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Uni meci plăcut, cu multe goluri, într-o dum nică de primăvară

C.C.A.-S. C. CHARLEROI (Bel
gia) 4-1 (3-1).

Au marcat: Cacoveanu (min. 5), 
Beerens (min. 12), M’athcrussens 
(min. 18) în proprie poartă. Ale- 
xandrescu (min. 30) șl Tătaru 
(min. 71).

Stadion: ,,23 August”
Spectatori: 65.000
Timp: ideal pentru fotbal.
Arbitru: D. Schulder, foarte 

bun.
Formații
C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, A- 

polzan, Ivănescu-Onisie, Bone-Ca- 
coveanu, Constantin, Alexandres
cu, Zavoda I, Tătaru.

S.C. CHARLEROI: De Sutter-Mi- 
laire, M.atherussens, Legulier-Van 
Overmaire. Prevot-Op de Brecq- 
Burton, Mion, Beerens platteau.

Cei mai buni

Probabil că întreprinderea 
Tramvaie’ nu *s’-a gîndit că bucu- 
reștenii vor acorda întîlnirii C.C.A.- 
S.C. Charleroi un asemenea inte
res! Altfel ar-Ji pus din vreme mai 
multe tramvaie pe liniile’ cafe dut 
spre stadionul „23 August"! Deși, 
sinceri să fim, nici noi nu ne-am fi 
așteptat ca un sfert de oră înain
te ca arbitrul . Dumitru Schulder 
să-și facă apariția pe teren, stadio
nul „23 August’’ (la care jinduiam 
sâmbătă cînd urmăream, înghesniți, 
la Giulești meciul Locomotiva-Pro- 
gresul) să fie și el aproape plin. 
Dar... te pui cu pasiunea pentru 
fotbad a cetățenilor Bucureștiukii ? 
Și, mai ales, cu atracția pe care 
o prezentau cîteva ore petrecute în 
aer liber. într-o zt- de primăvară ?

Fapt este că stadionul „23 Au
gust” a prezentat ieri aspectul ma
rilor întreceri internaționale. că 
ÎTrtîlnirea care a inaugurat activi
tatea internațională fotbalistică a 
Capitalei s-a bucurat de un decor 
corespunzător.

Echipa C.C.A. a confirmat 
„ieșirea** internațională de ieri 
nia bună dovedită în meciurile 
campionat de pînă acum, 
au jucat așa cum 
nuit anul acesta: în 
schimburi de mingi 
tremă pe alta, 
în adineime. E 
chipa s-a pus .. ..
sfîrșitul primei reprize și că a func
ționat bine în repriză secundă. Dar 
în această perioadă de peste 55 de 
minute în carp —77“”' 1 ,J'csie Dine ca echipa noas

tră și-a revenit la adevărata ei va
loare, fiindcă Ia un moment dat 
oînd tabela de marcaj indica 2-1 
în favoarea ei, cei care jucau erau 
oaspeții jar cei care marcau erau

în 
for- 

de 
Militarii 

ne-au obiș- 
viteză, cu 

de pe o ex- 
cu pase numai 
adevărat că e- 

„pe direcție" spre

Echipa studențească de șah 
a R.P.R. participă ia Campionatele 

Mondiale de la Upsala
La 5 Aprilie va începe la Upsala 

în Suedia cea de a IlI-a ediție a 
Campionatelor Mondiale Universi
tare de Șah pe echipe. La actuala 
ediție se scontează o participare 
mult mai numeroasă decît la cele 
anterioare. Astfel, la invitația orga
nizatorilor au răspuns afirmativ e- 
chipele: U.R.S.S. (cîștigătoarea, e- 
diției de anul trecut, desfășurată la 
Lyon în Franța), R. Cehoslovacă 
(aștigătoarea primei ediții dispu
tată la Oslo în 1954), R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, 
Islanda, Norvegia, Franța, Marea 
Britanie, Suedia etc. Anul acesta și 
Republica Populară Romînă va fi 
reprezentată la campionate cu o 
echipă studențească. Lotul R.P. 
Romîne din care va fi alcătuită «- 
chipa este următorul: maeștrii spor
tului Paul Voiculescu și Iuliu S'zabo. 
candidații de maeștri Teodor Ghi- 
țescu, Dolfi Drimer. Alexandru 
Gunsberger si Mihai Suta. Antre
nor al echipei este dr. Romeo 
Alexandrescu.

Minutul 30: Cacoveanu a centrat precis și Alexandrescu a reluat 
mingea In poartă, cu tot plonja- nul lui De Sutter. C.C.A. conduce

. cu

fotbaliștii noștri. Regăsindu-se și 
practicînd un ifotbal la adevăratele 
lor posibilități, fotbaliștii noștri au 
recuperat moral această perioadă 
de... fructificare maximă, exage- 
rînd ei de data aceasta în ratarea 
a numeroase situații de goi (..cam
pion": Alexandrescu).

Despre oaspeți ; remarca pe 
care o veți găsi și în cronicile me
ciurilor pe care le-a susținut la 
București echipa La Gahtoise sau 
în aceea a întîlnirii R.P.R.-Belgia 
și anume aceea că fotbaliștii bel
gieni excelează prin tehnica indivi
duală este valabilă și pentru for
mația care a evoluat ieri pe stadio
nul „23 August". Intr-adevăr, ju
cătorii lui S. C. Charleroi contro
lează foarte bine balonul și au în 
general, execuții foarte corecte. 
Ceea ce lipsește însă echipei bel
giene este pregătirea fizică și o- 
rienlarea tactică spre jocul în adîn- 
cime. Este adevărat însă că prima 
deficiență o generează pe a doua. 
Neavînd jucători rapizi, cu rezis
tență în regim de viteză, fotbaliștii 
de la S. C. Charleroi ajung impli
cit la jocul lateral „care caută — 
nu creează. —o spărtură în zidul 
defensiv" cum ne spunea cu oare
care amărăciune după meci, unul 
din cti-mai ■~yI‘cnya r®pîj'
ocări m concepția de joc și cu fot
baliștii de ridicat nivel tehnic pe 
care îi posedă, echipa belgiană 
poate progresa evident.

Cum spuneam meciul a plăcut. 
El a avut și momente de intensi
tate dramatică provocată de auto
golul stoperului lui S.C. Charleroi, 
cve a prins într-itm „contre-oied“ 
de veritabil atacant pe propriul său 
portar; de lovitura de la 11 m ra
tată de Mion la situația de 3-1; de

3—1.
(Foto: I. MÎH'AIC'A)

..barele” Iui Constantin și Onisie; 
și — însfîrșit — de cursele lui Ca
covearui, Zavoda I, Tătaru, Beerens.

O calitate a partidei a fost că 
deși învingătorfrea era oarecum sta
bilită din repriza întîi, că deși oas
peții nu au mai menținut în re
priza secundă cadența primei părți, 
jocul nu s-a dezlînat, n-a lîncezit. 
Dimpotrivă, atenția zecilor de mii 
de oameni a fost reținută pînă Ia 
fluierul final al arbitrului.

Iată acum pentru cei care n-au 
văzut jocul de pe stadionul .,23 
August” ca și pentru acei care do
resc să și le reamintească, fazele 
din care s-au marcat cele cinci go
luri:

min. 5: Onisie schimbă cu Cons
tantin care îl lansează pe Cacovea
nu. Un demaraj scurt și extremul 
dreapta al echipei C.C.A. ajunge 
singur cu portarul; el trimite min
gea pe lîngă acesta, în plasă 1-0.

min. 12: Beerens ia balonul din 
propria jumătate de teren și ajuns 
la aproximativ 20 de metri de 

bară:
la aproximativ 20 de 
poartă — șutează sec, sub 
1-1.

min. 18: Constantin 
ternic spre poartă. Stoperul Mathe- 
russens intercepteazășiJrjnȚjte 

care-1 face, mingea intră în plasă: 
2-1.

min. 3,0: Cacoveanu tace o cursă 
pe extremă. Centrează precis și A- 
lexandrescu reia direct în gol: 3-1.

min. 71: Alexandrescu îi pasea
ză lui Tătaru care așteptase — 
..cuminte” pe extremă. Acesta pă- 

dintr-un 
între

șutează pu-

trunde spre poartă și 
unghi dificil — marchează 
bară si portar: 4-1.

EFTIMIE IONESCU

Fete sate:
Fete oraș:

(Craiova)
Băieți sate: Zaharia 

(Timișoara)
Băieți oraș: Francisc 

(Hunedoara)

Elvira Pop (Cluj) 
Gabriela Triță

Vlascici

Szekely

TENIS DE MASA

Simplu băieți: Ion Maier (Ti
mișoara)

Simplu fete: Elena Răduică 
(Timișoara)

Dublu băieți: L Maier—M. 
Bodea (Timișoara)

Dublu fete: Hadnagy—Bur- 
san (Cluj)

Dublu mixt: Zsigmond—Bur- 
san (Cluj)

. ...Aceștia sînt cei care, după 
cinci zile de pasionante între
ceri, disputate sub semnul tine
reții și al prieteniei, au primit 
răsplata meritată pentru efor
turile depuse de-a lungul fina
lelor: titlurile de campioni ai 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului!

Sîmbătă dimineața, în fața 
meselor de șah din sala Flo- 
reasca se aflau tiumai opt con- 
curenți. Patru dintre ei au ce
dat fa mare luptă și au trebuit 
să se mulțumească cu... locul 
II. Prima partidă care s-a ter
minat a fost cea de la categoj 
ria „fete sate" : profesoara de 
limba rusă Elvira Pop de la 
școala elementară ticlui ÎI din 
comuna Panticeu (raionul Cluj) 
și-a concretizat superioritatea 

în fața învățătoarei Hortensia

Tîrlă din comuna Frumoșii 
(raionul C. Lung Moldovenesc). 
Rînd pe rînd, și-au încheiat 
victorioși disputele Zaharia: 

Vlascici, Gabriela Triță șl 
Francisc Szekely.

Campionii de tenis de masă 
au fost desemnați ieri dimi
neață în mijlocul unei atmos
fere însuflețite. Jucătorii și ju
cătoarele care au ajuns pînă 
în etapa decisivă și-au dispu
tat cu ardoare fiecare punct șl 
— adeseori — pentru desem
narea învingătorului a fost no- 
voie de mai multe seturi. Titlu
rile au fost împărțite între re
prezentanții regiunilor Timî- 
Șnara Cluj care merită feli
citări pentru buna pregătire 
dovedită cu acest prilej.

La sfîrșitul probei de dublu 
mixt, care a marcat încheierea 
întrecerilor finale ale competi
ției, s-a desfășurat festivitatea 
de închiderea a acestor între
ceri sărbătorești. In aplauzele 
numeroșilor spectatori pătrund 
în sală reprezentanții celor 16 
regiuni. In numele Comisiei 
Centrale de Organizare a 
Spartachiadei, tov. I. Cîrcei, 
secretar al C.C. al U.T.M.. pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Organizare, a adresat concuren- 
ților un călduros salut. „în
cheind această competiție — 
a spus tov. I. Cîrcei — să nu 
u.tărn că în fața noastră stau 
alte întreceri tot atît de fru
moase. Astăzi, 1 aprilie, începe 
Spartachiada de vară a Tinere
tului. E de datoria voastră și 
în special a utemiștilor să de- 
veniți mobilizatori ai tineretu
lui la întrecerile Spartachiadei'.

p

Turneul echipelor Spartak Sofia
Jucătorii bulgari de baschet 

au furnizat partide interesante'
Echipele de baschet și volei 

Spartak Sofia au susținut sîmbă- 
tă și duminică primele întîlniri 
prietenești în compania sportivilor 
de la C.C.A., Locomotiva P.T.T. și 
Dinamo.

