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Echipa de lupte a R. P. Romine înainte de începerea întreceri'

Reprezentativa de lupte clasice 
a R. P. Romine a învins 

echipa Egiptului

La Tokio, marea întrecere a jucătorilor și jucătoarelor 
de tenis de masă continuă...

Aproape 2.500 de spectatori au 
asistat sîmbătă seara, la întîlnirea 
internațională de lupte clasice din
tre reprezentativele R. P. Romine 
și Egiptului. Victoria a revenit pe 
merit echipei noastre, cu rezultatul 
de 5—3.

Reuniunea a programat meciuri 
foarte strînse, în care lupta pen
tru victorie a luat uneori un ca
racter dur. In cinci din cele opt 
întîlniri deciziile s-au dat cir ma
joritate și doar trei au întrunit u- 
nanimitatea.

Iată acum amănunte asupra me
ciurilor desfășurate:

Cat. 52 kgr.: D. Pîrvulescu în
trece la puncte pe Attia El Sayed. 
Luptătorul romîn a înfruntat un 
adversar în fața căruia cedase la 
puncte la Cairo și asupra căruia 
vroia să se revanșeze. A reușit a- 
cest lucru cu prețul unor mari e- 
forturi, datorită unui punct de 
combativitate. Pîrvulescu a încer
cat în trei rînduri „șurubul", dar 
nu a reușit să termine niciodată 
acțiunea. Luptătorul romîn a lup
tat sub valoarea sa obișnuită.

Cat. 57 kgr.: Fr. Horvath cîști- 
gă la puncte în fața lui Ibrahim 
Latif, dar în urma contestației lup
tătorul egiptean primește decizia. 
In repriza de 6 minute niciunul din 
cei doi luptători nu reușesc ijimic 
și primesc cîte un avertisment 
pentru pasivitate. In prima repriză 
de parter, Horvath este cel care 
atacă, dar luptătorul egiptean reu
șește în două rînduri să-i treacă 
deasupra, fără ca Horvath să schi
țeze vreun gest de a para primej
dia, pentru simplu motiv că nu 
cunoaște bine acțiunea. Insă tot în 
această repriză Horvath îl trece 
prin pod pe Latif și-i mai ia un 
punct printr-o centură laterală. In 
ultimele trei minute, Horvath este 
depășit în combativitate de Latif 
și primește un avertisment. Dar și 
cu acest punct acordat luptătoru
lui egiptean, după părerea noas
tră, Horvath a avut totuși superio
ritatea suficientă pentru a cîștiga 
meciul.

Cat. 62 kgr.: M. Solcz întrece la 
puncte pe Mustafa Mansur. Chiar 
la începutul reprizei de 6 minute 
Mansur încearcă un salt, dar îi 
scapă un braț lui Solcz. Acesta îl 
contrează și-l fixează în pod pe 
Mansur. Linia de „aut" a saltelei 
îl salvează pe Mansur de tuș. In 
reprizele de parter fiecare încearcă 
să ridice, dar adversarii se apără 
bine. In repriza de parter, Mansur 
primește un avertisment pentru 
lupta cu piciorul.

Cat. 67 kgr.: Gh. Dumitru în
trece la puncte pe Mahmud El 
Sakkary. Tînărul sportiv romîn a 
făcut o partidă bună, a condus 
meciul, a stat bine pe picioare și 
nu a permis luptătorului egiptean 
nici o acțiune de atac. Dimpotrivă, 
în repriza sa de pairter, a contra" 
atacat. El a cîștigat clar, fără du- 
biu, deși decizia a fost dată numai 
în majoritate.

Cat. 73 kgr.: Valeriu Bularca 
pierde la puncte în fața lui Kamel 
Mahmud Hussein. De la început, 
luptătorul egiptean arată o prefe
rință pentru lupta pe cap. Priza sa 
este apreciată de arbitrul de cen
tru uneori ca incorectă și după ce 
i se atrage atenția primește un a- 
vertisment. In continuare el conti
nuă cu aceeași priză, iar Bularca 

nu încearcă o apărare eficace. De 
altfel Kamel îl trece odată prin 
pod pe Bularca. In ultimele trei 
minute, Bularca este depășit ca 
pregătire fizică.

Cat. 79 kgr.: M. Belușica pierde 
în fața lui Hassan Aly Rifaie. In 
ultima repriză, Belușica primește 
din partea arbitrului Ahmed Ma
homed, un avertisment, care decide 
meciul în favoarea lui Rifaie.

Cat. 87 kgr.: Lazăr Bujor în
trece la puncte pe Mohamed El 
Sayed. Luptătorul romîn a cîștigat 
clar în repriza sa de parter.

Cat. grea: A. Șuii întrece la 
puncte pe Khalil Naby Khalil. Deși 
handicapat de greutate (9-1 kgr. 
față de 119 kgr.) A. Șuii a con
curat bine și în repriza sa de par
ter a reușit să cîștige victoria prin 
punctele obținute dintr-o centură 
laterală.

I. ȘEINESCU

i
O repriză de fotbal

o a doua de
C.C.A—LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1)

Au marcat: Copil III (min. 33) și 
Alexandrescu (min. 56).

Stadionul: ,,23 August'* — terenul 
de joc destul de bun.

Specatori: aproximativ 85.000.
Arbitru: Constantin Mitran.
C.C.A.: Toma — Ivănescu, Apol- 

tan, Dumitrescu — Onisie, Bone — 
Cacoveanu, V. Moldovan, Alexian- 
drescu, Zavoda I, Tătaru.

Zavoda II este accidentat, iar 
Constantin bolnav.

LOCOMOTIVA : Dungu — Do- 
ieanu, Stancu, Macri — Bodo, 
Neamțu — Copil III, Langa, Olaru, 
Georgescu, Filote.

S-au remarcat ; Totma, Alexan
drescu, Apolzan, Bone, Zavoda I, 
Cacoveanu, Dungu, Neamțu, Bodo, 
Georgescu, Olaru.

Raport de cornere : 7—6 (4—2) 
pentru C.C.A.

— „Măcar de ar fi toate jocurile 
ca acesta" — remarca la sfîrșitul 
partidei C.C.A. — Locomotiva un 
spectator, cu gîndul la slabele spec
tacole de săptămâna trecută.

Intr-adevăr, meciul C.C.A. — Lo
comotiva a satisfăcut. A oferit o 
primă repriză de fotbal de bună 
calitate, pe măsura posibilităților 
echipelor, apoi o repriză secundă 
de luptă dîrză și ea presărată însă, 
cu destule faze frumoase. Tînăra 
formație a feroviarilor a dat o re
plică neașteptat de viguroasă, e- 
chipei C.C.A. care era considerată 
drept favorită a întâlnirii. Din a- 
ceastă ciocnire între o echipă cu 
multă experiență și o formație tî- 
nără și plină de elan, a rezultat tin 
spectacol din cele mai bune în 
acest început de sezon.

De la început s-a văzut că e- 
chipele sînt pornite pe lucruri iran. 
Jocul ia o alură rapidă. C.C.A. are 
inițiativa, dar Dungu intervine 
prompt oprind două acțiuni peri
culoase. Locomotiva ripostează pe 
loc, și e rîndul lui Toma să inter
vină cu succes la o centrare a lui 
Copil. Se joacă frumos, iute șides- 
tul de corect. Mingea nu e ridicată 
de la pămînt și acțiunile se țes ttna 
după alta, de la o poartă la alta. 
Apărările luptă din răsputeri. In 
mm. 16, după o combinație cu O-' 
îăru, Georgescu pătrunde în careu 
și trage în bară. Mingea revine 
în teren, dar Copil ratează din a- 
pîopîere. Atacurile militărilor, spec
taculoase în cîmp. sînt mai puțin 
periculoase lă pfoartă. Lipsa Iui Con
stantin se resimte în atac. O ac
țiune a Iul Zăvodă I^pe aripa stain-; 
gă se termină cu o centrare ideală

TOKIO 7 (Agerpres). —
In sala gimnaziului municipal 

din Tokio au continuat sîmbătă 
campionatele mondiale de tenis de 
masă. Programul a cuprins între
ceri pentru probele de dublu mixt, 
dublu femei și dublu bărbați.

