; 2 R. Cehoslovacă 365,65 
pct.; 3. R. P Ungara 361,18 pct.;
4. R.P. Romînă 359,97 pct.; 5. R.P. 
Bulgaria 359,15 pct. Pe primele 
locuri s-au clasat gimnastele sovie
tice Ladinina (76,50 pct.), Ma
nina (75,22 pct.) și Muratova (75,03 
pct.). Elena Leuștean, clasata pe 
locul VII, a totalizat 74,04 pct.

Astăzi (N. R. ieri) au concurat 
echipele mascuFne la exerciții li
ber alese. Pînă la ora convorbirii 
telefonice conduc gimnaștii sovie
tici urmați de cei ai R.P. Ungare, 
R.P. Bulgaria și R. Cehoslovace.

Delegația sportivelor noastre va 
părăsi Kievul astă-seară (N.R. ieri 
seară) plecînd spre patrie.

3. Irlanda 4 2 8 2 28:47 4
4. Franța 3 14 2 17:25 2
5. Scoția 4 1 8 3 31:34 3

La Pau (Franța) echipa B de 
rugbi a Franței a întrecut repre
zentativa Spaniei cit categoricul 
scor de 40-3

★
La Heidelberg, s-a disputat în- 

fîlnirea internațională de rugbi din
tre echipele reprezentative ale 
Italiei și R.F. Germane. Victoria 
Ie-a revenit rugbiștilor italieni cu 
scorul de 12-3 (6-3)

(Progr. C.P.C.S.) 37 min. 23 sec.,
2. Aurelia Drăghici (Dinamo Buc.) 
37:25, 3. Herta Schuster (Fl. roșie 
Or. Stalin) 38:32, 4. Maria Kato 
(Voința Arad) 39:04, 5. Maria Luțu 
(Voința Buc.) 40:59

La startul băieților s-au prezentat 
27 de concurenți. In turul I se 
merge compact pînă în vîrful pri
mului deal, unde trec primii, în a- 
celași timp, N. Vasilescu și I. Mo
rarii. La coborîrea dealului, ulti
mul reușește să se distanțeze cu 
puțin și apoi să ia și conducerea, 
pe care o va menține piuă la sfîrși- 
tul probei. In turul al doilea, L 
Moraru are 1 min 15 sec. avans 
față de M. Voinescu și D. Drago- 
mir, care duc o luptă aprigă pen
tru a-1 prinde pe fugar; în turul 3 
avansul lui 1. Moraru crește la 1 
min. 35 sec. Apoi, în turul IV, D. 
Dragomir, care a avut de-a lungul 
traseului cîte două pane mecanice 
și de cauciuc, care l-au făcut să 
piardă secunde prețioase, are o 
puternică revenire, reușind să mic 
șoreze tot mai mult distanța față 
de I. Moraru pe care însă nu-1 mai 
poate ajunge.

Victoria lui I. Moraru este pe de
plin meritată. El a rulat în general 
foarte bine, reușind să se descurce 
cu ușurință în unele situații dificile 
cauzate de traseu.

D. Dragomir, unul dintre favori- 
ții probei, dezavantajat de penele 
avute, a făcut eforturi sensibile 
pentru a reface handicapul, ducînd, 
în special pe ultima parte a probei, 
într-o trenă excepțional de rapidă.

Menționăm că prin această victo
rie I. Moraru a obținut norma de 
maestru al sportului, întrucît a reu
șit să cîștige de două ori consecu
tiv — anul trecut și acum —' tn 
această dificilă competiție.

Clasamentul la băieți este urmă
torul: 1. I. Moraru (Prog. C.P.C.S.) 
58 min. 09 sec., 2. D. Dragomir 
(Recolta Buc.) 59:02, 3. N. Vasi
lescu (Dinamo Buc.) 59:27, 4. M. 
Voinescu (Dinamo Buc.) 59:40, 5. 
N. Mușa (FI. roșie Or. Stalin) 
59:43, 6. F. Wittman (C.C.A.) 
1 hO 1:25, 7. M. Ciurciubici (C.C.A.) 
lh01:30, 8. A. Șelaru (Din. Buc.) 
lh01:35, 9. A. Paniciu (Met. Buc.) 
11101:41, 10. I. Baciu (FI. roșie Buc.) 
lh02:52.