Spectatorii prezenți în sala Flo- 
reasca au asistat la jocuri ușoare, 
în care accentul a fost pus mai 
puțin pe obținerea victoriei și mai 
mult pe exersarea și perfecționa
rea unor elemente tehnico-tactice 
de joc. Partidele de baschet au fost 
mai echilibrate, însă cele de vo
lei au arătat o diferență de valoare 
în favoarea echipelor noastre.

De fapt aceasta este și im
presia celor doi antrenori bul
gari. Peter Siskov. cel care în- 
drumează echipa de baschet ne-a 
declarat că este mulțumit de pri
ma comportare a formației sale, 
mai ales că ea este la începutul 
pregătirii pentru campionat și, 
în plus a fost handicapată de lip
sa a doi jucători de_bazăA,^(Ijrcgjf 
volei, ne-a arătat, pe de altă 
parte, că tocmai ofensiva, care 
este arma principală a echipei 
Spartak, nu a dat randament de
loc. Aceste aspecte se pot con
stată, de altfel și din desfășurarea 
celor patru meciuri.

LA BASCHET
C.C.A.—Spartak Sofia 63—58 

(34—27). începutul partidelor lăsa 
să se întrevadă o victorie ușoară 
a echipei noastre, care conducea

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Excelenta comportare a floretistelor noastre 

la campionatele mondiale de juniori
Rejto (R.P.U.) campioană mondială, Maria Taitiș -Vicol pe locul IL, 

iar toate reprezentantele noastre clasate in
LUXEMBURG. 1 (prin telefon) 

Campionatele mondiale de scrimă 
pentru juniori au început astăzi în 
sala Expoziției Internaționale, cu 
participarea celor mai buni scri- 
meri pînă la vîrsta de 21 ani din 
14 țări.

In prima probă, cea de Itoretă 
fete, la care s-au prezentat 32 de 
concurente, reprezentantele noastre 
au obținut un excelent rezultat: 
toate cele trei scrimere (Maria Tai- 
ftș-VicoI, Olga Orban și Ecaterine 
Orb) s-au clasat în turneul final 
al celor mai bune opt trăgătoare,

performanță nerealizată de niciuna 
dintre țările particiipante. Califi
carea cea mai anevoioasă a avut-o 
Ecaterina Orb care pentru a ajunge 
în finală a trebuit să învingă și să 
elimine din concurs pe marea favo
rită italianca Collombetii, pe com
patrioata acesteia, Predaroli și pe 
scrimera germană. Strooh.

In finală, cu trei trăgătoare pre
zente. reprezentativa noastră a avut 
tot timpul inițiativa și mai cu sea
mă după ce Maria Taittș-Viool a 
reușit să învingă cu 4—2 pe Rejto, 
scrimereld noastre atf fost foarte a-

primele opt locuri
proape de victoria finală. In ulti
mele două asalturi, Maria Taitiș, 
resimțindu-se de pe urma epuizan
tei sale îrrtîlniri cu franțuzoaica 
Portaille (asaltul a depășit cu mult 
timpul limită de disputare), a pier
dut surprinzător în fața lui Agoston 
și Mees.

La sfîrșitul turneului final a fost 
stabilit următorul clasament: ILDI- 
KO REJTO (R.P.U.) 6 v, 2. MARIA 
TAITIȘ-VICOL 5 v.. 3. Mees (Saar) 
4 v., 4 Portaille (Franța) 3. v., 5. 
OLGA ORBAN 3v., 6. ECATERI
NA ORB 3 v. 7. Agoston (R.P.U.) 
3 v.. 8. Sălbach (R.P.P.) 1 v.

în min. 9 cu 18—6; totuși această 
victorie a fost obținută pînă la 
sfîrșit cu prețul unor serioase e- 
forturi și chiar cu... unele emoții. 
Faptul se explică prin comportarea 
echipei C.C.A. care și-a bazat pri
mele acțiuni pe atacuri poziționale 
bine concepute, dar a abandonat 
această linie tactică în folosut 

unor combinații fanteziste și lip
site de orientare. „Este pentru a 
nu știu cita oară cînd jucătorii pe 
care-i conduc — mulțumiți de un 
oarecare avantaj, — se lasă furați 
de realizarea unor acțiuni mai 
spectaculoase, care dăunează însă 
preciziei și eficacității" a subliniat 
C. Herold, antrenorul echipei mi
litare. Așa s-au petrecut lucrurile 
și sîmbătă seara cînd C.C.A. „se 
juca" și... Spartak marca. Pentrucă 
baschetbaliștii bulgari, cu tenacita
tea, sobrietateași răbdarea cunoscut 
tă, au acționat calm și sigur, recu- 
perînd coș după coș. La pauză ei 
ăWtdmîÂ nmrut rfrarriir’zia cu" 45-^ 
42. Jucătorii de la C.C.A. s-au re
grupat, însă au acționat mai or
ganizat și simplu în ultima parte 
a partidei și dovedind o excelentă 
precizie în aruncările libere, au ter
minat învingători într-un meci pe 
care-1 puteau cîștiga mult mai 
ușor. Punctele au fost înscrise de: 
Folbert (15), Fodor (10), Nedef
(19) , Eordogh (7), Niculescu (7), 
Stamatescu (o), pentru C.C.A. șl 
Kuzov (10), Percov (9), Dimitrov
(20) , Ranghelov (17), Stoianov 
(1), Kamburov pentru Spartak;

Au mai jucat: Testiban (C.C.A.) și 
Kokenov, Nicolov, Kuncev (Spar
tak). Cei mai buni: Ranghelov, Di
mitrov. Nedef. Niculescu. Folbert.

SPARTAK SOFIA—LOCOMOTI
VA P.T.T. BUCUREȘTI 54—50 
(27—20). Echipa bucureșteană a 
jucat dezorganizat, bizuindu-se 
mai mult pe acțiuni individuale șl 
sporadice contraatacuri. Nu am 
putut constata decît prea puține 
acțiuni în care participarea să fie 
colectivă. în care jucătorii să gîn- 
dească tactic. Oaspeții au arăta! 
și de această dată un calm și o 
siguranță deosebită în organizarea 
fazelor de joc și o precizie în a- 
runcări mai bună, decît în în
tâlnirea cu C.C.A., fapt care a fost 
hotărîtor pentru obținerea victoriei. 
Au marcat: Kuzov (13), Pencov 
(3). Dimitrov (7). Ranghelov (°). 
Nicolov (7), Kamburov (14). An
tonov (1), pentru Spartak și Cos- 
tescu (17), Niculescu (17), Gan 
(7), Cucoș (4). Călugăreanu (5). 
pentru Locomotiva. Au mai jucat 
Kuncev și I.iță. îanculescu.

(Continuare In pag. a 2-a),



Echipele fruntașe de handbal 
in dificultate

f Nici in cea de a uou.a e.apâ a 
celor trei campionate republicane 
de handbal nu au lipsit surprizele! 
Dntre acestea, fără îndoială, cea 
mai... mare o constituie victoria ob
ținută de Metalul Reșița în dauna 
echipei campioane, C.C.A.

Dintre celelalte rezultate scoatem 
în evidență victoria grea obținută 
în deplasare de formația feminină 
Progresul Tg. Mureș, care a între
cut la limită Flamura roșie Bu- 
huși.

lată pe scurt relatările telefonice 
-ale corespondenților noștri:

il ■ *

Campionatul masculin 
categ. A

I METALUL REȘIȚA — CC A. 
II—7 (7—6). In prezența a 2000 de 
spectatori formația metalurgiștilor 
din Reșița a cucerit o prețioasă dar 
meritată victorie, învingînd echipa 
•C.C.A. Este interesant de semnalat 
faptul că în prima repriză partida a 
fost caracterizată de echilibrul de 
forțe corect exprimat de scor. După 
pauză chiar în primele minute de 

.joc ale reprizei secunde scorul a a- 
juns din nou egal: 7—7. De ad îna
inte metalurgiștii jucînd din ce în 
ce mai deciși in atac au reușitsă 
înscrie punct după punct și să-și 
ad'udece o meritată victorie.

O bună parte a insuccesului bu- 
cureștenilor se datorește și formei 
slabe a portarului Sidea, care, de 
altfel, a și fost înlocuit cu Reimer 
în min. 40. Partida a fost corect 
arbitrată de C. Gaudi (Timișoara).

Punctele au fost înscrise de: 
•Schutz (2), Petri (3), Johma-n (3), 
Dimeni, Ferenschutz, și Jendel pen- 

"tru Metalul Reșița și de Jost (3), 
Căliman (2), Sauer și Bulgaru pen
tru C.C.A.

FLAMURA ROȘIE CISNADIE — 
DINAMO ORAȘUL STALIN 6—7 
M3—5). Partida a fost „jucată" în 
primele 10 min. cînd dinamoviștii 
atacînd în trombă au conduș cu 4-0. 

‘ Gazdele și-au revenit, au echilibrat 
jocul însă apărarea ermetică a echi
pei din Orașul Stalin a reușit să 
stăvilească acțiunile rapide ale tex- 
tiliștilor. Uneori, apărătorii dinamo- 
viști au practicat un joc brutal, 
sancționat însă la twnp de arbitrul 
M Szucik (Reșița).

Punctele au fost înscrise de Kapp 
(3) și Bota (3) pentru Flamura ro
șie, respectiv Pahan (2) Streiferdt 
(2). Donca, Stănescu și Istrate.

VOINȚA SIBIU — DINAMO VI 
BUCUREȘTI 9—6 (5—2). Jocul a 

■.avut un nivel tehnic ridicat, ambele 
echipe desfășurîndu-șî acțiunile în 

‘-yiteză. Victoria sibienilor este pe 
1 deplin meritată ei fiind mai pericu- 

Hoși în acțiunile de atac și mult mal 
,-preciși în loviturile la poartă. Cele 
H5 puncte ale întîlnirii au fost în
scrise de: Bretz (4), Kraus (2), 

Xahni, Zultner, Schuster pentru Vo- 
Snța și de Olteanu (5), Cristoiu 
-pentru Dinamo VI.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—MET A- 
•laiBrțr^Hi*AojcĂWJ. 
itimpukii. De altfel, evoluția scoru
lui a fost foarte interesantă. In ul
timele minute studenții au forțai 

.alura și au reușit să obțină vic
toria la limită. Din păcate jocul a 
degenerat uneori, ceea ce a făcut ca 
în timpul acestei partide 7 jucători 

=să fie eliminați. Arbitrul Gh. Osiac 
‘^Timișoara) a avut o sarcină grea, 
•ide care nti a reușit să se achite mai 
.-ales prin faptul că a permis jocul 
Ibrutal.
' Golurile au fost înscrise de: Srî- 
"▼estrovici (2). Lache, Jude, Mozer, 
^Vlad pentru Știinta și de Sipos (2), 
Reitz (2) și Water pentru Meta- 

’Wff.