In proba de dublu-femei cuplul 
romîn Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller a repurtat frumoase victo
rii, reușind să se califice în semi
finale. Reprezentantele noastre au 
întîlnit în turul doi al concursului 
pe japonezele Chieko Ikuno și Hi- 
deko Nakayama învingîndu-le cu 
scorul de 3-0 (17, 13, 18). In tu
rul următor, (sferturile de finală) 
Rozeanu și Zeller au jucat împo
triva perechii Prises Nunes (In
dia), Robinson (S.U.A.) și au ob
ținut victoria cu 3-0 (10, 8, 13).

In prima semifinală a probei, 
A. Rozeanu și E. Zeller vor avea 
ca adversare pe Tanaka, Okawa 
(Japonia) iar în cealaltă semifi
nală se întîlnesc Watanabe, Egu- 
chi (Japonia) și cuplul englez 
Ann Haydon, Diana Rowe, care 
în sferturile de finală au învins

luptă și uu
în fața porții, dar Cacoveanu a- 
junge prea tîrziu, și Macri respinge 
în corner, rămas fără rezultat. Ini
țiativa aparție în general Locomo
tivei, • care în mim. 26 atacă din 
nou. Georgescu trage de două ori 
îji adversar. De aici, rringea ajunge 
Ia Cacoveanu, care-1 lanseaza în 
adîncime pe Alexandrescu. Acesta 
fuge singur spre poartă, dar trage 
alături, ratînd o ocazie bună. Din 
degajarea lui Dungu, mingea ajun
ge la Olaru care combină cu Filote 
șf trage în bară ((min. 27). Jocul 
se menține rapid și spectaculos. Pes
te 6 minute, Locomotiva își concre
tizează superioritatea în atac. O 
combînațije Olaru—Georgescu—Fi
lote se termină cu o centrare. Min. 
gea trece peste Langa și Dumitres
cu și ajunge la Copil, care trage 
în colț sub bară : 1—0. C.C.A. con
traatacă dar fără rezultat. Locomo
tiva nu numai ca este la post în 
apărare, d.ar continuă să constru
iască atacuri periculoase. Repriza 
se termină în avantajul feroviarilor, 
care au și avut inițiativa în această 
parte a jocului. La reluare, C.C.A. 
"începe jocul puternic și se instalea
ză în terenul Locomotivei, atacînd 
insistent poarta lui Dungu. Atacul 
militar acționează mai legat și do
mină. Apărarea Locomotivei luptă 
din răsputeri, dar cedează în min. 
56, cînd — la o pasă în adîncime 
a lui Zavoda I — Alexandrescu țâș
nește printre apărătorii feroviari și 
înscrie: 1—1. Jocul devine dur, se 
produc cîteva „intrări" la om pe- 

Dungu g culeț pionul, din MIHAIGA).

cu 3-1 perechea japoneză Namba, 
Tas-aka.

In proba de dublu mixt o compor
tare frumoasă a avut cuplul Rei
ter—Zeller (R.P.R.) care s-a cali
ficat pînă în sferturile de finală. 
In prima întîlnire, Reiter și Zel
ler au învins cu 3-0 pe Michigami, 
Yamakawa (Japonia) iar în turul 
secund au eliminat cu 3-1 pe Ken
nedy (Anglia), Ebine (Japonia) și 
apoi în turul III au învins cuplul 
Anderson (Australia), Yamaizutni 
(Japonia). In sferturile de finală, 
Reiter, Zeller vor întîlni perechea 
Ogimura, Watanabe (Japonia).

Programul complet al partidelor 
din sferturile de finală este urmă
torul : Andreadis (R. Cehoslova
că), Haydon (Anglia) — Hirose, 
Yamamoto (Japonia); Reiter—Zel
ler (R.P.R.)—Ogimuira, Watanabe 
(Japonia); Tanaka, Okawa (Japo
nia)—Klein, Neuberger (S.U.A.); 
Tomita, Eguchi (Japonia)—Fujii, 
Tanaka (Japonia). Perechea en
gleză Leach, Rowe, una din favo
ritele probei, a fost eliminată în 
turul trei de Fujii, Tanaka cu sco
rul de 3-1. După ce a învins cu

bun, 
rezultat just
riculoase de ambele părți și meciul 
se transformă într-o luptă înverșu
nată. La un astfel de atac, (Stancu 
asupra lui Alexandrescu) arbitrul 
apreciază greșit și acordă 11 m. 
(min. 69). O elroare gravă, care 
putea influența rezultatul partidei. 
Apolzan însă, a „reparat" greșeala 
arbitrului ratînd lovitura : Dungu 
— atent — a prins balonul. In 
schimb, arbitrul C. Mitran a lăsat 
nesancționat un fault clar comis 
asupra lui Alexandrescu în careu, 
(min. 71), iar la un atac periculos 
(mîn. 85) asemănător cu cel din 
mîn. 69, arbitrul nu a luat nici o 
decizie. Jocul continuă" în nota de 
superioritate a echipei C.C.A. Lo
comotiva se apără cu dîrzenie, dar 
atacul --slăbit în mod evident — 
acționează doar nrin Olaru, Filote 
și Georgescu. Situații favorabile 
sînt la ambele porți, dar rămîin ne- 
fructiificaite, (astfel că meciul se 
termină la egalitate. Un rezultat 
just, care oglindește fidel aspectul 
jocului: Locomotiva ușor superi
oară teritorial, dar mai periculoasă 
la poartă în prima repriză. C.C.A. 
superioară teritorial, dar nehotărîtă 
la poartă în a doua. Pregătirea fi
zică foarte bună, mai ales la C.C.A. 
Arbitrajul, cu greșelile mai impor
tante semnalate mai sus, nu a sa
tisfăcut. Așteptăm un arbitrai mai 
atent din partea lui C. Mitran.

PETRE GAȚU

Citiți cronicile celorlalte jocuri 
ale categoriei A îr^ pagina a IlI-a. 

3-0 pe Kyong și Sang Suk (Co
reea de sud) în turul doi, pere
chea Gantner, Rozeanu (R.P.R.jfi 
a pierdut la mare luptă cu 2-5 
(17, 20, 20, 13, 14), în fața cu
plului alcătuit din campionul mon
dial Tanaka și tînăra jucătoare 
Ohkawa. Deși au pierdut, repre
zentanții noștri au făcut un joc 
frumos. Corespondentul agenției 
„United Press" subliniază mai a- 
les jocul prestat de Angelica Ro
zeanu, care a apărat o serie de 
mingi imparabile.

Proba de dublu bărbați s-a des-, 
fășurat sub semnul unei luote în
cordate. In primele două tururi,- 
cunlurile romînești au obținut suc
cese. Astfel M. Popescu și T. Ha- 
rasztosi (R.P.R.) au învins cu 3-0 
(13, 21, 12) pe Kim Chin, Pak-Iun 
(Coreea de Sud) iar Reiter și 
Gantner (R.P.R.) au întrecut cu 
3-2 (20-22; 21-14; 21-7; 18-21;
21-13) pe Sakai, Kodama (Japo
nia). Apoi, M. Popescu și T. Ha-: 
raszto6i au fost învinși de An
dreadis și Stipek (R. Cehoslova
că) cu 3-0 (18, 12, 8). Calificîn- 
du-se în sferturile de finală Reiter 
și Gantner au întîlnit redutabilul 
cuplu japonez Ogimura și Tomita 
care a obținut victoria 'cu scorul 
de 3-0 (14, 12, 21). Alte rezultate 
înregistrate în sferturile de finală 
ale -robei de dublu: Andreadis, 
Stipek (R. Cehoslovacă)—Ciun 
Cin-sin, Tsui Ciun-ling (Hong 
Kong) 3-1; Tereba, Wihnanowski 
(R. Cehoslovacă)—-Fliesherg, Mei-, 
stroem - (Suedia) 3-1; Tanaka, 
Tsuno'da (Japonia)—Leach, Berg
man (Anglia) 3-2.