H NAUM

ECHIPELE DE TINERET ȘI JU
NIORI ALE FRANȚEI ȘI UNGA
RIEI AU TERMINAT LA EGALI

TATE
BUDAPESTA, 25 (prin telefon de 

la trimisul nostru) Pe stadionul 
Voros Lobogo, în fața a 15.000 de 
spectatori, s-au desfășurat în cu
plaj întîlnirile echipelor de juniori 
și tineret ale Ungariei și Franței. 
Ambele partide s-au terminat ta 
egalitate: la juniori 1—1, iar la ti
neret 2—2. Rezultatele sînt juste. 
Se poate spune însă că în întîlnirea 
de juniori gazdele au marcat o va
loare tehnică mai ridicată, impu- 
nîndu-se printr-un joc mai tehnic. 
Golurile au fost marcate în ordine 
de Mates, Kertsz și respectiv Silve- 
nard (2) Echipele de tineret au 
luptat cu mult elan pentru rezultat. 

1 Oaspeții au fost mai rapizi dar a- 
tacanții au jucat prea individual. 
Reprezentativa maghiară a desfă
șurat un joc mai lent, dar cu o teh
nică individuală superioară. Golu
rile au fost marcate de Courtin 
(min. 55) și llku II (min. 64)..

•fr
BUDAPESTA, 24 (prin telefon 

de la trimisul special al agenției 
„Agerpres”).

Pe stadionul Kinizsi din Budapes
ta. în fața a 30.000 spectatori, s-a 
disputat sîmbătă după amiază me
ciul de fotbal dintre selecționata 
Capitalei și reprezentativa celor 
mai buni jucători din provincie. In 
echipa Budapestei au jucat Bozsik, 
Gheller, Pușkaș, Kocsis, Machos șl 
alți membri ai echipei naționale, 

j încasările realizate cu prilejul a- 
I cestei întîlniri au fost destinate a- 

jutorării celor care au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor prici
nuite de revărsarea Dunării.

Intînirea s-a terminat cu scorul 
de 6—1 (3—0) în favoarea echipei 
Budapestei, prin punctele înscrise 
de Kocsis (2), Machos (2), Pușkaș 
și Toth II. Pentru învinși a marcat 
Kovacs IV.

PARIS, 2b (pi.„ . in
pădurea Vincennes de lîngă Pa
ris s-a desfășurat ieri cea de a lX-a 
ediție a tradiționalului cros orga
nizat de ziarul l’Humanite. In 
cursa principală a seniorilor, vic
toria i-a revenit atletului sovietic 
Vladimir Kuț, care a parcurs cei 
10 km. în 29:54,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: Chromik (R. 
P. Polonă) 29:59,0; Zatopek (R. Ceh.) 
30:04,0, Kriszkowiak (R.P. Pol) 
30:09,0; Cerniavski (IJ.R.S.S.) 
30:30.0.

Trofeul „Frații Znamenski” ofe
rit echipei învingătoare, a fost cîș- 
tigat de reprezentativa Uniunii So
vietice cu 23 p.; 2. R. P. Polonă 26 
p.; 3. R. Cehoslovacă 29 p.; 4. R. P. 
Ungară 98 p.; 5. Elveția 111 p.;
6. R. P. Romînă 114 p.; 7. Austria 
137 p. și 8. Belgia 140 p.