Astă seară in sala Floreasca, 
(o interesantă reuniune de box

După cum am anunțat, astă 
aseară, sala Floreasca va adăpos
ti o interesantă reuniune de box, 

■ care va avea rolul să facă... lu
mină asupra componenței echi
pei de tineret a R.P.R., care va în
frunte la 15 aprilie redutabila for- 

unație a R. P. PoSome.
Reamintim cîțiva din boxerii 

rcare vor evolua astă seară înce- 
rjpind de la ara 19, pe ringul din 
■sala Floreasca; Târna Mie, Puiu 
INicutee, M. Faricaș, M. Biedil, V. 
ISzekely, Mater Godeanu, Șt. Vă- 
«aru, Emil Cisma-ș, Șt Bogdan, 
îM. Trancă, Ml. Ciobanii, M, Stoiao, 
P Deca, I. Schwartz, C. lord ache 

<O Ciolooa, Al. Ghjță, V. MwhHan,
■£. Furesz, etc, . _

FL^ARA PLOEȘT1 — ȘTIINȚA 
IAȘI 11—4 (6—2). Cu toate că
s-au apărat cu îndîrjire (și în zo
nă I) studenții ieșeni nu au reușit 
să împiedice echipa gazdă de a ob
ține o categorică victorie. Ploeșteniî 
au practicat un joc frumos cu acți
uni rapide, terminate în majoritatea 
loc cu lovituri la poartă puternice 
și plasate. Au marcat: Cernat (5), 
Cetini (2), Hoffman, Velicu, Gruia- 
nu, Șelani (Flacăra), Tipu (2), Na- 
vrotescu, St. •Hurubeanu (Știința). 
Cei mai buni de pe teren au fost cei 
doi portari: Labă (Flacăra) și Bă- 
doi (Știința). A arbitrat corect Io
sif Lucacj (Cluj).

REPREZENTATIVA ORAȘULUI 
FAGARAȘ — PROGRESUL ARAD 
12—10 (7—4). Jocul nu a avut un 
nivel tehnic prea ridicat, ambele 
echipe vădind serioase lipsuri in 
pregătirea tehnică și tactică. Gaz
dele au cîștigat, datorită faptului 
că au tras mai mult la poartă. Au 
înscris: Schneider (5), Radu Cer
nat (3), Chiușdea, Mailat, Șelaru 
II, Schmidt pentru Făgăraș, Salih 
(3), Marschand (3), Schneider (2) 
Wolman (2) pentru Progresul.

In urma acestor jocuri clasamen
tul este următorul:

1. Dinamo Oraș. Stalin
а. Voința Sibiu
3. Flacăra Ploești
4. Știința Timișoara
5. Metalul Reșița
б. Metalul Timișoara
7 Reprez. Or. Făgăraș 
». FI. roșie Cisnădie 
9. C.C.A

W. Dinamo VI
11-12 Știința Iași
11-12 Progresul Arad

2 2 • • 2C: 1 4
2 2 9 9 14: 9 4
2 19 9 19:19 4
2 2 9 0 14:12 4
2 19 1 19:15 2
2 19 1 7: 7 2
2 19 1 14:15 2
2 9 11 12:13 1
2 9 11 09:17 1
2 9 9 2 12:17 0
2 9 9 2 5:13 0
2 9 9 2 19:31 0

Campionatul feminin 
categ. A

ȘTIINȚA MIN INVAȚAM1NTU- 
LUI — FLAMURA ROȘIE SIGHI
ȘOARA 5—2 (3—1). Victoria bucu- 
reștencelor este meritată. Au în
scris: Răceanu, Niculescu, Pîrvules- 
cu, Colesnicov, Jecu (Știința), Fa- 
bricius, Wonerth (Flamura roșie).

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — 
PROGRESUL TG. MUREȘ 0—1 
(0—1). Echipa din Tg. Mureș a 
cîștigat prin golul marcat în primul 
minut 'de joc de Sălăjean.

AVINTUL CODLEA — ȘTIINȚA
I.C.F.  2—4 (1-1).

FLAMURA ROȘIE U.T.T.—PRO
GRESUL ORAȘUL STALIN 2—3 
(0-2).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FLA
MURA ROȘIE BUCUREȘTI 1—3 
(1—1). Victoria bucureștencelor 
este meritată și a fost obținută da
torită unei mai bune pregătiri fizice

METALUL REȘIȚA — FLAMU
RA ROȘIE SIBIU 2—3 (1—1).

Campionatul masculin 
categ. B

Știința I.C.F. — Știința Galați 
15—8 (8—4); Locomotiva G. N.— 
Știința Cluj 11—5 (3—2); Recolta 
Jimbolia — Constructorul Sibiu 
10—4 (4—1); Recolta Variaș — 
Metalul I. C.M. Reșița 7—2 (5—0); 
Dinamo Tg. Mureș—Progresul Ba-

(Reîatări telefonice de "Va: OțVex'. 
Mungiu, Valentin Lazăr, Ion lorda- 
che. Ion Rizoiu, C. Dobrescu, C. 
Crețu, Mircea Lupuțiu, B. Adriana, 
C. Popa, I. Babuncțeanu, V. Flo- 
rescu, V. Kadar, Adalbert Laszlo,
V. Strîmbu).

TURNEUL ECHIPELOR
(Urmare din pag. 1)

LA VOLEI
C.C.A.—Spartak Sofia 3—0 (la

4; 12; 14). Partida începe în avan
tajul categoric al voleibaliștilor 
bucureșteni care, datorită atacu
rilor puternice ale lui Roman și 
Claici, precum șt unei serii de 
servicii eficace conduc cu 9—2,
12—2, 12—3 și își adjudecă setul 
la 4. In al doilea set, echipa C.C.A. 
joacă mai slab în defensivă, mai 
ales pe fundul terenului, astfel că 
scorul se menține echilibrat. Pe 
de altă parte, oaspeții sînt mai 
preciși în loviturile de atac șt 
reușesc să. conducă chiar cu 7—6 
și 8—7. Surprinși de riposta vigu
roasă a voleibaliștilor bulgari, jt}; 
cătorii noștri îȘi organizează mai 
bine blocajul, atacă mai deeis 

la fileu în special prin Chezan 
și reușesc să egaleze și să cîștige 
la 12. Setul trei a fost și cel 
mai disputat. In echipa C.C.A., 
Roman, Chezan și Tănăsescu sînt 
înlocuiți cu Dorin lonescu, Lupan 
și Mureșan. Randamentul echipei 
nu este la același nivel ș.i acest 

fapt permite echipei bulgare să

16 RECORDURI LA HALTERE INTR-UN SINGUR CONCURS
—Silviu Cazan 422,5 kg.; Ian Birău 302,5 Kg.; Tiberiu Roman 320 kg.—

REZULTATE TEHNICE:„A fost cel mai mare și cel mai 
frumos concurs de haltere din țar. 
noastră", a declarat, plin de entu
ziasm antrenoniT de stat Ștefan Pe
trescu, după finalele campionatelor 
individuale.

Intr-adevăr, cele 16 recorduri, re
zultatele bune ale campionilor și în 
general comportarea celor 70 de 
concurenți din 10 regiuni întregesc 
desăvîrșitul succes obținut în a- 
ceastă disciplină sportivă.

Firește, cel mai mare merit revi
ne halterofililor noștri fruntași care 
au obținut, fără excepție, rezultate 
superioare, printre eare 16 recor- 
d«ir<, cifră neîntîlnită pînă acum la 
nici un concurs d? haltere din țara 
noastră. O comportare excelentă au 
avut halterofilii de la C.O.A. care an 
cucerit patru titluri de campioni 
(Silviu Cazan, Ilie Dancea, Atila 
Vasarhely și Tiberiu Roman), și cei 
de la Flamura roșie, asociație care 
s-a impus prin numărul mare de 
concurenți și prin rezultatele medii 
bune obținute.

Mențiuni speciale merită cîțiva 
concurenți eare au obținut rezultate 
oare se situează printre cele mai 
bune performanțe din Europa. In 
această privință trebuie să fie sub
liniate rezultatele lui Silviu Cazan, 
care în limita categoriei grea a 
reușit 160 kg. la aruncat, 137,5 kg. 
la împins ți„. 422,5 kg. la total. 
Aceste recorduri sînt foarte bune și 
ele dovedesc forma excelentă în 
care se află în momentul de față 
recordmanul absolut al țării noas
tre. Un alt concurent care s-a im
pus cu o performanță deosebită este 
Ion Birău. El a reușit să totalizeze
302,5 kg. (în afară de concurs) în 
limita categoriei senini soare. Tre
buie de asemenea evidențiați Tibe
riu Roman, care a totalizat 320 kg.

Baschetbalistele de Ia Știința I. C. F. au întrecut de puțin 
Știința Ministerul Invățămîntului

FEMININ
FLAMURA ROȘIE ORADEA— 

ȘTIINȚA CLUJ 54—47 (23—19). 
Un joc de valoare tehnică scăzută, 
dar care a plăcut datorită evolu
ției interesante a scorului. Ambele 
echipe au făcut greșeli elementare.

VOINȚA ORAȘUL STALIN— 
PROGRESUL ORADEA 42—68 
(21—23).

METALUL CLUJ—CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 25—66 (13— 
30).

ȘTIINȚA I.C.F. BUCUREȘTI— 
ȘTIINȚA MINISTERUL INVAȚA- 
M1NTULUI BUCUREȘTI 59—51 
(31—31). Partida a oferit un joc 
spectaculos, interesant, cu acțiuni 
tactice bine concepute în special 
de Știința Min. Invățămîntuliui. 
Studentele de la LC.F- s-au deta
șat greu, de abia către sfîrșitul 
meciului, datorită temperării jocu
lui și a fructificării unor pătrun
deri. Știința Ministerul^ Invăță- 

mîntului a confirmat încă odată 
că este o echipă de viițor. făcînd 
un joc bun, în special prin folosi
rea justă a pivoților, dar jucă
toarele nu au avut finalitate, ra- 
^ddg’,''tfe d® ®u„b
driana Florescu, Ana Firimide șl 
Anca Pop de la învinse.

LOCOMOTIVA RUCURESTI— 
PROGRESUL TG. MUREȘ 44—37 
(23—21). Din cauza unor indispo
nibilități. Locomotiva a folosit nu-

SPARTAK SOFIA
ecumoreze jocul și să aibă con
ducerea spre sfîrșit (14—12). La 
acest scor se revine la formația 
inițială, care intr-un efort final 
obține patru puncte consecutive 
prin acțiuni ofensive deosebit de 
viguroase. In cursul jocului s-au 
evidențiat: Roman, Chezan. Tănă
sescu (C.C.A.) și Nacev, Pîrlev 
(Spartak). Au fost utilizați urmă
torii jucători : G.C.A. : Claici, Che
zan, Tănăsescu, Roman, Mitroi, 
Wilvert, Lupan, Mureșan, lonescu. 
SPARTAK: Pîrlev, Ghenciev, Na
cev, Kîrgiev, Bolcev, Mateev, Ta- 
sev, Radoev.

DINAMO BUCUREȘTI—SPAR
TAK SOFIA 3—1 (13—15; 15—8; 
15—11; 15—10). Deși învingătoare 
echipa bucureșteană a dovedit in- 
constață în atac, efectuînd uneori 
combinații inutile în fața unui ad
versar care nu prezenta probleme 
tactice speciale. De remarcat ata
cul îmbunătățit al formației bul
gare. La Dinamo au jucat: Teo- 
dorescu, Derzi, Mihăilescu, Botez, 
Miculescu, Novac, Cristea, Apostol 
Sebastian, Spartak a folosit aceeași 
formație ca în 'nartida de simbătă.