In cursul zilei de ieri au înce
put la Tokio întîlnirile din cadrul 
probei de simplu bărbați. Repre
zentanții noștri Matei Gantner, 
Tiberiu Harasztosi și Toma Reiter 
au ieșit învingători în primele 
jocuri. Astfel Tiberiu Harasztosi 
a eliminat în primul tur pe nortu- 
ghezul Carvalho cu 3-0 (15, 17, 
19), iar în al doilea meci pe fili- 
pinezul Ybanez cu 3-2 (15-21, 
21-10, 18-21, 21-10, 21-13). Matei 
Gantner a jucat în turul II cu 
portughezul Alberto Lo de care a 
dispus cu 3-0 (12, 11, 15). Tot în tu
rul II Toma Reiter a cîștigat în 
fața lui Tran Chanh Duoc (Viet
namul de sud) cu 3-0 (15, 17, 19). 
Cel de al patrulea jucător romîn 
Mircea Popescu a întîlnit în pri
mul său meci pe japonezul Mizo- 
hata. Victoria a revenit jucătoru
lui Mizohata cu scorul de 3-1 
(21-4. 21-16, 16-21. 21-17).

întrecerile continuă.

ITALIA - R.P.R. LA RUGBI
Zilele acestea s-a primit la sediul 

C.C.F.S., din București, o adresă 
din partea Federației Italiene de 
rugbi, prin care forul de specialita- 
te italian anunță că este de acord 
cu disputarea unui meci între for
mațiile reprezentative ale R. P. R- 
și Italiei.

Data acestei întîlniri ar urma 
să fie luna decembrie a anului 
1956, iar locul de disputare Roma.

Propunerea Federației Italiene da 
rugibî a fost dată în studiu Corni-, 
«iei Centrale de rugbi, din C.C.F.S.

UN NOU RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

Ieri a început la Moscova, în sala 
de sport „Aripile Sovietelor", con
cursul internațional de haltere cu 
^^9131^3 celor mai valoroși al

din U.R.S.S., Austria. Iran și 
R.’ P. Polonă. In prima zi de în
treceri, Viktor Korj (U.R.S.S.) a 
împins 113,5 kg., stabilind un nou 
record mondial în limitele cate
goriei semi-ușoare.



CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE BASCHET
Feminin

' PROGRESUL ORADEA—ȘTIIN
ȚA I.C.F. 72—61 (31—33)

Spectatorii prezenți în sala Di
namo din Oradea au avut prile
jul să urmărească- unul dintre cele 
mai spectaculoase și mai dinami
ce jocuri desfășurate la Oradea. 
Victoria obținută de echipa locală 
este rezultatul exclusiv al puterii 
de luptă, al elanului și al calmu
lui cu care jucătoarele de la Pro
gresul au acționat în special în 
ultima parte a meciului. Intr-ade
văr, în aceste minute care au de
cis soarta întîlnirii, orădencele au 
știut să fructifice fiecare situație 
Ivită și — mai ales — să profite 
’de slăbiciunea care a cuprins e- 
chipa bucureșteană.

Știința I.C.F. s-a dovedit indis
cutabil superioară din punct de 
vedere tehnic și tactic echipei din 
Oradea. Baschetbalistele din Bucu
rești au făcut însă greșala de a 
•„forța" prea mult în timpul jocu
lui, astfel încît sfîrșitul partidei 
le-a găsit fără resursele necesare 
obținerii unei victorii pe care o 
meritau sub aspectul de care am 
'amintit. In special, din punct de 
vedere nervos, Știința I.C.F. nu a 
rezistat tensiunii din ultimele mi
nute.

Cele mai bune jucătoare ale 
meciului au fost: Marta Papp, Io- 
landa Darabas, EJla Mayer (Pro
gresul), Ștefania Tomescu, Viole
ta Zăvădescu, Elena Dragomt- 
rescu—Tintoresctl (Știința).
(Gh. Dumitrescu — corespondent) 

ALTE REZULTATE:
Metalul Cluj—Voința Orașul 

'Stalin 49-54 (20-32); Locomotiva 
București — Știința Cluj 64-30 
4(30-17); Constructorul București— 
Știința Min. Invățămîntului Bucu
rești 69-58 (24-20), Progresul Tg. 
(Mureș-Fl. roșie Oradea 50-41 
(22-18).

Masculin
DINAMO BUCUREȘTI — LOCO

MOTIVA BUCUREȘTI 75—54 
(33—25)

Intîlnirea dintre echipele bucu- 
Teștene pinamo și Locomotiva 
P.T.T. a fost cîștigată la o dife
rență categorică, care ilustrează 
diferența de valoare arătată în a- 
cest meci, de dinamoviști. Ei au 
prestat un joc mai complet în a- 
tac, unde jocul pozițional și a- 
runcările de la semi-distanță au 
decis scorul favorabil. Jucătorii de 
la Locomotiva P.T.T. au luptat cu 
multă însuflețire, reușind faze 
Trumoase, dar nu au putut trece 
de apărarea sigură a dinamoviști- 
Țor și nici nu au putut reține a- 
rtacurile acestora. Prin această fru
moasă victorie echipa Dinamo 
București a rămas neînvinsă și va 
idjsputa șefia clasamentului săp- 
țtămîna viitoare cu echipa C.C.A., 
>de asemenea neînvinsă.

DINAMO ORADEA—PROGRE
SUL ARTA BUCUREȘTI 50—53 

(26—30)
După un icc încordat, dramatic. 

^Progresul Arta București a obți- 
:nut la Oradea o nesperată și to- 
Țuși pe deplin meritată victorie. 
.Bucureștenii au jucat în același 
iiitm de la început și pînă la sfîr- 
:șit. Ei au realizat numeroase 
■puncte datorită pătrunderilor în 
care a excelat Mihăilescu. In a- 
parare Progresul a acționat cu 
multă dîrzenie. Dinamoviștii au 
intrat prea siguri de ei și — cînd 
•și-au dat seama că jocul nu este 
•■așa de ușor cum și-au închipuit — 
•era prea tîrziu. Singurul care a 
3ucat bine a fost Vanya. Ceilalți. 
:sub valoarea obișnuită.

PROGRESUL TG. MURES— 
'CONSTRUCTORUL CLUJ 72—69 

(30—32; 53—53)
„Una dintre cele mai frumoase în- 

■ftlniri de baschet disputate anul 
.acesta la Tg. Mureș. Ambele echipe 
;au realizat faze de un excelent ni- 
■jvel tehnic. Invingătorarea nu a pu- 
'iut fi cunoscută decît după disputa- 
irea unei reprize suplimentare, fiind- 
rcă după 40 de minute rezultatul era 
«egal. In prelungire ambele echipe 
—_ și în special Constructorul — au 
țutilizat tactica faulturilor. Cei de la 
^Constructorul l-au faultat mai ales 
jpe Ștef (intrat atunci în joc), dar 
^acesta a transformat 10 lovituri a- 
"ducînd victoria echipei sale. Cei mai 
îbuni jucători au fost: Kadar, Zoi- 
rzon, Rettegy, Ștef (Progresul) și 
îWilvert, Gusan, Sarosi (Consfruc- 

Tfo.rul). Foarte bun arbitrajul lui O. 
IRiegfer (București) și Steiner (O- 
rradea)

ALTE REZULTATE:
'Progresul Orașul Stalin—Știința 

3C.F. 53-62 (24-27); Știința Timi- 
rșoara—Dinamo Tg. Mures 65-51 
t(34-3l): CC. A.—Progresul Cluj 
188-'44 (28-19).