Două prebe... un singur cîștigător 
în concursul de schi de la Sar Pianina: 

Mihail Bîră (R. P. R.)
SAR PLANINA 25 (prin tele

fon). — Timpul cu totul nefavora
bil din ultimele zile a pus în fața 
organizatorilor probleme neaștep
tate și aproape imposibil de rezol
vat. Ceața extrem de deasă (nu se 
vedea la mai mult de 5 metri), a 
pus în discuție amînarea concursu
lui. Totuși, majoritatea participan- 
ților au fost de acord ca întrecerile 
să aibă loc chiar în aceste condiții 
extraordinar de grele. In general, 
a fost nevoie să se improvizeze pîr- 
tii pentru slalom uriaș, iar traseul 
probelor de coborîre să fie micșo
rat. Programate pentru sîmbătă di
mineața, probele de slalom uriaș 
au trebuit să fie amînate pentru 
după-amiază, sperînd că ceața se 
va ridica. Așteptările au fost însă 
zadarnice.

Concurînd cu foarte mare aten
ție, reprezentantul nostru Mihai 
Bîră a reușit excelenta perfor
manță de a ocupa primul loc în 
ambele probe de concurs. Iată re
zultatele înregistrate:

SLALOM URIAȘ BARBAȚI (38 
porți) : 1. Mihai Blră (R.P.R.) 
1:35,0; 2. Stigler (Austria) 1:36,6;
3. Klabasher (Austria) 1:37.6; 4.

FOTBAL PESTE HOTARE
R. P. BULGARIA

SOFIA, 25 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Cea de a 
patra etapă a campionatului repu
blican de fotbal s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate: Narodna Armia 
Plovdiv — Spartak Stalin 2—0; 
Minior Dimitrovo — Torpedo Russe 
5—0; Spartak Pleven-Uzina 12 
Sofia 1—1; Spartak Sofia — Udar- 
nik Sofia 1—0; Ț.D.N.A. — Spartak 
Plovdiv 4—1; Dinamo Sofia — 
Ixikomotiv Sofia 2—1. In clasament 
conduce Narodna Armia-Plovdiv, 
cu 8 puncte.

★
Marți sosește la Sofia echipa iu

goslavă de fotbal Beogradski Sport 
Klub. Miercuri, echipa iugoslavă va 
întîlni selecționata orașului Sofia, 
iar duminică va juca cu Dinamo 
Sofia.

TOMA HRISTOV 
R. P. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 25 (prin telefon). — 
In cadrul celei de a XVII-a etape a 
campionatului s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Steaua roșie— 
Beogradski Sport Klub 6-1 (4-0); 
Radniciki Beigrad-Proleter Osiek 
0-2 (0-1); Veiej Mostar-Vojvodina 
Novi Sad 1-1 (1-0); Dinamo Za
greb-Sarajevo 2-0 (1-0); Zelezni- 
ciar Sarajevo-F. C. Zagreb 0-0; 
Spartak Subotica-Buducnost Tito
grad 3-1 (2-1); Hajduk Split-Par- 
tizan Belgrad 1-2 (0-2). In fruntea 
clasamentului se află echipa Par
tizan Belgrad cu 28 puncte.

★
MEXICO, 24 (Agerpres). —
Cel de al doilea campionat pan

american de fotbal a fost cîștigat 
de echipa Braziliei care a realizat 
9 puncte din 10 posibile, terminînd 
la egalitate: 2—2, în ultimul meci 
disputat cu Argentina. Pe locurile 
următoare s-au clasat Argentina, 
Costa Rica, Peru, Mexic și Chile. 
FARA KOPA IN ECHIPA, FRANȚA 
A ÎNTRECUT AUSTRIA CU 3—1 

(2-0)
PARIS. 25 (prin telefon). Pe sta

dionul Colombes, în fața a peste

Victoria în întrecerea feminină, 
desfășurată pe un traseu lung de 
2.500 m., i-a revenit alergătoarei 
Nina Otkalenko (U.R.S.S.) cu 
timpul de 7:00,0. Locurile următoa
re au fost ocupate de: Lapșina 
(U.R.S.S.) 7:01,0; Kozîreva
(U.R.S.S.) 7:02,0; Lîsenko
(U.R.S.S.) 7:04,0; Komarova
(U.R.S.S.) 7:07.0.

Trofeul „Danielle Casanova” i-a 
revenit echipei sovietice, care a 
totalizat 10 p. Pe locul doi s-a cla
sat echipa R.P. Polone cu 34 p.