NEAGOE MARDAN 

la cat. ușoară și llie Dancea, care 
a depășit trei recorduri la categoria 
semigrea îmbunătățind recordul re
publican al categoriei cu nu mai pu
țin de 10 kg. (de la 372,5 kg. La
382,5 kg.). Toate aceste noi recor
duri sînt deosebit de valoroase și 
ating nivelul performanțelor inter-' 
naționale.

CELE 19 RECORDURI...

Cat. cea mai uțoari: ion Bal- 
ntau la aruncat 119 kg. (v. r.
107.5 kg. I. Balmău). Cat. seml-u- 
șoară: Ion Birău 95 kg. la Îm
pins (v. r. 90 kg.); la aruncat
117.5 kg. (v. r. 115 kg.); la total
302.5 kg. (v. r. 295 kg.); toate re
cordurile vechi au aparținut lui 
I. Birău. Cat. ușoară: Nelu Segal 
la smuls 100 kg. (V.r. 97,5 kg. — 
N. Segal). Tiberiu Roman la îm
pins 100 kg. (v. r. 95 kg.); la to-

< tal 320 kg. (v. r. 315 kg.). Cat. 
semi-mijlocie: A. Vasarhely la 
smuls 107,5 kg. (v.r. 105 kg. — 
IUe Ienciu). Cat. seml-grea; Oc
tavian Gheorghiu la împins 122,5 
kg. (V. r. J17.5 kg. — O. Gheor
ghiu); Die Dancea la smuls 117,5 
kg. (v.r 115 kg.), la aruncat 147,5 
kg. (v.rț 145 kg.); la total 392,5 kg. 
(v.r. 372,5 kg.); vechile recorduri 
l-au aparținut tot lui Dancea. cat. 
grea: Silviu Cazan la împins 137,5 
(v. r. 135 kg.); la smuls 125 kg. 
(v. r. 120 kg ); la aruncat 160 kg. 
(v. r. 157,5 kg.); la total 422,5 kg. 
(v.r. 419 kg.). Vechile recorduri — 
S. Cazan.

Dintre elementele tinere trebuie 
evidențiate Lazăr Baroga, campio
nul categoriei mijlocie (342,5 kg.), 
Mihai Gusbeth, Ion Munteanu, Lu
dovic Barabas, lancu Cioarec ș. a.

Prin rezultatele obținute, fina>- 
lete individuale ale campionatelor de 
haltere au marcat un progres îm
bucurător care ridică sportul hal
terelor d’m țara noastră la un nivel 
internaționali.

mai cinci jucătoare. Acest fapt, 
ca și precizia în aruncările de la 
semi-distantă dovedită de mure- 
șence, a făcut ca scorul să fie 
strîns. Rutina jucătoarelor de la 
Locomotiva a decis pînă la urmă 
rezultatul favorabil, meritat. S-au 
remarcat Magda Niculescu, Doina 
Vasilescu, Constantin Vjorica de 
la Locomotiva și Ibolya Koble, 
Varia și Georgeta Fulop de la 
Progresul.

MASCULIN
CONSTRUCTORUL CLUJ-PRO- 

GRESUL ORAȘUL STALIN 88- 
54 (29—29). După o repriză egală, 
în care oaspeții au avut acțiuni 
frumoase, clujenii și-au depășit 

net adversarii, care au dovedit 
o insuficientă rezistență. Cei mai 
buni jucători au fost Gusan, Sa
rosi, Anghel de Ia Constructorul 
șȚ Bosch, N. Dumitrescu, Gh. Mîz- 
găreanu de la Progresul.

DINAMO BUCUREȘTI—DINA
MO TG. MUREȘ 111—74 (52—34). 
Bucureștenii au realizat un record,

REZULTATE AȘTEPTATE ÎN
Confirmînd forma Duna w-.jtM.i_ 

se află, Dinamo IX a fost un ad
versar serios pentru echipa campi
oană. Rezultatul primei reprize 
(3—3) dovedește de altfel, echilibrul 
de forțe existent. Deși a combinat 
mai mult echipa feroviară și-a croit 
greu drumul spre terenul de țintă 
advers. Scorul a fost deschis de Co
cor, care a transformat o lovitură 
de pedeapsă acordată de arbitrul 
Theo Krantz. Puțin mai tîrziu, Ol
teanu, fundașul echipei dinamoviste 
egalează scorul. Jocul se echilibrea
ză, capătă o notă de îndîrjire. To
tuși, nici una din echipe nu reușește 
să înscrie și repriza se termină ega
lă. Abia în ultimele 20 mjn. ale 
reprizei secunde Locomotiva ia con
ducerea prin Țîbuleac. Acțiunile sînt 
mai clare, jucătorii feroviari ata
cînd cu multă fineță și convingere. 
Scor final: 12—3.‘

LOCOMOTIVA: Coter, Lungules- 
cu, Șerban — Cocor. Stoenescu — 
Mladin, Ciobanu, Pleu—Moarcăș, 
Caligari—Moraru, Tănăsescu, Ghi- 
ca. Țîbuleac — Pîrcălăbescu.

DINAMO IX: Ion Gh'ondea, Bra- 
tu, Petre — Dumitriu, Grigoriev — 
FI. Ghiondea, Purdea — Mîndru, 
Căpîlneanu — Chirvase. Cristolo- 
veaimi, Ibm, Neacșa — Olteanu 
DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL SANATATEA 21—0 (6-0)

In accentuată revenire de formă 
dinamoviștii" au dispus categoric de 
Progresul Sănătatea, după o parti
dă- snectacuteas". eare a plăcut. în
vingătorii nu s-au lăsat angrenați

Gat cea mai ușoară: 1. I. Bal- 
mău (Știința Craiova) 267,5 kg. 
(75, 82,5, 110); 2. Vasile Becteraș 
(FI. roșie Craiova) 256 kg.; 3. Ian- 
cu Cioarec (FI. r. Galați) 217,5 
kg. Cat. semi-«tea ră: 1. Ion Bi
rău (Metatel Timișoara) 300 kg. 
(92,5, 90, 117,5); 2. V. Androno- 
vici (QO.A.) 272,5 kg. (85, 82,5,
105); 3. Ludovic Barabas (Loc. 
Cluj) 250 kg. Cai. ușoară: Tibe-' 
rin Roman (G.G.A.) 317,5 kg. (97J5, 
95, 125); 2. Nekt Segal (Dfnamo 
București) 307,5 kg. (82,5, 100,
125); 3. Gh. Ienciu (FI. r. Buc.)
302,5 (95, 90, 117,5). Cat. semi- 
mijlocie: 1. A. Vasarhely (G.C.A.)' 
325 kg. (95,102,5,127.5). In afară de 
concurs 330 kg.; 2. Fr. Goschler 
(Progr. Buc.) 285 kg.; 3. I. Mtm- 
teanu (FI. r. Orașul Stalin) 275 kg; 
Gat. mijlocie : 1. Lazăr Baroga (FI. 
r. Craiova) 342,5 kg. (102,5, 102,5,
137.5) ; 2. Mihai Gusbeth (FI. r. 
Orașul Stalin) 340 kg. (107,5, 100,
132.5) ; 3. Cornel Bucur (Știința
București) 327,5 kg.; 4. V. Rudao 
(C.C.A.) 317,5 kg. Gat semi-grea : 
Ilie Dancea (O.C.A.) 382,5 kg. (117,5, 
117,5, 147,5); 2. Gheorghiu Octa
vian (Dinamo Buc.) 367.5 kg- 
(122,5, HO, 135). 3. G. Piticant 
(Din. Buc.) 355 kg. (112,5, 105,
137.5) . Cat. grea: 1. Silviu Cazan 
(C.C.A.) 422,5 kg. (137,5, 125, 160);
2. N. Bălcăcearat (Știința Buc.) 350 
kg. (110, 105, 135); 3. Anghel Ltu 
cian (Progr. Buc.) 307,5.

Arbitrajele au fost excelente, ceî 
trei arbitri. Ștefan Vîlceanu, Virgil 
Lefter și Gh. Purcărea remarcîn- 
du-se prin exigența arătată.

I. OCHSENFELD

înscriind cele mai multe puncte 
în campionatul din acest an, dar 
au neglijat apărarea, fapt pare a 
permis mureșenilor să înscrie șt 
ei multe puncte.
PROGRESUL TG. MUREȘ-ȘT1IN- 
ȚA TIMIȘOARA 71—68 (39—24). 
Joc disputat, numai în ultimul 
minut cînd timișorenii au reușit 
să egaleze, deri în tot timpul me
ciului mureșenii au condus la di
ferențe mari (în minutul 30 cu 25 
puncte). Revenirea echipei oaspe 
s-a datorat modului greșit în mar
care i celor doi pivoți (Mokos și 
Rădtleșcu), precum și faptului că 
jucătorii de la Progresul au ratat 
20 de aruncări libere. S-au remar
cat Kader, Ciontea, Rettegi, Zoi- 
zon, de la mureșeni și Rădulescu. 
Pușcasu, Mokos de la timișoreni.

PROGRESUL I M F CLUJ—DI. 
NAMO ORADEA 57—73 (19—37). 
Oi’ăden ,i au marcat o evidentă su
perioritate, realizînd un bun pro- < 
centaj în aruncările >a coș. S-au 
evidențiat Beretzki, Hoffman, de 
la învingători și Bugnariu și Radu 
de la învinși.

CAMPIONATUL DE RUGBI
»*< .u>ul de înaintare va.e ar ii con
spectai spre „u desfășurat
roase șarje la care a parttcipar a» 
treaga echipă. Remmțînd la jocul 
obstructionist, Progresul a jucat de 
multe ori — în special pe înaintare 
— la nivelul valorosului său adver
sar. Au marcat: Șt. Ghiondea (3), 
Ilie Ion (3), Barbu (3). Voicu (3), 
Buda (3) și lonescu (6 din trans
formări).
C.C.A. A ÎNTRECUT LA SCOR 
ECHIPA STUDENȚILOR CLU

JENI
Echipa militarilor a întîlnit ieri 

dimineață proaspăta promovată în 
categoria A, Știința Cluj. Scorul cu 
care a luat sfîrșit partida 36—0 
(17—0) dovedește superioritatea 
tactică și teritorială a bucureșteni- 
lor. In vervă de joc Dobre a înscris 
nu mai puțin de patru încercări șî 
o lovitură de picior căzută. Au mai 
înscris: Nanu Radu, Cojocaru de 
două ori, Blăgescu și Penciu (2 din 
transformări și o lovitură de pe
deapsă) .
CONSTRUCTORUL ORAȘUL STA
LIN — CONSTRUCTORUL T.S.P.

BUCUREȘTI 6—17 (3—6)
Meciul a plăcut mai ales că ju

cătorii localnici se prezintă în pro
gres. Bucureștenii au fost însă mai 
buni pe linia de 3/4 și au cîștigat. 
Au marcat: Niculescu, Luscal, Gu- 
ranierj și a transformat Manoiache, 
iar pentru localnici Zăgreanu (2 lo
vituri de pedeapsă).
LOCOMOTIVA IC.F. — M'NERUL 

PETROȘANI 0-0



Primele meciuri m
SERIA I

FLAMURA ROȘIE BUHUȘ1— 
DINAMO GALAȚI 1—0 (0—0)
La sfîrșitul unui joc de slabă 

factură tehnică, Flamura roșie Bu- 
huși și-a asigurat victoria prin go
tul marcat de Biltz I în minutul 
70. S-au remarcat: Haralambie și 
Biltz II (FI. roșie) Munteanu și Ion 
(Dinamo).