MULTE SURPRIZE ÎN ETAPA A III-A A CAMPIONATELOR DE HANDBAL Rezultatele categoriei C AU !
Etapa a treia a campionatelor 

republicane <îe handbal a oferit 
deopotrivă' aspecte pozitive (ca de 
pildă jocul frumos și sportiv pres
tat de echipele Știința Timișoara 
și Flacăra Ploești, meciul extrem 
de disputat și cTe înalt nivel des
fășurat la Orașul Stalin, între e- 
chipele feminine Progresul și Ști
ința Min. Invățămîntului), ca și 
aspecte negative. In majoritatea 
orașelor-gazdă, terenurile desfun
date și timpul nefavorabil au in
fluențat nivelul jocurilor. Acest 
fapt nu justifică totuși brutalită
țile care au abund'at în unele me
ciuri, ca de pildă Dinamo 6—Re
prezentativa Făgăraș sau Știința 
Galați—Locomotiva G.N.

Un aspect care s-ar încadra în 
ambele... calificative, ar fi acela 
al rezultatelor neașteptate, sau 
chiar surprinzătoare. Astfel, din 
cele 6 meciuri desfășurate în cam
pionatul masculin d'e categorie A, 
cinci s-au terminat cu scoruri care 
ar fi fost greu de prevăzut. A- 
celași lucru se poate spune și des
pre unele rezultate din campio
natul feminin al categoriei A șl 
cel masculin cat. B. Este adevărat 
că rezultateie-surpriză trezesc in
teres în jurul campionatelor, dar 
reflectă ele oare o constanță în 
comportarea echipelor?

Iată acum rezultatele înregistra
te în cele 3 campionate:

CAT. A — MASCULIN
C.C.A. — Metalul Timișoara 

8—8 (4—5). Un joc extrem de dis
putat, în care C.C.A., pe linia ul
timelor sale comportări, a termi
nat la egalitate cu metalurgiștii 
timișoreni, care au fost în mare 
vervă de șut. De altfel, tocmai fi
nalitatea în acțiuni a determinat 
ca echipa timișoreană să aibă ini
țiativa în acest meci care confirmă 
că echipa bucureșteană trece prin- 
tr-o acută criză de formă. Au mar
cat: Schuler (5), Sauer, Bulgărit 
și Lingner pentru C.C.A., Gunesch 
(2). Ehrenreich, Walzer. Reitz, Si- 
pos, Kiss și Junger (Metalul). Co

C.C.A. a învins Constructorul T.S.P. la rugbi
FL. GHIONDEA A TRANSFOR
MAT TREI LOVITURI DE PE
DEAPSA ȘI... DINAMO IX A 

ÎNTRECUT LOCOMOTIVA I.C.F.
CU 9-0 (0-0)

Aproape 60 de minute i-au tre
buit lui Dinam-o IX pentru a-șl 
găsi cadența și a-și impune supe
rioritatea asuora Locomotivei
I.C.F.,  mai slabă ca în etapele pre
cedente. Jocul a fost — conform 
așteptărilor — echilibrat și viu dis
putat. Au învșns pe merit dina- 
movîștii, care au dominpt mai mu’t. 
în special în repriza a Il-a.
PROGRESUL SANĂTATEA-CON- 

STRUCTORUL OR. STALIN 
(NEDISPUTAT)

Regretăm, alături de jucătorii ce
lor două echipe și de spectatorii 
care s-au deplasat Ieri dimineață 
la Parcul Copilului, că... nu putem 
spune nimic despre acest meci, de
oarece el nu s-a putut desfășura 1 
Cauza ? Tov. Petcu, de Ia colectivul 
Locomotiva Gr. Roșie care nu a 
permis formațiilor să intre pe te
ren.

Este pentru prima oară de mulți 
ani încoace, cînd o întîlnire, contînd 
pentru campionatul republican al 
categoriei A, nu are Icc din lipsa 
unui teren care să-l găz-duiască. 
Considerăm că gestul tov. Petcu, în 
afară, că nu noate fi calificat drept... 
sportiv și nici... gospodăresc vine 
să umbrească frumoasa activitate 
a colectivului Grîvița Roșie ne tă- 
rimul rugbiuluî.

Este rîndul fnsnecției de specia
litate să-și srtnă cuvînful în a- 
ceastă problemă, suspendînd. con
form regulamentului, terenul co
lectivului Locomotiva Gr. Rosie.

UN JOC SUB AȘTEPTĂRI: 
CC.A —CONSTRUCTORUL T S.P.

Nervozitatea jucătorilor ambelor 
formații, dar mai cu seamă a celor

Finala campionatului republican de gimnastică 
al școlilor medii

TG. MUREȘ (prin telefon). — 
In sala de sporturi a I.M.F. a a- 
vut loc în zilele de 7 și 8 aprilie 
linala campionatului reDublican de 
gimnastică al școlilor medii. Iată 
rezultatele înregistrate :

FETE: individual compus cat. I:
1. Cornelia Anghel (Arad); 2. 
Aurelia Țăranu (Constanța); 3. 
Ana Mitrea (Cluj); cat. a Il-a: 1. 
Elena Hețea (Timișoara) 52,70 p.;
2. Elisabeta Duncea (Timișoara)
52,20 p.; 3. Paraschiva Dincă
(Constanta) 52,15 p.; cat. a IlI-a: 
1. Irina Runcan (București) 41,31 
p.; 2. Anne-Mari Palfi (Cluj) 39,72 
p.; 3. Aurelia Jozescu (Craiova) 
39,60 p. Echipe: 1. Timișoara 

rect arbitrajul lui I. Lucaci (Cluj).
Dinamo 6 — Repr. Făgăraș I—2 

(0—1). Un joc slab ca nivel teh
nic, în care înaintările ambelor e- 
chipe au tras puțin și imprecis la 
poartă. In schimb, multe faulturi 
în ultima parte a reprizei a doua. 
Au marcat: Em. Schneider (2) 
pentru învingători, Olteanu pentru 
învinși.

Șiința ^Timișoara — Flacăra 
Ploești 7—1 (3—0). Cei 8000 de 
spectatori au aplaudat atît victoria 
meritată a echipei locale, cît mai 
ales jocul frumos, desfășurat in
tr-un spirit de înaltă sportivitate, 
de ambele echipe. Diferența de 
scor se explică prin eficacitatea a- 
părării gazdelor: singurul punct 
al ploeștenilor a fost marcat din 
lovitură de 13 m. Cel mai bun de 
pe teren: Lache (Știința Tim.).

Progresul Arad — FI. roșie Cis- 
nădle 7—6 (3—4). Un rezultat sur
prinzător, însă meritat de echipa 
din Arad, Au marcat: Brischler 
(4), Schmaltz (2), Wollmann (Pro
gresul), Kapp (3), Bota (2) și 
Marcu IF1. roșie).

Dinamo Orașul Stalin — Meta
lul Reșița 10—6 (7—2). Lipsa de 
coeziune, jocul individual al lui 
Petri și Jendel, au contribuit în 
bună măsură la înfrîngerea reși- 
țenilor, care n-au putut ține pasul 
în fața tacticii superioare a dina- 
moviștilor.

Știința lași — Voința Sibiu 8—5 
(6—2). Au,marcat: Țipu (2), St. 
Hurubeanu (2), Lindenbach (3) și 
Em. Hurubeanu pentru Știința, 
Kraus (2), Bretz, Zuldner și Scho- 
ger pentru Voința.

CAT . A. — FEMININ
Știința I. C. F. — Metalul Re

șița 4—1 (1—1). Deși în vădit 

stanța—Știința Galați 0—9 
Știința Iași — Progresul 
6—0 (6—0); Știința Arad 
înța Timișoara 10—0 după

de la Constructorul, a făcut ca în- 
tîlnirea aceasta să nu se ridice la 
nivelul așteptat. Militarii, după ce 
au ratat numeroase lovituri de pe
deapsă, din unghiuri favorabile, au 
realizat 6 puncte, în prima parte_ a 
jocului, din cele două transformări 
reușite de Penciu. In partea a doua, 
Constructorul domină mai mult și 
este pe punctul de a înscrie. Mici 
erori comise de jucătorii săi, fac 
ca rezultatul să rămînă favorabil 
C.C.A. Apoi Penciu mai realizează 
3 puncte, tot dintr-o lovitură de pe
deapsă, iar Nanii Radu înscrie după 
un frumos și prelungit dribling dus 
de unul singur. Cete trei puncte 
ale învinșilor au fost obținute de 
Mehedinți din-tr-o lovitură de pe
deapsă. Scor final; 12—3 pentru 
C.C.A.