Luînd startul în cursa „veterani
lor” (organizată pentru alergătorii1 
care au depășit vîrsta de 40 de 
ani), reprezentantul țării noastre, 
maestrul emerit al sportului Dinii 
Cristea a trecut primul linia de so
sire.

Baumshalager (Austria) 1:37,7; 5. 
Brejnic (Iugoslavia); 6. Paulus 
(Germania); ...9. Birsan (R.P.R.); 
14. Pandrea (R.P.R.); 15. Cristo- 
loveanu (R.P.R.). Au luat startul 
46 de concurenți, din care numai 
28 au fost clasificați.

SLALOM URIAȘ FEMEI (38 
porți) : 1. Haslauer (Austria)
t:49,2; 2. Basler (Germania)
1.58,7; 3. Marotineanu (R.P.R.)
2:16,1. Au fost înscrise patru con
curente, terminînd cursa numai a- 
cestea trei

COBORÎRE BARBAȚI; 1. Mihai 
Bird (R.P.R.) 1:52,3; 2. Paulus
(Germania) 1:52,5; 3. Baumshala- 
ger (Austria) 1:53,5; 4. Beertl (A- 
ustria) 1:53,8. Ceilalți reprezentanți 
ai noștri au abandonat. De altfel, 
din cei 47 de concurenți numai 15 
au fost clasificați.

CQBORIRE FEMEI: 1. Basler 
(Germania) 2:34,9; 2. Haslauer
(Austria) 3:06.8. Magdalena Ma
rotineanu a căzut și a abandonat.

La întreceri au participat schiori 
din Austria, Germania, Grecia, 
R.P.R. și din toate republicite 
R.P.F, Iugoslavia.

GH. MITRA

42.000 de spectatori, echipa națio
nală de fotbal a Franței a obținut, 
în cea de a X-a întîlnire pe care 
a susținut-o cu echipa selecționată 
a Austriei, o victorie concludentă, 
cu scorul de 3—1 (2—0). In prima 
repriză francezii au desfășurat un 
joc rapid și tehnic, obligind echipa 
austriacă la o permanentă apărare. 
In această repriză au marcat Le- 
blond (min. 15) și Vincent (min. 
30).

In repriza a Il-a austriecii intră 
deciși să reducă handicapul, ceea 
ce reușesc în min. 48, cînd Ha- 
nappi înscrie. In continuare echipa 
franceză își revine și continuă să 
domine. După ce Piantoni a ratat 
un penalti, în min. 60 Deladeriire 
• marcat cel de al treilea gol. Ar
bitrul englez Ellis a condus urmă
toarele formații; FRANȚA: Remet- 
ter-Kelbel, Jonquet, Marche-Louis, 
Marcel-Hediard, Piantoni, Foix, 
(Deladeriire) Leblond, Vincent. 
AUSTRIA: Schmied-Halla, Stotz, 
Swoboda-Ockwirk, Koller.-Grohs, 
Wagner, Buzek, Hanappi, Koliseek

*
La Luxemburg echipa B a Fran

ței a întîlnit naționala Luxembur
gului, de care a dispus cu 2—0

★
La Lisabona a avut loc întîlnirea 

dintre echipele naționale ale Portu
galiei și Turciei. Victoria a revenit 
fotbaliștilor portughezi cu scorul 
de 3—1.
1NTERNAZIONALE ÎNVINGĂTOA
RE LA SCOR IN ETAPA DE IERI 

A CAMPIONATULUI ITALIAN
ROMA (prin radio). — Iii etapa 

de ieri a campionatului italian s-a 
înregistrat un scor neobișnuit: In- 
ternazionale a învins cu 7—1 Samp. 
dori a. Bologna a terminat la ega
litate cu Lazio, 2—2, Napoli a pier
dut pe teren propriu în fața Atalan- 
tei cu 3—0. Meciurile Spăl-Mila no 
și Juventus-Roma s-au terminat cu 
0—0. Triestina a învins Torino cu 
1—0. [n clasament conduce Fioren
tina cu 39 p. urmată de Milan 30 p. 
Internazion’l» 29 p.