LOCOMOTIVA PAȘCANI— 
PROGRESUL RĂDĂUȚI 4-1 

(1-0)
Locomotiva a dominat cu auto

ritate, dovedind o bună pregătire, 
în timp ce jucătorii Progresului 
Rădăuți au practicat un joc confuz 
și plin de neregularitafi. Au în
scris: Atanasiu (min. 16 și 89) 
și Rizea (min. 51 și 67) pentru 
Locomotiva și Călinoiu (min. 55) 
pentru Progresul.
ȘTIINȚA INST. TEHNIC GALAȚI- 
PROGRESUL MEDICINA IAȘI 

2—0 (1—0)
Primul gol a fost marcat de Po

pa Petre (Progresul) în proprie 
poartă (min. 21). iar Știința și-a 
mărit avantajul în minutul 47 
printr un gol înscris de Blănaru.

VICTORIA TECUCI—AVINTUL 
FĂLTICENI 0—0

La sfîrșitul unui joc spectacu
los și de factură tehnică satisfăcă
toare, cele două formații și-au îm
părțit punctele.

DINAMO DOROHOI—VOINȚA 
TECUCI 7—1 (4—1)

Dinamo a jucat foarte bine. 
Au marcat: lonescu (min. 10) din 
II metri, Olbășan (min. 19 și 
31), Kilin (min. 42), Bălăceanu 
(min. 69) și Cotet (min. 83 și 88) 
pentru Dinamo și Vizitiu (min. 4) 
pentru Voința.
FLACĂRA MOINEȘTI—AVINTUL 

PIATRA NEAMȚ 3—0 (1—0) 
Au înscris: Ghiată (min. 44), 

Deleanu (min. 66), Bogdan (min- 
75). Arbitrul delegat al jocului nu 
s-a prezentat, meciul fiind condus 
de Weimberg Bernard (Bacău).

(după comunicările cores
pondenților: V. Florescu, C. 
Enea, C. Dudnik, A. Stoe- 
nescu, T. Solomon, M. Hai- 
movici, M- Hrișanu și F. 

r*'țun)

SERIA II
PROGRESUL CĂLĂRAȘI—FLA

CARA TIRGOVlȘTE 1—1 (0—0)

Au marcat: Costescu (Flacăra) 
în min. 48 și Decebal I (Progre
sul) în min. 75

METALUL 131—LOCOMOTIVA 
M-C.F. BUC. 1-2 (1-1)

Au marcat: pentru Locomotiva 
Dobrescu (min. 33) și Milea (min. 
65), iar pentru Metalul Drăguț 
(min. 67).

FLAMURA ROȘIE GIURGIU— 
METALUL SINAIA 2—2 (1—1)

Pentru Flamura roșie au înscris: 
Cbilea (min, 25) și Mescas (min. 
52). Golurile oaspeților au fost 
marcate de Frone (min. 67) și 
Petrescu (min. 90).

LOCOMOTIVA GALAȚI—META
LUL IND. Sin***’- -

«mginin punct a fost înscris de 
Păun în min. 21.

FLAMURA ROȘIE BERE RAHO
VA—CONSTRUCTORUL CON

STANȚA 4—1 (2-0)

Golurile au fost marcate de 
Varga (în min 2, 9, 57. 64) pen
tru Flamura roșie, iar pentru în
vinși a înscris Răduleseu în min. 
80
METALUL BUC.—PROGRESUL 

CORABIA 3—0 (0—0)

Au marcat: Floruț (min. 59 și 
87) și Costel (min. 81).

METALUL CONSTANȚA—DINA
MO PITEȘTI 0—0 

(Rezultatele meciurilor au 
fost transmise de O. Rațiu, 
M. Prisănescu, G. Bucur, D.

Dolberg și p Enache)

SERIA III
LOCOMOTIVA ORADEA— 

AVINTUL SIGHET 1—0 (0—0)

Joc dur și de slabă factură teh
nică. Unicul punct a fost înscris 
de Tordai (min. 53).

AVINTUL TOPLIȚA—RECOLTA 
SALONTA 1—0 (1—0)

Joc echilibrat în care gazdele au 
fost ceva mai active în fata porții. 
Unicul gol a fost înscris de Zo- 
mei (mia 37).

cadrul categoriei C
DINAMO TG. MUREȘ— 

METALUL ORADEA 6—2 (5—6)

Gazdele au avut tot timpul ini
țiativa, manifestînd o superioritate 
categorică, în special în prima re
priză. Pentru Dinamo Tg. Mureș 
au înscris Torok (5) și Meszaroș. 
iar pentru Metalul Oradea, Con- 
radt și Kiss.

• CONSTRUCTORUL TURDA— 
FLAMURA ROȘIE IANOS HER- 

BAK CLUJ 0—3 (0—3)

Cu un joc mai bun și cu o 
mai mare finalitate în acțiunile pe 
poartă, oaspeții au reușit să învin
gă destul de ușor. Au înscris: 
Maier (min. 7) și Vasile Pop 
(min. 20 și 39).

PROGRESUL TURDA—REPREZ. 
TIRNAVENI 3—1 (1—0)

Mai buni și mai deciși în fata 
■porții, jucătorii de la Progresul 
au reușit să învingă fără emotiL 
Punctele au fost realizate de Ko^ 
suth (min. 36), Bretoiu (min. 62 
și 75) pentru învingători și Di- 
bernando (autogol) pentru învinși.

RECOLTA CĂREI—FLAMURA 
ROȘIE SF. GHEORGHE 

1—0 (1—0)

Gazdele au avut inițiativa în 
prima repriză cînd au și înscris 
prin Haier (min. 14). In repriza 
secundă oaspeții au căutat să mo
difice scorul, dar n-au reușit, de
oarece gazdele au făcut un joc 
strict de apărare.

(rezultatele au fost transmise 
de: Gh. Dumitrescu, Ion Ghe- 
rasim, I. Kadar, Ghișu Galac- 

tion, Traian Szilagy)

SERIA IV
METALUL 108—PROGRESUL 

TIM. 0—0

Metalul a dominat mai mult dar 
linia de atac nu a știut să fructi
fice ocaziile avute. Terenul bun 
și timpul frumos au permis desfă
șurarea unui joc de bună factură 
tehnică.

FL. ROȘIE 7 NOIEMBRIE ARAD* 
FL. ROȘIE RM. VlLCEA

2—0 (1—0)

In ambele reprize inițiativa a a- 
parțmut arădenilor care au în
scris prin Boieru (min. 34) si Pu- 
tici (mm. 65)

METALUL ARAD—METALUL 
OTELUL ROȘU 5—1 (3—0)

Superiori în atac, arădenii au 
reușit să-și asigure o victorie me
ritată. Golurile au fost înscrise de 
Renich (min. 25), Kiss din 11 m 
(min. 32). Petica (min. 44), Popa 
Mircea (min. 85). Ierger (min. 87) 
pentru Metalul Arad. Singurul gol 
al învinșilor a fost înscris de 
Lezetter (min. 49)

ORAȘTIE—ȘTIINȚA CRAIOVA 
t—1 (1—01

Rezultatul de egalitate este just 
deoarece perioadele de dominare 
au fost împăn*1** *ka>l marcate 

oaina (min. 6) pentru Oraștie 
și Coîcea (min. 60) pentru Știinta 
Craiova.

CONSTRUCTORUL CRAIOVA- 
CONSTRUCTORUL ARAD 0-0

Vîntul care a suflat cu putere 
în tot timpul meciului a influen
țat desfășurarea partidei. Cu toa
te acestea cei 2000 de spectatori 
prezenti în tribunele Stadionului 
Locomotiva au asistat la un joc 
satisfăcător presărat cu faze fru
moase.

LOCOMOTIVA CRAIOVA—LOCO
MOTIVA SIMERIA 2—0 (1—0)
Punctele au fost înscrise de Mu- 

rany în min. 42 și 59. Subliniem 
comportarea nesportivă a jucătoru
lui Cristian (Loc. Craiova) care a 
fost eliminat de arbitru pentru lo
virea adversarului.

(Rezultatele ne-au fost trans- 
mise de corespondenții noș
tri: Șușman, St. Weinberger, 

Gh. Balogh ți C. Motoc)

Astăzi, ora 16, pe stadionul Dinamo
PROGRESUL BUCUREȘTI- FLAMURA ROȘIE ARAD

Amînată din cauza meciului in
ternațional de ieri, întâlnirea dintre 
Progresul București și Flamura ro
șie Arad se dispută astăzi pe sta
dionul Dinamo.

Arădenii au sosit sâmbătă în 
București, deplasând im lot din care 
lipsește Menâa. accidentat în jocul

O surpriză mare intr-o etapă... mică
CLASAMENT

1 G.C.A.
2. Dinamo București 2

2
2

0 
0

0
0

3:0
3:1

4
4

3. Locomotiva București 3 1 2 0 5:2 4
4. Locomotiva Timișoara 3 0 3 0 3:3 3
5. Știința Timișoara 3 1 1 1 2:3 3
6. Flamura roșie Arad 1 1 0 0 1:0 2
7. Știinta Gk't' 2 1 0 1 3:2 2
8. Progresul București 2 1 0 1 3:3 2
9. Dinamo Bacău 3 1 0 2 2:3 2

10. Progresul Oradea 3 1 0 2 3:6 2
11. Minerul Petroșani 1 0 1 0 1:1 1
12. Flacăra Ploești 2 0 1 1 2:4 1
13. Dinamo Orașul Stalin 3 0 0 3 2:5 0

(8 aprilie)Etapa viitoare
O.O.A.—Locomotiva București
Progresul București—Dinamo București'
Dinamo Bacău—Minerul Petroșani
Știința Timișoara—Dinamo Orașul Stalin 
Progresul Oradea—Flacăra Ploești
Flamura roșie Arad—Locomotiv a Timișoara

0 victorie asigurată încă
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 

PROGRESUL ORADEA: 4-1 (»-•)
A> marcat: Georgescu (min. 2), 

Olaru (min. 4), Georgescu (min. 
44), Kiss <min. 47) ți Pilote (min. 
75).

Teren Glnlețti, bun. Timp: 
frumos. Spectatori: circa 25.000.

Arbitru: Gh. Dumitrescu (Bucu
rești), mulțumitor. Greșelile făcute 
n-au influențat jocul și cu attt 
-nai puțin rezultatul. Ar trebui Insă 
să fluiere mai tare.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI : 
Dunițn-Dodeanu, Vărzan II, Macri 
-Neamțu, Bodo-Ene II, Ferenczi, 
Olaru, Georrescu, Pilote.

PROGRESUL ORADEA: Febes- 
Vărxan I, Carlcaș, Kiss II-Bartha, 
Tiriac - Toth, Meszaros, Fierea, 
Kdzsegyi, Kiss I.

Contrar așteptărilor, nici măcar 
susținătorii Locomotivei București, 
care urmăresc cu sufletul la gură 
meciurile în care joacă echipa lor 
lavorită, n-au avut, de data aceasta, 
nici un moment de emoție, de încor
dare. Progresul Oradea a dat o re
plică surprinzător de slabă, astfel 
că meciul n-a avut propriu zis nici 
un fel de istoric.