Deoarece arbitrajul lui D. Ma- 
noileanu a stîrnit numeroase dis
cuții după joc, ne vom ocupa de 
el în numărul nostru dc mîine.

ȘTIINȚA CLUJ NU A ÎNVĂȚAT 
NIMIC DIN PROPRIA-I 

EXPERIENȚĂ

Nici în fata echipei campioane, 
echipa studenților clujeni nu a în
țeles că trebuie să placheze. De 
aceea, rezultatul a ajuns 24—0 
(12—0) în favoarea Locomotivei 
Gr. Roșie.

CUPA R.P.R. Locomotiva Timi
șoara — Reprezentativa Tîrnăveni 
6—3 (3—3) după prelungiri; Vo
ința Cluj — Progresul Sibiu 5—0 
(neprezentare); Constructorul Con- 

(0-6);
Tecuci
- Ști- 
prelun

giri.

305,£5 p.; 2. Constanța 300,95 p.;
3. București 281,92 p.; 4. Craiova 
255,24 p.; 5. Cluj 213,89 p.

BĂIEȚI : individual compus cat. 
a Il-a: 1. Vasile Ungureanu (Ora
șul Stalin) 53,72 p.; 2. Mihai We
ber (Orașul Stalin) 53,69; 3. Cons
tantin Corbureanu (București) 
49,00 p. Cat. a IlI-a: Dumitru 
Vlad (București) 42,41 p.; 2.
Nicolae Gliga (București) 42,39 
p.; 3. Emil Serner (București) 
42,08 pct. Echipe: 1. Orașul 
Stalin 267,79 p.; 2. București
257,80 p.; 3. Bacău 252,90 p.; 4 
Cluj 240,03 p.: 5. Pitești 237,68 p.

Ioan Păuș — corespondent 

progres față de trecut, echipa reșl- 
țeană n-a putut face față jocului 
decît o repriză.

Flamura roșie București — FI. 
roșie U.T.T. Timișoara 7—4 (5—1). 
După cîteva minute de rezistență, 
timișorencele pierd cadența și n-o 
recîștigă decît în repriza doua, 
cînd meciul a decurs mai echili* 
braț.

Progresul Orașul Stalin—Știința 
Min. Invățămîntului 2—3 (1—0). 
Deși conduse cu 2—0, bucureșten- 
cele au reușit să refacă și să cîș- 
tige pe merit.

Progresul Tg. Mureș — Știința 
Timișoara 5—0 (0—0). In repriza 
Il-a, Știința a dovedit că-i lipsește 
pregătirea fizică.

FI. roșie Sighișoara — Avîntul 
Codita 5—2 (0—21.

FI. roșie Sibiu — FI. roșie Bu- 
huși 3—1 (0—1). Terenul desfun
dat a influențat mult jocul; echi
pa din Sibiu a meritat victoria.

CATEGORIA B
Știința Galați — Locomotiva G. 

N. București 7—5 (3—1). Un re
zultat surpriză, după un joc dur.

Progresul Bacău — Știința
I. C. F. 6—10 (4—5).

Metalul I. C. M. Reșița — Di
namo Tg. Mureș 13—5 (6—2)

Constructorul Sibiu — Recolta 
Varias 9—5 (5—2).

Metalul Tîrgoviște — Recolta 
Jimbolia 3—4 (1—2).

Știința Cluj — Progresul Odor- 
hei 4—11 (2—6).

(Relatări telefonice de la cores
pondenții: I. Bahmuțeanu, Cornel 
Popa, Al. Dincă, A. Weinberger.
J. Sima, Stan Tudor, R. Popa, C. 
Gruia, C. Crețu, V. Mihăilă, M.
I.upuțiu,  M. Vlădoianu, Gh. Do- 
brescu, A. Schenkman, V. Pala- 
descu. M. Toader).

Rezultate scontate 

in campionatul categoriei A 
la tenis de masă

Etapa de ieri a campionatului 
republican de tenis de masă pe e- 
chiipe masculine și feminine s-a sol
dat, în general, cu rezultate aștep
tate, echipele favorite terminînd 
învingătoare. Astfel, în Capitală, 
formația masculină Voința Lemn 
Mobilă a întrecut cu 5—2 pe Fla
mura roșîe Buc. Rezultate tehnice: 
Saiabaliian (V)-Santalena (FI. r.)
2—0 (17. 13), Stan Ilie (V)-Teodo- 
rescu (FI. r.) 2—0 (16. 14), M.arti- 
niac (V)-Plosoaru (FI. r.) 2—1
(21—14. 16-21, 21-16), Stan Ilie- 
Santatena 2—0 (13,14), Saraba- 
lian-Plosca.ru 0—2 (16. 19), Martî- 
niac-Teodorescu 1—2 (21—13, 19— 
21, 17—21), Stan Ilfe-Ploscaru 2—1 
(21-12, 16-21. 21-11).

La Arad echipa clujeană Progre
sul a cîștigat la un scor categoric: 
5—0 în fața formației locale Vo
ința. Jucătorii arădeni au jucat în
crezut, iar cînd au văzut că pierd 
nu au mai luptat. Rezultate tehnice: 
Papp (V)-Gavritescu (P), 0—2 (17, 
12). Covaci (V)-Demeter (P) 1—2 
(21—19, 10—21, 8—21), Androna- 
che (V)-Paneth (P) 0—2 (16, 14), 
Papp-Demeter 0—2 (16, 16), An- 
dronache-Gavrilescu I—2 (14—21, 
22—20, 19—21).

Alte rezultate : Dinamo Tg. M-u- 
reș-Flamuna roșie Oradea 5—1 : 
Verzar-Schwartz 2—0, Iacobovicf- 
Hegyesi 2—0, Bernstein-Czincs 
2—1, Verzar-Hegyesi 0—2, Berns
tein-Schwartz 2—0, Iacobovîci- 
Czincs 2—1.

In campionatul feminin. Știința 
București a învins cu 3—1 pe Fla
mura roșie București. Menționăm 
victoria lui Luci Slăvescu asupra 
Marianei Barasch. Rezultate: Ma
riana Barasch (S)-Luci Slăvescu 
(FI. r.) 1-2 (17—21, 21-15, 11— 
21), Irma Magyari (S)-Livia Vasi- 
Icscu (FI. r.) 2—0 (5, 10), Mariana 
Barasch, Irma Ma.gyari-Luci Slă
vescu, Livîa Vasilescu 2—0 (18,
15), Irma Magyari-Luci Slăvescu 
2—1 (19—21, 21—8, 22—20).

Jucînd la Timișoara Progresul 
din Cluj a dispus cu 3—1 de echi
pa locală Progresul. De subliniat 
victoria timișorencei Dita Merkler 
la Marta Tompa. Rezultate tehni
ce : Dita Merkler (P. T.) -Marta
Tompa (P.C.) 2—1, Virginia Vucu 
(P.T.)-Maria Gavritescu (P. C.) 
0—2, D. Merkler, Roșca-Marta 
Tompa, Maria Gavritescu 0—2, Dita 
Merkler-Maria Gavritescu 0—2.

SERIA I
Progresul Iași —- Locomotiva 

Pașcani 0—1 (0—1)'.
Dinamo Galați—Victoria Tecuci 

2-1 (1-1).
Avîntul Fălticeni — Flamura 

roșie Buhuși 1—1 (1—I).
Avîntul Piatra Neamț — Dina

mo Dorohoi 3—3 (1—2).
Voința Tecuci — Știința Galați 

0—2 (0—2).
Progresul Rădăuți —• Flacăra 

Moinești 2—2 (1—I)’.