Ceea ce a fost totuși interesant de 
urmărit în partida de la Giulești a 
fost jocul bucureștenilor, care deși 
au avut perioade destul de lungi de 
scădere — în special ca ritm — 
ne-au oferit în general un fotbal de 
calitate, dinamic, rapid, cu acțiuni 
variate, bine concepute și executate.

Derbiul timișorean nu

I
 ȘTIINTA T1MIȘOARA-LOCO- j
MOTIVA TIMIȘOARA 1-1 (1-0). J 

Au marcat: Boroș (min. 24) pen-» J 
tru Știința și Ferenczl (min. 00) / 
pentru Locomotiva. Z

Raport de cornere 7-G pentru l
Știința. <

Teren ,,23 August”, bun 4
Timp frumos, vînt ușor. 4

^“-s-ț^o’vre?--
Corbuș. Androvlci, Kodeanu-Fe- 
Tenezi, Ivanenco-Călin, Țigăniuc, 
Scorțan, Iovan, Bădeanțu-

Arbitru: Aurel Meier (Lugoj), 
foarte slab, n-a corespuns șarci- 
ned de a conduce un meci atît de 
dificil, comițînd numeroase gre
șeli de interpretare, dtnd decizii 
inverse ți contribuind prin aceas
ta la degenerarea jocului, în spe- 

t clal în repriza secundă.

TIMISOARA 1 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Nu am exagera cu nimic dacă 
afirmăm că rezultatul de egalitate 
cu care s-a încheiat acest meci, 
nedreptățește echipa Știinta care 
— ținînd seama de raportul de 
forte dfe pe teren — ar fi putut 
cîștiga la cel puțin trei goluri di
ferență. Formația studenților _ a 
fost net mai bună, a stăpînit jo
cul și a furnizat o partidă de un 
înalt nivel tehnic. Din păcate, stu
denții au comis marea greșeală 
de a se mulțumi cu avantajul de 
un gol și „liniștiți" de copioasa 
lor dominare teritorială au slăbit

trecut. In locuind pe Merceâ cu Jur- 
că, Flamura roșie va alinia proba
bil aceeași formație care a între
cut pe Dinamo Bacău. Și în tabăra 
btiaireștenilor o modificare a for
mației : Smărăpdescn, accidentat, 
va li ga pr«¥>vnfcu,

din primele minute
Mij.ucașn — neamțu și Bodo — au 
asigurat un echilibru al jocului, fiind 
la fel de buni în defensivă cît și în 
atac, iar înaintarea a avut în Olaru 
și Filote doi creatori și realizatori 
excefenți.

Despre Olaru se poate spune că 
a fost „jucătorul nr. 1” al acestui 
meci. Combativ și foarte mobil el 
a fost greu de marcat de apărătorii 
adverși, care s-au pomenit cu el în 
față, cînd în centru, cînd pe aripile 
terenului. De asemenea, Filote a a- 
dus un mare aport, nu numai prin 
„cursele" sale spectaculoase, ci și 
prin felul cum a dirijat, de multe 
ori, însuși jocul liniei de atac.

In schimb apărarea ni s-a părut 
nesigură și acest lucru trebuie să 
dea de gîndit, cu atît mai mult, cu 
cît orădenii n-au fost sîmbătă un 
adversar periculos. Să nu uităm că, 
la situația de 3-0, apărarea imediată 
—Dodeanu, Vărzan, Macri—s-a bîl- 
bîit de două ori în mai puțin de un 
minut lăsînd golul lui Kiss și acțiu
nea lui Meszaros, care putea face ca 
pe tabela de afișaj să apară un ne
liniștitor: 3-2...

Progresul Oraidleaa avut slăbiciuni 
în toate compartimentele, dar mai 
ales în linia de atac, unde nu s-a 
„văzut" decît Florea, care a jucat 
însă retras și nu a adus nici el acel 
spirit de luptă de care ar fi fost ne
voie. Apărarea s-a străduit să facă 
față situației și a avut oamenii de 
bază în Caricaș și Vărzan I. Dar 
chiar și aceșitia au jucat sub posi
bilitățile lor și au făcut greșeli.

JACK BERARIU

a dat nici un învingător
ritmul jocului în ultimele 10 mi
nute ceea ce a permis adversari; 
lor să revină în atac și să obțină 
egalarea.

Echipa feroviară a jucat slab, 
cu excepția ultimelor 10 minute 
cînd a reușit să egaleze. In specia! 
atacul .a-a. nw’.Titat Ja -—• *lusirra loarte rar extremele

Partida a început în nota do 
dominare a Științei șr chiar în 
minutul 3Dinulescu a ratat o mare 
ocazie de a deschide scorul, tră- 
gînd în brațele portarultâ de la 
cîțiva metri. Dominarea echipei 
studențești este din ce în ce mai 
evidentă și golul... plutește în aer. 
După ce obțin consecutiv două cor- 
nere, în minutul 24 studenții des
chid scorul: Dinulescu cîștigă o 
minge la centrul terenului și face 
o cursă lungă, pînă în careu un
de pasează lui Boroș. Acesta din 
urmă șutează puternic în coltul o- 
pus și înscrie.

După pauză jocul are același 
aspect: Știința domină, în timp ce 
Locomotiva nu reușește să constru
iască nici o acțiune mai periculoasă. 
Dar, treptat, treptat atacanții e- 
chipei Știința nu mai luptă așa 
ca in prima repriză pentru balon, 
ușurînd mult sarcina apărării fe
roviare. In min. 72 Locomotiva 
are o ..sclipire" în atac, obține 
o lovitură liberă indirectă în ca
reu, care rămîne însă fără rezul
tat. Trei minute mai tîrziu Cio- 
sescu trage puternic la colt. Fran- 
ciscovici respinge în extremis la... 
Boroș, care din apropiere trage, 
dar cu un splendid reflex Fran- 
ciscoviCi salvează din nou- A fost 
o fază frumoasă, s-ar putea spu
ne chiar: momentul hotărîtor al 
partidei.

Studenții cedează ritmul treptat 
și Locomotiva atacă însuflețit, 
ln min. 80 Locomotiva beneficia
ză de un corner pe care îl execu
tă Bădeanțu. Ferenczi reia din ■ 
vote, egali nd scorul.

■ RADU UJIZ1CEANU

Dinamoviștii din Bacău 
î-au învins pe cei 
din Orașul Stalin

DINAMO ORAȘUL ST ALIN a i 
DINAMO BACĂU 1-2 (1-0). J

Au marcat; Szakacs I (min. 44), 
Sereș (min. 49, în proprie poartă) 
și Gram (min. 66).

Teren: Tineretului, bun. i
Timp: frumos. >
Spectatori: 6.000.
Arbitru: Ad. Varga (Cluj), bun.

Formații: DINAM» ORAȘUL STA- ' 
LIN: Bucur-Moarcăș, Lazăr, Sereș- ' 
HidiȘan, Florescu-Mastin, Rădu- ’ 
lescu, szakacs 1, Szakacs II. Mi- , 
hai. ,

U1NAMO BACĂU: Munteanu- ,
Giosanu, Weber, Lupeș-Cicerone, 
Vasile-Dărăban, Gram, oaidă, , 
Crețea, Hulea. {

S-au remarcat: Weber, Cice- i 
rone, Gram, Oaidă. Hidlșan și ( 
Florescu. J

P
Puțini dintre spectatorii veniți po 

stad-ionul Tineretului se gândeau 
că echipa locală va ceda două punea 
te dinamovișților din Bacău, mal 
ales după ce vreme de 45 de minute;; 
localnicii manifestaseră o superiori
tate accentuată. Gazdele au atacat 
din primul minut cu hotărîre, iar, 
Szakacs 1, Mihai și Szakacs 11 au 
tras șuturi puternice la poarta apăa 
rată de Munteanu. In min. 17, Sza
kacs I, trimite de aproape cu caput 
peste poartă. Dinamo Bacău con
traatacă și Gram trage fulgerător; 
ln m,n. 34 ocazie mare de gol peiM 
tru gazde: Mihai driblează toată 
apărarea, trage, dar Munteanu res
pinge, Mihai reia, balonul se iz- 
liește de fundași, iar Szakacs 1 șu-, 
tează afară din fața porții goafo 
In min, 37, o nouă învălmășeală-, 
m țața porții, dar Răduleseu ratea
ză. Scorul e, însfirșit deschis ît» 
mân. 44 : Szakacs I reia o centrare 
de la 14 metri și înscrie imparabiL

La reluare, după numai cinci mi
nute de joc, Crețea șutează spre 
poartă, Bucur e depășit de balon, 
iar Sereș căutînd să schimbe direc
ția mingii, o trimite în plasăm 
După golul egalizator, apărarea gaz
delor joacă nesigur, nervos, astfel 
că dinamoviștii băcăuani pun 
treptat stăpînire pe joc. După o 
nouă ocazie de gol ratată de 
Mihai, în min. 66, ia un atac 
al oaspeî.lor, Oaidă ii pasează 
lui Gram care reia voie in pla
să. Jocul devine tot mai nervos, 
localnicii forțînd egalarea. Oaspeții 
se apără cu calm și in plus recurg 
Ia „sistemul" aruncării mingii în 
tușă, căutînd să „tragă" de timp. 
In min. 80, Mihai îl lovește pe Oii 
cerone și e avertizat de arbitru. In 
min. 85, la un contraatac, Crețea 
ratează o mare ocazie de la 8 me- 
tri de poartă. Meciul e presărat cu 
multe durități, în ultimele minute 
localnicii atacă cu disperare daț 
scorul nu mai poate fi modificat.

După ce a avertizat pe căpitanul 
echipei din Bacău, cerîndu-i să se 
înceteze cu practicarea sistepiatirJi 
cat — întîlnirea eu d>uă minute.

AL. DINCA

INFORMAȚII 
fj^-onosport
Iată primele rezultate exacte la 

concursul Pronosport nr. 13 (etapa 
din 1 aprilie 1356):
I R. P. Rom în ă- Austria (Turneu 

F.I.F.A. juniori)
II. C.C.A.-Partizan Belgrad ANULAT
III. Progr. Buc.-FI. r. Arad (cat.

^)
IV. Știința Tim.-Locomotiva Tim.

(cat. A) x
V. Dinamo Oralul Stahn-Dinamo

Bacău (cat. A) 2
VI. Flacăra Moincșttdi-Avântul P.

Neamț (cat. C) 1
Vil. Victoria Tecuci-Avîntul Făl

ticeni (cat. C) x
VIII. M*etalul Constanța-Dinamo

Pitești (cat. C) x
IX. Torino-Fiorentina (camp, ita

lian) 2
X. Fro Patria-Triestina (camp. 1-

talian) 2
XI. Laz.io-Untemaziioniale Ocamțp.

italian) x
XII. Novara-Lanerossi ANULAT
A locomotiva Galați-Metalul Bră

ila (cat. C) 1
B Recolta Carei-Fl. roșie Sf.

Gb<*>rghe (cat. C) 1
Meciurile I și III se dispută astăzi, 

luni 2 aprilie după amiazji, rezultatele 
meciurilor, după cum s-a anunțat din 
timp, contînd în concurs.