ETAPA VIITOARE:

Știința Galați — Dinamo Galați.
Avîntul Piatra Neamț — Progre

sul Iași.
Flamura roșie Buhuși — Loco

motiva Pașcani.
Progresul Rădăuți — Avîntul 

Fălticeni.
Victoria Tecuci — Voința Tecuci.
Flacăra Moinești — Dinamo Do- 

rohoi.

SERIA ll-a

Metalul Industria Sîrmei • Brăila
— Metalul București 0—0.

Metalul Sinaia — Metalul Con
stanța 1—0 (0—0).

Locomotiva MCF București — 
FI roșie Giurgiu 1—0 (1—0).

Metalul Tîrgoviște — FI. roșie 
Bere Rahova 4—0 (2—0).

Progresul Corabia — Progresul 
Călărași 1—0 (1—0).

Dinamo Pitești — Locomotiva 
Galați 4—0 (0—0).

Constructorul Constanța — Me
talul 131 1—1 (0—1)

ETAPA VIITOARE:

FI. roșie Bere Rahova București
— Metalul București.

FI. roșie Giurgiu — Metalul Tîr
goviște.

Progresul Călărași — “Locomoti
va MCF București.

Dinamo Pitești — Progresul Co
rabia.

Locomotiva Galați — Construc
torul Constanța.

Metalul 131 — Metalul Sinaia.
Metalul Constanța — Metalul

Industria Sîrmei Brăila.

SERIA III a

Flamura- roșie Clui — Dinamo 
Tg. Mureș 2—2 (0—0).

Recolta Salonta — Progresul 
Turda 0—0.

Reprezentativa Tîrnăveni — Lo
comotiva Oradea 1—0 (1—0).

Metalul Oradea — Recolta Cărei 
1-0 (I—0).

Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Minerul Baia Mare I—2 (1—1).

Avîntul Sighet — Avîntul To- 
plita 2—1 (2—0).

ETAPA VIITOARE:

Flamura roșie Cluj — Dinamo 
Tg. Mureș.

Recolta Salonta — Progresul 
Turda.

Reprezentativa Tîrnăveni — Lo
comotiva Oradea.

Metalul Oradea — Recolta Că
rei.

Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Minerul Baia Mare.

Avîntul Sighet — Avîntul To- 
plița.

SER?A IV-a
Metalul Oțelul Roșu — Metalul 

108 2—0 (0—0).
Flamura roșie R. Vîlcea — Lo

comotiva Craiova 3—1 (2—0).
Locomotiva Simeria — Con

structorul Craiova 5—2 (1—1).
Constructorul Arad — Orăștie

3—0 (1—0).
Progresul Timișoara — Metalul 

Arad 1—2 (1—2).
Știința Craiova — Flamura ro

șie 7 Noiembrie Arad 1—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE:

Locomotiva Craiova — Metalul 
Oțelul Roșu.

Locomotiva Simeria — Flamura 
roșie R. Vîlcea.

Știința Craiova — Constructorul 
Craiova.

Constructorul Arad — Flamura 
roșie 7 Noiembrie Arad.

Orăștie — Progresul Timișoara.
Metalul 108 — Metalul Arad.
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Joc de bună calitate, care s-a ter
minat în mod just cu un rezultat de 
egalitate. Cele două puncte au fost 
înscrise de Tilică (min. 2) pentru 
Flacăra și Voica (min. 17) pentru 
Dinamo. A arbitrat Aurel Iftimie 
(Orașul Stalin). (Gh. Briotă — 

corespondent).
METALUL STEAGUL RO$U OR.

STALIN — METALUL 1 MAI 
PLOEȘTI 1—0 (1—0)

Pe un timp friguros și o ninsoare 
abundentă, Metalul a obținut greu 
victoria, asigurîndu-și avantajul în 
prima repriză cînd a dominat mai 
mult. In a doua parte a jocului, 
ploeștenii își revin și domină in
sistent. S-au remarcat: Marinescu 
și Bîrsan (Metalul), Gavriloaie, 
Sfetcu (cel mai bun de pe teren) 
și Stanoilovici (Flacăra). Arbitru 
M. Gorcea (București). Fusulan a 
executat o lovitură de 11 m. în 
min. 42 dar portarul Sfetcu a re
ținut. (N. Dumitrescu și Tr. Bre
ner — corespondenți).
FLACĂRA MORENI — FLAMURA 

ROȘIE BACAU 1—1 (0—1)
Peste 2.000 de spectatori au asis

tat la un rreci de calitate slabă. 
Ambele echipe au dovedit că nu 
sînt puse la punct. Oaspeții au juj 
cat foarte dur, iar atacurile lor ne
regulamentare nu au. fost temper 
rate de arbitrul Nicolae Crețu 
(București) care a condus foarte 
slab. Cele două puncte au fost în
scrise de Guian (Flacăra) autogol 
în min. 40; a egalat Vătan (Fla
căra) în min. 64. (Paul Andrei — 
corespondent).

ȘTIINȚA IAȘI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 0—0

Spectatorii au anlaudat de multe 
ori fazele frumoase realizate de cei 
22 de jucători Scorul a rămas alb 
penlru că apărările au fost cele 
maf bune compartimente. Terenul 
bun, timpul frumos și arbitrajul 
corect al lui Lupu Zîgmund (Foc
șani) au contribuit la. o frumoasă 
inaugurare a activității fotbalistice 
oficiale în orașul nostru. (Frân
ase Baciu — corespondent).
FLAMURA ROȘIE BURDUJEN’ 

— LOCOMOTIVA IAȘI 0—0 
Jocul a fost de un bun nivel, teh

nic și a evidențiat în special lîniilr 
die fund ale celor două echipe. (D. 
Nicoric — corespondent).

LOCOMOTIVA CONSTANTA — 
DINAMO BJRLAD 6-0 (2-0)
Meciul a fost de o bună factură 

tehnică, meritul principal revenind 
jucătorilor constănțeni. Gazdele 
superioare din toate punctele de 
vedere, au meritat victoria chiar 
la acest scor. Golurile au fost în
scrise de Pop (Dinamo) în pro
pria poartă (min. 25), Iorgulescu 
(min. 40 și 53), Cădariu (min. 46) 
Jamea (min. 49), Manole (min. 
68). Jocul a fost condus corect și 
autoritar de arbitrul Alexandru 
Ionescu (Ploești) (Paul Enache — 
corespondent).
PROGRESUL FOCȘANI — PRO

GREȘUL C P.C.S. BUCUREȘTI 
2-2 (1-0)

Cele două echipe și-au împărțit 
în mod egal perioadele de domi
nare. Golurile au fost înscrise în 
ordine de Cioboată (Focșani) în 
min. 11, Dumitrescu (C.P.C.S.) în 
min. '’50 din 11 m., Hoisan (Foc
șani), autogol în min. 61 și Frî- 
gescu (Focsani) în min. 74, din 
penalti. Arbitru • Ștefan Tașola 
(București)

ETAPA VIITOARE:
Progresul C.P.G.S. — Știința 

Iași, Locomotiva Iași — Locomoti
va Constanța, Dinamo Bîrlad — 
Flamura roșie Bttrdujani. Flamura 
roșie Bacău — Flacăra Cîmpina, 
Metalul 1 Mai Ploești — Flacăra 
Moreni, Dinamo 6 București — 
Progresul Focșani. Știința Bucu
rești — Metalul St. roșu Orașul 
S’talin

PRONOSPORT
Pro- VII. Știința Iași — Știința
! la București (cat. B.) X
jpri- VIII. Metalul Steagul roșu

Orașul Stalfn—Flacăra 1 Mai 
r Ploești (cat. B.) 1

IX. Metalul Reșița—Metalul
X Hunedoara (cat. B.) X

X. Locomotiva Tr. Severin—
X Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin

(cat. B.) 1
X XI. Flamura roșie Burdu-

jeni —Locomotiva Iași (cat. B.) X 
2 XII. Locomotiva Tg. Mu

reș—Avîntul Reghin (cat. B.) I

La acest concurs au fost depuse 
1 aproximativ 1.004.000 buletine.

Trei meciuri egale în etapa de ieri a categoriei A'

Trei meciuri nule în etapa de ieri a campionatului categoriei A... 
In rest, victorie normală a dinamo viștilor bucureșteni în fața echipei 
Progresul București și o surprinză toare dar meritată victorie a lui 
Dinamo Orașul Stalin în „bîrlogul" Științei la Timișoara. Clasamentul, 
pe care vi-1 «prezentăm mai jos, pre zintă o nouă echipă pe primul loc: 
Dinamo București. O urmează îndeaproape C.C.A., Flamura roșie A- 
rad și Locomotiva București. De remarcat că două dintre echipele 
care au terminat anul trecut în pl utonul fruntaș — Progresul Bucu
rești și Flacăra Ploești — se află actualmente pe ultimele două 
locuri

CLASAMENTUL
1. DINAMO BUCUREȘTI 3 3 0 0 6:2 5
2. C. C. A. 3 2 1 0 4:1 5
3. FLAMURA ROȘIE ARAD 3 2 1 0 4:2 5

4. LOCO74OTIVA BUCUREȘTI 4 l 3 0 6:3 5
5. LOCOMOTIVA TIMIȘ. 4 0 4 0 4:4 4
6. PROGRESUL ORADEA 4 2 0 2 4:6 4
7. DINAMO BACĂU 4 1 1 2 3:4 3
8. ȘTIINȚA TIMIȘOARA 4 1 1 2 3:5 3
9. ȘTIINȚA CLUJ 2 1 0 1 3:2 2

10 MINERUL PETROȘANI 2 0 2 0 2:2 2
11. DINAMO ORAȘUL STALIN 4 1 0 3 4:6 2
12. PROGRESUL BUCUREȘTI 4 1 0 3 5:8 2
13. FLACARA PLOEȘTI 3 0 1 2 2:5 '1

Etapa viitoare : miercuri 11 aprilie
DINAMO BUCUREȘTI—C.G.A.
PROGRESUL BUCUREȘTI—LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
FLACĂRA PLOEȘTI—DINA MO BACAU
DINAMO ORAȘUL STALIN—FLAMURA ROȘIE ARAD 
MINERUL PETROȘANI—ȘTI INȚA TIMIȘOARA 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA—ȘTIINȚA CLUJ.
Jocurile din Capitală au loc în program cuplat pe stadionul „23 

August”.

Progresul a jucat bine, 
dar Dinamo... și mai bine!
DINAMO BUCUREȘTI—PROGRE

SUL BUCUREȘTI 3-1 (1-1)
Au marcat: Suru (m. 15), Cru- 

țiu (m. 3»), Ene (m. 50), Nlțulescu 
(m. 76).

Stadion „23 August", teren moa
ie. Timp bun. 80.000 spectatori.

DINAMO: Uțu — Toma, Băcuț 
II, Szoke — căUnoiu, Băcuț I — 
Nițulescu, Nicușor, Ene, Neagu, 
Suru

PROGRESUL : Mîndru — Gref, 
Sratu, Soare — Clocea, știrbei — 
Cruțiu, Țîrcovnlcu, Banciu, P. 
Moldoveanu, Coloși.

Raport de coraere : 6—4 (4—0)
pentru Progresul.

Arbitrul Mircea Cruțescu a con
dus foarte bine. Are în special me- 
fitul de a ti „lăsat jocul", nesanc- 
ționînd greșelile mărunte, ceea ce 
a fost în avantajul desfășurării fa
zelor. Deasemenea, el a aplicat 
bine legea avantajului.

In momentul în care cele două 
echipe au intrat pe teren și s-a 
putut constată lipsa din formație a 
lui Ozon, Cosma, Blujdea, Smărăn- 
descu, socotiți jucători de bază ai 
echipei Progresul, mulți spectatori 
au pronosticat o victorie facilă a 
echipei Dinamo.

Și, într-adevăr, primul sfert de 
oră, la capătul căruia dinamoviștii 
au deschis scorul, (printr-un șut de 
la 18 m. al lui Suru. care l-a prins 
pe picior greșit pe Mîndru) și mai 
ales perioada următoare în care Di
namo domina copios și rata ocazie 
după ocazie, (Neagu, Ene, NSu- 
șor) păreau să confirme aceste pre
vederi.

Iată însă că. în minutul 30, des
fășurarea partidei a luat o turnură 
cu totul neașteptată ! Toma comite 
un hands pe la mijlocul terenului 
(se părea că este o lovitură liberă 
fără importantă). Soare execută 
puternic spre poartă, Cruțiu sare 
spectaculos peste Un buchet de ju
cători și trimite, cu calpul, mingea 
în plasă : 1—1. Acest gol a schim
bat complet fața jocului. Progresul 
ar? ti" reviriment puternic și atarâ

La Arad, un joc

continuu. In min. 34, Uțu respinge 
greu un șut al lui Coloși, pentru 
ca după puțin, o ezitare de frac
țiune de secundă a aceluiași Coloși 
(la o minge care s-a plimbat prin 
fața porții), să priveze Progresul 
de un nou gol. Dinamoviștii sînt în 
apărare, se bîlbîie deseori și în ul
timele 3 minute ale reprizei acordă 
de 4 ori corner. In acest timp, Uțu 
respinge greu un șut al lui Banciu.

Progresul nu mai poate continua 
șl după pauză în acest ritm. In 
schimb Dinamo redevine o echipă 
„stăpînă pe sine". Iși impune jo-i 
cui, atacă mai organizat (se re
marcă în special rolul creator al Iul 
Nicușor) și curînd Ene ratează o 
mare ocazie. El se reabilitează în 
minutul următor, cînd trece de trei 
apărători și înscrie, din unghi. A- 
sistăm în continuare la un joc bun 
al dînamovîștilor, care realizează 
unele faze de calitate, bazate pe 
schimburi ingenioase de balon, dar 
lipsite de cele mai multe ori de 
„țîșnirea" necesară, în careu, pen
tru finalizarea acțiunii. Ene, Nea
gu, Nicușor, Suru încearcă poarta 
cu șuturi puternice: cea mai mare 
ocazie o ratează însă Ene în min. 
70, cînd trage de la 4 metri peste 
bară. Contraatacurile celor de la 
Progresul îi aduc pe Banciu și Țtr- 
covnicu în situația de a egala, dar 
șuturile lor greșesc de puțin țin
tă. Scorul este pecetluit în min. 76. 
de către Nițulescu, la capătul una 
faze (generată de o greșeală a lui 
Gref) în care golul fusese ratat pe 
rind del trei atacanți dinamoviști. 
In ultimul sfert de oră Progresul 
atacă mai mult, dar scorul rămîne 
3—1. Superiori în cea mai mare 
parte a timpului, dinamoviștii au 
meritat victoria și puteau cîștiga 
chiar mal ușor dacă atacul lor n-ar 
ii jucat uneori delăsător. Echipă 
ne-a părut obosită.

RADU UR7ICEANU

al apărărilor...

La Timișoara surpriza etapei
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINAMO 

ORAȘUL STALIN 1-2 (0-1) 
Teren : Stadionul „23 August'* 

— bun.
Spectatori : 9.000.
Au marcat : Szakacs I (min. 

39), Csegezi (min. 55) pentru Di
namo și Filip (min. 70) pentru 
Știința.

Raport de cornere : 2-3 (1-0).
Arbitru: Vladimir Fieru (Bucu

rești) — corect.
ȘTIINȚA : Curcan — Zbîrcea, 

Brînzei, Florescu — Cojereanu, 
Tănase — Gîrleanu, Mazăre, Fi
lip, Dinulescu, Bungescu.