Meciul XII a fost anulat deoarece 
s-a disputat sîmbătă. Conform regu
lamentului, rezultatul exact la meciul 
de rezervă B: Reedita Carei-Fl. ro
șie Sf. Gheorgiie a foct atribuit tu
turor buletinelor depuse. La acest 
concurs au fost depuse aproximativ 
m.Wf buletine. r



învingătoare cn 2-1 (0-0) in fața lui F. C. Liegeoise
BINAMO BUCUREȘTI A PRODUS 0 EXCELENTĂ IMPRESIE 

IN PRIMUL JOC SUSȚINUT IN BELGIA

. ./ 4 AZI aLA TOKIO „
încep campionatele mondiale 

la tenis de masă
BRUXELLES 1 (ptin telefon). 

Sîmbătă după-amiază, pe un timp 
minunat, amatorii de faăbal din 
Liege au avut ocazia sa urmă- 
rească evoluția echipei romtne Di
namo București, care a susținut 
prima întilnire din turneul efec
tuat în Belgia, în compania va
loroasei echipe locale F. C. Liege
oise. Palmaresul international al 
fotbaliștilor rornînl ca și. compor
tările meritorii ale echipei bel
giene in ultima vreme, au reco
mandat această dispută sportivă 
amicală ca pe un spectacol fotba
listic de calitate.

..Rominii au demonstrat exce
lente calități tehnice" a scris des
pre joc ziarul „Les Sports" din 
Bruxelles. „Echipa Dinamo a ju
cat ca o adevărată formație de 
baschet în ultimele minute ale 
întîlnirii, c'ind a știut să mențină 
un rezultat, fără să scadă din va
loarea meciului", arată alte ziare 
belgiene apărute duminică di
mineața.

Dar să dăm mai bine cuvîmtul 
lui Nieușor, care ne-a relatat te
lefonic cronica meciului:

„Gazonul stadionului din Liege 
’ este admirabil, ne-a sp<us de la 

bun început Interul dreapta al lui 
Dinămo București. El ne-a permis 
Bă jucăm mai mult pe jos, să con
trolăm foarte bine balonul. Din 
primele minute noi am acționat 
mai decis și am avut inițiativa. In 
.bună dispoziție de joc a fost în 
special Suru care a sfîrșit cu bine 
acțiunile și a șutat foarte periculos. 

' An) stăpînit centrul terenului și 
cu sprijinul efectiv al mijlocașilor, 
mai ales al lui Călinoiu. In această 
perioadă noi am avut oserie de 
ocazii favorabile, cea mai clară fi
ind aceea a lui Neagu din minutul

Luptătorii egipteni
și-au anunțat 

formația
La sfîrșitul acestei săptămâni 

luptătorii egipteni vor susține la 
București primul meci din cadrul 
Turneului pe care-l întreprind în 
țara noastră. Viitorii oaspeți și-au 
anunțat echipa care are următoa
rea alcătuire (in ordinea categori
ilor): Attia El Sayed, Abd El Latif, 
Mustafa Hamed, Ăbdala El Sakkari, 
Kamel Mahmud Httsein, 
Rcfae, Mahmud El Saied, 
El Mabi. Arbitrul neutru 
tei întîlniiri este Branco 
(R. P. F, Iugoslavia).

Hassan 
Kalil Ab 
al aces- 
Tegelija

PE SCURT

al

țfr Inotătoarea sovietică Zinaida Vo
ronina a stabilit un nou record unio
nal în proba de 100 m. fluture cu 
timpul de l’17”6/10. Vechiul record 
era de l’19”9/10 și aparținea înotă
toarei Maria Gavriș, care la timpul ei 
de'TolVi a u.fR?S.S.? s-a fn&Imf°p?nrru 
a doua oară cu campioana R.P. Bul
garia, Minior Dimitrovo. Echipa 
U.R.S.S a obținut victoria cu rezul
tatul de 3-1. După cum se știe, vo
leibaliștii sovietici au cîștigat primul 
meci cu scorul de 3-0.

a Corespondentul din Cairo 
Agenției „France Presse” anunță că 
Egiptul a hotărît să participe cu o e- 
chipă de cicliști la cea de a 9-a e- 
dîție a tradiționalei competiții inter
naționale „Cursa PăciP’ Varșovia-Ber- 
1H*-Fraga. De asemenea cicliștii egip
teni vor lua parte la o cursă Inter
națională organizată în Iugoslavia în 
luna iulie.

* La Rejkawik a luat sfîrșit tur
neul internațional de șah cu partici
parea șahiștilor sovietici Taimanov 
și Ilivițki. In ultima rundă Taima
nov a remizat cu Olafsson. Campio
nul Islandei a ocupat primul loc cu 
8 p. La o jumătate de punct în urmă 
s-^u clasat Taimanov și Itivițki,

Smislov conduce in turneul de șah de la Amsterdam
Turneul international de șah de la 

Amsterdam a continuat cu desfășu
rarea partidelor din rundele a III-a 
și a IV-a. Vineri atenția spectatori
lor s-a concentrat mai cu seamă a- 
supra meselor la care jucau Smîslov 
cu Petrosian și Bronstein cu Spas
ski In ambele partide negrele nu 
numai că au obținut curînd egali
tatea dar au și căpătat avantaj. In 
amîndouă partidele însă spre sfîr
șitul celor cinci ore de joc criza de 
timp și-a spus cuvîntul. Atît Spas
ski cît și Petrosian au comis inexac
tități care au permis, Iui Bronstein 

35, dar internii nostru stingă, a tri
mis balonul .afară, deși nu avea în 
față decît portarul. Belgienii se re
marcă prin acțiuni simple, dar deo
sebit de eficace. Ei trag cu curaj 
fără ezitare, din orice poziții. Din
tre ei Anoul se dovedește demn de 
faima pe care o are în fotbalul bel
gian. El este un subtil creator și 
un experimentat realizator. Anoul 
face cu centrul atacant Deschamp 
schimburi de mingi rapide, deru
tante, care dau serios de lucru lui 
Călinoiu și Băcuț II, ultimul deose
bit de inspirat în intervenții, as-, 
tăzi. După cum spuneam, cea mai 
mare parte a reprizei întîia ne-a 
aparținut. Spre sfîrșitul ef, F. C. 
Liegeoise a avut însă un puternic 
reviriment. După pauză tot noi am 
avut inițiativa. Am atacat mai ho
tărît și am reușit să marcăm de 
două ori prin Ene (minutul 67), 
după o combinație cu Neaigu, și 
prin Neagu (min. 75), printr-un șut 
foarte puternic de la 25 m. Ime
diat după aceștia am avut alte si-

-

Turneul F. I. F. A. de la Budapesta 
învingătoare sîmbătă in fata echipei r. p. polone, 

REPREZENTATIVA NOASTRĂ INTILNEȘTE
timp, portarul. Sfetcu și ștQpeml 
Stancu au avut intervenții prompte. 
Juniorii noștri revin în atac și. tn- 
tr-un singur minut, au două acțtitnr 
periculoase — >prin Tabarcea și în
gheț lămurite cu greu de fundașii 
polonezi. Asistăm în continuare la o 
echilibrâre a jocului în timpul că
reia Anghel, ajuns în imediata a- 
propiere a porții, trage pe lîngă 
poartă în loc să paseze lui Publik, 
nemarcat (min. 62). Spre sfîrșitul 
meciului juniorii polonezi au din 
nou inițiativa. In min. 65, 66 șt 67 
Sfetcu este pus la grea încercare de 
Drozdzok, Gadeski și Novak, dar 
intervine de fiecare dată cu succes. 

Tot sîmbătă. Ia Budapesta, echipa 
Austriei a obținut un rezultat sur
prinzător învingând cu 1-0 (1-0) re
prezentativa Iugoslaviei* 1. Singurul 
punct a fost înscris de Fratnik 
(min. 29). In urma celor două rezul
tate, clasamentul 
prezintă astfel: 
1. R. P. Romînă 
2-3 Austria 
2-3. R. P. Polonă 
4. R. P. F.

BUDAPESTA 1 (prin telefon de 
.a trimisul nostru).

Victoria la limită obținută în fața 
juniorilor polonezi este foarte preți
oasă, cu atît mai mult cu cît ea este 
rodul unei lupte intense a întregii 
formații. Reprezentativa R. P. Ro- 
mîne a trebuit să facă fată, mai ales 
în repriza secundă, unor numeroase 
atacuri ale fotbaliștilor polonezi. In 
primele 40 de minute însă, juniorii 
noștri au fost net superiori celor
polonezi, realizînd un valoros joc 
de ansamblu, acțiuni rapide, știind 
să contracareze tactica echipei po
loneze care a folosit — ca și juni
orii jugoslavi — o formulă de atac 
cu centru retras.

Jocul îl fticepe echipa noastră și 
chiar în min. 2, Anghel centrează 
dar Dridea reia alături de poartă. 
Reprezentativa noastră joacă mai 
legat, domină. In min. 6 Stancu 
trimite mingea lui Publik care pă
trunde singur spre poartă și, de la 
10 m. trage peste bară. Reprezen
tanții noștri joacă mult mai bine ca 
în oartida cu Jugoslavia. Ei pun în 
gheT șiVăcaru rateaza snuapr 
re. Dominarea echipei noastre este 
tot mai insistentă și golul care 
„plutea în aer“ se marchează în 
minutul 19: Stancu degajează de la 
poarta noastră, mingea ajunge la 
Dridea care trece de stoper și din 
apropierea porții, pasează lui Pu
blik care urmărise faza. Acesta reia 
în poartă: 1—0.

După pauză, aspectul jocului se 
schimbă. Juniorii polonezi forțează 
egalarea și echipa noastră este de
rutată, nu mai acționează cu preci
zia din prima repriză. Apărarea 
noastră oprește însă acțiunile echi
pei poloneze (min. 44: Novak; min. 
45: Szalagowsky și min. 49: din nou 
Nowak). In această perioadă de 

să obțină remiza, iar lui Smîslov să 
întrerupă partida cu avantaj. Filip 
a cîștigat în numai 19 mutări la 
Szabo, care experimentase în des
chidere o inoyatie nefericită. Keres 
l-a învins pe Pilnik într-o partidă 
pe care a dominat-o tot timpul, iar 
Panno și Ghelier au căzut de acord 
asupra remizei.

Și în runda a V-a o singură par
tidă a fost întreruptă, cea dintre 
Petrosian și Spasski. Intîlnirile Pil
nik—Bronstein și Szabo—Keres au 
fost remize; Ghelier a cîștigat la Fi
lip, iar Smîslov fa Panno.

Jugoslavia

R.P. ROMINĂ-R.P.POLONA
14) (1-0)

Teren: Salgotarjani, excepțional. 
Arbitri»: Kigo, bun.
R.P. ROMÎNĂ: Sfetcu—Schwei- 

linger, Stancu, Mureșan — Jenei, 
Mihăilescu — Anghel, Raab (Ta- 
barcea», Dridea, Vâcaru, Publik.

R.P. POLONĂ: Mainka — Moni
ka, Oslizlo, Kawula—Bienkowski, 
Nieroba — dadeski, Drozdzok, 
Szlagowsky, Lentner (Zapolski). 
Novak.

Cei mai buni: Mihăilescu, Sfet- 
cu, Stancu, Anghel, Văcaru, Main
ka, Oslizlo, Nieroba, Novak, Lent
ner. 

tuații clare de marcare, dar le-am 
ratat. In schimb a trebuit, să facem 
față unei ofensive belgiene care a 
ținut ultimul sfert de oră al în- 
tilnirii. Ei au și marcat un gol în 
acest timp prin extremul stînga 
Mees (min. 80)“.

Arbitrului Rondia, corect și com
petent, i s-au aliniat formațiile:

DINAMO: Birtașu-Anghel (din 
min. 80. Toma). Băcuț II, Szdkd- 
Călinoiu, Băcuț l-Nițulescu, Nicu- 
șor, Ene, Neagu, Suru.

F. C. LIEGEOISE: Delhasse- 
Sderen, Carră, Nysen-Dedet, Chain- 
traine-Wogria, Longdot, Deschamp, 
Anoul, Mees.

*
Astăzi, luni, Dînamo București 

întîlnește în al doilea joc al tur
neului pe Daring Club. Jocul oare 
are loc la Bruxelles, suscită un 
mare interes, datorită impresiei fru
moase lăsate de echipa romînă tn 
primul joc. -

------ ... .

seriei a doua se
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3
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1 .2 0 1I 1:2
In cealaltă seric programată sim- 

bătă, a IV-a, s-a înregistrat urmă
torul rezultat:

KEKSKEMET : R. Cehoslovacă— 
R. D. Germană 1—1 (1—0).

Echipa Greciei nu s-a prezentat 
la jocul cu Turcia. Comitetul de or
ganizare a hotărît să acorde echi
pei Turciei două puncte lăsînd însă 
nemodificate golaverajele celor 
două echipe.
LUNI, JOCURI DECISIVE PEN

TRU SERIILE II $1 IV
— —■•«♦ră .fntîlnește luni pe important pentru junTorit noștri ufn. 

sînt în situația de a cuceri locul în- 
tîi. Celălalt joc din seria doua — 
R. P. F. Jugoslavia — R. P. Polo
nă — se dispută în deschidere la 
jocul R. P. Romînă — Austria.

In seria IV, meciul care va de
semna echipa cîștigătoare se des
fășoară la Dorog și va pune fată 
tn față pe juniorii 
turci. La Eger va 
partidă a seriei: 
Germană.
R.P. UNGARA ȘI 
MELE LOCURI

TELE SERIILOR I ȘI III 
Seria l-a: R. P. Ungară — R.P. 

Bulgaria 2—1 (1—1); au marcat:

cehoslovaci și 
avea loc cealaltă 
Grecia — R. D.

ITALIA PE PRI- 
IN CLASAMEN-

In felul acesta după patru runde 
conducerea în clasament o are 
Smislov cu 2'/j p. din 3 partide. 
Ghelier, Keres și Bronstein au acu
mulat același număr de puncte dar 
din patru întîlniri. Urmează: 5—6. 
Panno, Fllip, 2 p.; 7. Spasski l'/îip. 
(1); 8. Szabo l'/j p.; 9. Pilnik 1 p.; 
10 Petrosian 0 p. (2).

Ieri a fost zi de odihnă, iar astăzi 
Petrosian va relua cele două între
rupte cu Smîslov și Spasski. Marți 
se va juca în cadrul turneului parti
dele celei de a V-a runde.

Astăzi în îndepărtata capitală a 
Japoniei, 18 eahipe masculine și 
10 echipe feminine de tenis de 
masă reprezentînd 20 țări din 
toate cele cinci continente vor por
nii marea întrecere pentru desem
narea celor mai bune echipe din 
lume, campioane mondiale căro
ra li se vor decerne cele două 
cupe: Swaylhiling la bărbați și 
Corbillon la femei.

Esite adevărat că anul acesita, 
pentru cîștigarea celor două ti
tluri mondiale pe echipe concu- 
reaiză un număr mai mic de re
prezentative (1954: Londra: 27 
formații masculine și 25 feminine; 
1955 ; Utrecht: 33 echipe mascu
line și 23 feminine) decît la ulti
mele edițâi ale campionatelor mon
diale. Totuși, după părerea noas
tră, la Tokio lupta pentru cuce
rirea supremației mondiale la te
nis de masă la probele pe echipe 
va fi și mai îndîrjită decît în 
alți ani. Jucătorii Și jucătoarele 
țărilor europene vor avea de În
fruntat asaltul viguros al renu-

AZI AUSTRIA
(min. 
(min.

Sztani (min. 16) Bovajdaj
46) pentru R.P.U. și Koțev
17) pentru R.P.B.

Anglia — R. F. Germană 
(1-1); au marcat: Leowly (min. 15) 
și Glowe (mim 74) din 11 m. pen
tru Anglia și Olg .(min. 25) pentru 
R.F.G.

2—1

CLASAMENT:
Ungară 
Germană

3 2 1 0 6:3 5
3 1 1 1 2:2 3
3 1 0 2 3:4 2
3 1 0 2 5:7 2 

Franța — Italia 
marcat Vianne

2-2 (2-1); au

L R. P.
2. R. F.
3. R. P. Bulgaria
4. Anglia

Seria a IlI-a:
1—0 (0—0); a 
(min. 57).

Saar — Belgia 
marcat: Goyvaerts (min. 2) și Van 
Hemmenrich (min. 70) din 11 m. 
pentru Belgia și Speicher (min. 4) 
și Karrich (min. 14) pentru Saar.

CLASAMENT:
3 2 0 1 5:2 4 
3 2 0 1 4:3 4 
3 1 1 1 3:5 3 
3 » 1 2 5:7 1

1. Italia
2. Franța
3. Saar
4. Belgia

PETRE GAȚU

Cea de a treia ediție a Jocurilor sportive internaționale 
ale tineretului va avea loc ir tre 29 iulie—10 august 

la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Comitetul Executiv al Federației 

Mondiale a Tineretului Democrat a 
adresat Comitetului olimpic al 
Uniunii Sovietice rugămintea ca a- 
cesta să organizeze cea de a IlI-a 
ediție a Jocurilor sportive interna- 
resnvai vor avea
Studenților.

Comitetul olimpic al Uniunii So

FOTBAL PESTE HOTARE
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 

DE FOTBAL AL U.R.S.S.

MOSCOVA, (prin radio). — La 
Tbilisi, Baku, Chișinău și Odesa 
a fost inaugurată ieri cea de a 
XVIII-a ediție a campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. pentru clasa A.

Iată rezultatele : Dinamo Tbilisi- 
Dinamo Moscova 1—1 (0—0) :
Spartak Moscova-Casa Ofițerilcc 
Sverdlovsk 6—-0 (2—0); Burevest- 
nik Ghișinău-Lokomotiv Moscova 
2—1 (2—0); T.D.S.A.-Zenit Lenin
grad 3—1 (1—0).

FIORENTINA DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

ROMA 1 (prin radio). — In 
etapa de ieri a campionatului ita
lian s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Lazio — Internazionale 
2—2, Atalanta—Juventus 1—1, Bo
logna—Napoli 3—1, Milano—-Ge
nova 3—2. Padova—Roma 2—0, 
Torino—Fiorentina 0—1, Sampdo- 
ria—Spal 3—1. Pro Patria—Trie- 
stina 1—4, jocul Novara—Lanerosst 
s-a jucat sîmbătă și s-a terminat 
cu rezultatul 2—0 în favoarea pri
milor. 

mâților reprezentanți ai Japoniei 
și Hongkangulai și desigur, și al 
altor jucători asiatici, a căror va
loare este necunoscută încă și care 
au și avantajul de a juoa ia con- 
dițiuni climatice cu care sînt 
obișniuiți, in timp ce sportivii eu
ropeni vor întimpina probabil, în 
special în primele zile die concurs, 
dificultăți serioase privind acli
matizarea, acomodarea cu noile 
condiții de joc. In plus ia proba 
pe echipe femei, faptul că ia 
parte un număr atît de mare de 
echipe intr-o singură serie și că 
meciurile se dispută tot turneu 
va cere jucătoarelor eforturi spo
rite de consum de energie fizică 
și nervoasă.

In cadrul cupei Swaythling în 
grupa A, tînăra noastră repre
zentativă masculină are de sus
ținut meciuri foarte grele în com
pania echipei campioane mondiale 
a Japoniei și a selecționatei Hong- 
kongului. Dacă în ceea ce privește 
meciul cu Japonia gazdele păs
trează prima șansă, în partida cu 
Hongkong sperăm înte-un rezul
tat favorabil, dar la limită după 
jocuri deosebit de grele. In cele
lalte înitîlniri din această serie e-’ 
chipa R.P.R. jucind normai, poate 
învinge formațiile Suediei, Ger
maniei, Braziliei, Australiei, Fili- 
plnelor și Singapore! ui. In grupa 
B lupta pentru primul loc se va 
da între reprezentativele R. Ce
hoslovace, Angliei și R. P. Chi
neze.

Pentru Cupa Corbillon cele mal 
mari posibilități la cucerirea titlu
lui suprem îl au echipele R.P. Ro
mine actuala campioană mondia
lă, Japoniei și Angffei, adîcâ ace
leași echipe care au luat parte și 
anul trecut în turneul final de la 
Utrecht. Mai omogenă este echi
pa noastră formată din Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller, jucătoare 
cu o valoare individuală ridicată. 
De asemenea, cele două jucătoa
re romtne formează un dublu su
dat și cu multă coeziune. Japonia 
va- fi reprezentată de Watanabe. 
Tanaka, Okawa, Narahara și 
Eguchi, jucătoare cunoscute care 
excelează mai ales în jocul de 
dublu. Ann Haydon și Diana Ro
we, vor apăra culorile Angliei.

Astăzi reprezentativa noastră 
masculină înitîlni echipele Fi- 
lipineior și Australiei, iar echipa 
noastră feminină va primi replioa 
formației Indiei.i

vietice și-a dat consimțămîntul să 
organizeze la Moscova între 29 iu
lie și 10 august 1957 a III a ediție 
a Jocurilor sportive internaționale 
ale tineretului. întrecerile la diferi
tele discipline sportive vor fi orga
nizate de secțiile unionale de spe
cialitate potrivit regulamentelor Fe
derațiilor internaționale.
-^miteJui olimpic al U.R.S.S. a 
nio-r. scop

TURNEUL DE LA VIENA 
ȘI BUDAPESTA

Sîmbătă la Viena și duminică 
Ia Budapesta s-au întîlnit echi
pele fruntașe din campionatul ma
ghiar (Honved și Kinizsi) cu cele 
din campionatul austriac (F. C. 
Rapid și F. C. Austria).

La Viena echipa Honved a În
trecut cu 4—0 pe Rapid prin go
lurile înscrise de Puskăs din 11 ui. 
Kocsis și Czibor 2. In al doilea 
joc al cuplajului, F. C. Austria a 
întrecut Kinizsi cu 2—1 .Golurile 
au fost marcate de Sabetzer și 
Malik, — respectiv — Vilezsal. 
Meciurile s-au desfășurat pe sta-: 
dionul Prater în fata a 60.000 
spectatori.

Duminică la Budapesta pe ,.Nep- 
stadion" Kinizsi a întrecut Rapid 
cu 4—2 (4—2). Au înscris în 
ordine: Halla, Vilezsal, Lang, Vi
lezsal, Fenyvessl, Riegler. Honved 
a dispus de F. C. Austria cu 7—3 
(5—2). Pentru învingători au mar
cat Kotăsz, Budai, Machos 2, 
Kocsis 2 și TiiRii. Pentru vienezi 
au marcat Sabetzer 2 și TamandI. 
In urma acestor rezultate, turneul 
a fost cîștigat de Honved.