DINAMO : Bucur — Moarcăș, 
Lazâr, Sereș — Szakacs II, Flo- 
rescu — Ristin, Rădulescu, Sza
kacs I, Csegezi, Mihai.

S-au remarcat : Brînzei, Tăna
se, Moarcăș, Lazăr, Florescu, 
Szakacs I.

TIMIȘOARA 8 (prin telefon).— 
O victorie neașteptată, dar în a- 

celași timp meritată, obținută de 
dinamoviștii din Orașul Stalin, 
care au jucat cu mult elan și 
multă hotărîre pentru fiecare min
ge. Dinamo a controlat mai bine 
balonul și a arătat o legătură mai 
strînsă între compartimente. Stu
denții au intrat încrezuți pe te
ren și, mai ales în repriza I-a, au 
jucat indolent. Revenirea scurtă 
pe. care au avut-o la mijlocul re
prizei secunde a adus reducerea 
scorului, însă ea nu a fost con
tinuată cu destulă hotărîre pînă 
la sfîrșitul celor 90 de minute. 
Lipsa lui Ciosescu și Boroș (ac
cidentați) a constituit un handi
cap, dar nu scuză cu nimic com
portarea slabă a liniei de atac a 
timișorenilor.

Jocul a fost de o factură tehni
că mediocră. In repriza a doua a 
devenit mai vioi și mai dinamic, 
mai ales după ce gazdele au re
dus scorul. In primele 45 de mi
nute, dinamoviștii au jucat cu 
Szakacs II pe linia celor trei fun
dași și cu Rădulescu ca inter re
tras. Cu toate acestea, cei care 
deschid scorul sînt tot oaspeții : 
Szakacs I pătrunde prin dispozi
tivul apărării studenților și de ia 
20 de metri trage plasat în colțul 
stîng al porții: 1-0 (min. 39). La 
reluare, oaspeții renunță la jocul 
defensiv și atacă cu insistență reu
șind să mărească scorul în min. 
55, prin golul lui Csegezi: 2-0. 
După acest punct, Știința porneș
te cu mai multă hotărîre la atac 
și o acțiune Tănase-Gîrieanu-Tă- 
nase-Filip se termină cu un gol 
marcat de ultimul: 2-1 (min. 70).

După meci, am stat de vorbă 
cu Coloman Braun observatorul 
comisiei centrale de fotbal, care 
ne-a spus: „Dinamo a jucat sur
prinzător de bine și a obținut o 
victorie meritată. Studenții și-au 
desconsiderat adversarul, iar a- 
tunci cînd s-au „trezit" era prea 
tîrziu pentru că oaspeții condu
ceau cu două goluri. Dinamo a 
aplicat o tactică foarte adecvată 
adversarului, anihilîndu-1 pe Di
nulescu principalul realizator aî 
studenților. Echipa Științei s-a 
prezentat sub valoarea ei obiș
nuită".

P. Vel(an, C. Floresca 
corespondenți

Flacăra Ploești a jucat și... 
Progresul Oradea a cîștigat

PROGRESUL ORADEA—FLACĂ
RA PLOEȘTI l-« (6-0) 

Stadionul : Progresul, bun. 
Timp : frumos.
A marcat: Vlad, min. 8Ș. 
Spectatori: 10.000.
Arbitru: Gheorghe Osiae (Tilml- 

șoara).
PROGRESUL: Gebner — Vărzan 

I, Caricaș, Barcu — Barta, Tiriac 
— KSszegi, Mesaros, Florea, Vlad, 
Kis.

FLACARA : Marosl — Fahonțu, 
Marinescu, Topșa — Neacșu, Pe- 
retz — Zaharia. Teodorescu, Ură- 
gan, Munteanu, Ghlță

Raport de cornere: 4—2 (2—0). 
S-au remarcat: Gebner, Vârzan, 

Caricaș, Marosi, Topșa, Peretz.

ORADEA 8 (prin telefon). — O- 
rădenii, mari amatori de fotbal de 
calitate, au asistat la un joc bun 
desfășurat de fotbaliștii din loca
litate și cei din Ploești. Spectato
rii orădeni au răsplătit cu aplauze 
pe oaspeți, care au desfășurat un 
joc frumos. Flacăra a realizat ac
țiuni variate, rapide, bine orien
tate. Jucătorii ei au fost mai ra
pizi, au ajuns primii la balon. Pro
gresul a jucat în general mai de
zorganizat și a făcut greșala de a 
întrebuința mingile înalte, fa.vori-

zîndu-i astfel pe ploeșteni. Față 
de desfășurarea jocului și de ca
litățile arătate de echipa ploeștea- 
nă, rezultatul de 1—0 nedreptă
țește pe Flacăra care merita ori
cum un meci egal.

Repriza întîia a aparținut în în
tregime Flacărei: în minutele 5, 14. 
15, 21, 38, 43. atacanții din Plo
ești încearcă poarta lui Gebner 
dar fără rezultat. In această pe
rioadă (min 20 și 25) Vlad și Me- 
saroș ratează și ei ocazii bune 
pentru echipa lor.

In repriza a doua jocul a fost 
mai echilibrat, dar totuși ploeștenii 
au fost cei care au atacat mai pe
riculos. In min. 66 Vărzan salvea
ză de pe linia porții.

Și totuși, cînd nimeni nu se mai 
aștepta, Progresul Oradea obține 
victoria. Faza s-a petrecut în min 
85, astfel: Pahonțu acordă corner: 
execută Kiss și Vlad venit din ur
mă reia mingea cu capul, împa- 
rabil, în poartă: 1—0.

După ce au primit golul ploeș
tenii au abuzat de durități „reman 
cîndu-se“ în această privință Top
șa. Teodorescu și Zaharia.

Gh. Dumitrescu — corespondent.

DE DOUĂ ORI „11 m” ȘL CAM ATIT!

FLAMURA ROȘIE ARAD—LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 1-1 (l-«>
Stadion: ,,30 Decembrie*'.
Timp: frumos.
Spectatori: 12.000.'
Arbitru: S. Segal (București).
FLAMURA ROȘIE: Faur—Sztics, 

Dușan, Farmati — Capaș, Serfbzb 
— Dudaș, Mercea, M’ateon, Pet- 
schowski, Boitoș.

LOCOMOTIVA: Franciscovicl — 
Gali, Androvici, Rodeanu — Fe- 
cenczi, ivanenco—Călin, Țigăniuc, 
Scorțar», Avasilichioaiei, Bădeanțu.

Au marcat: Mateon (min. 6) și 
Călin (min. 59).

Raport de cornere: 5—2 (3—2).
S-au remarcat: Dușan, Farmati, 

Capaș, Androvici, Rodeanu, Avasi- 
Lichioaiei

ARAD 8 (prin telefon). Intîl- 
nirea dintre FI. roșie, și Locomotiva 
Timișoara a fost mai mult un „joc 
al apărărilor", care s-au eviden
țiat în mod deosebit. Locomotiva 
a rezervat spectatorilor arădeni o 
plăcută surpriză. Ohișnuiți . să-i 
vadă pe feroviarii timișoreni ju- 
cînd cu mult accent pe defensivă, 
sportivii din Arad au constatat că 
în meciul cu FI. roșie Locomotiva 
a jucat deschis, deși n-a realizat, 
ca de altfel și FI. roșie, mare lucru 
in atac.

FI. roșie a dominat majoritatea 
timpului, a avut inițiativa în joc, 
si-a depășit adversarul ca concep
ție și execuții tehnice, însă înainta
șii ei au tras foarte prost la poar
tă. Așa se face că acest joc în care 
au fost mai buni decît adversarii lor 
textîliștii l-au terminat la egalita
te muițumindu-se astfel numai cu 
un punct în clasament.

FI. roșie atacă de la început și 
în min. 6 Serfozo are o acțiune in
dividuală, tra>ge de la 16 m., porta
rul respinge și Mateon, care ur
mărise, reia în plasă : 1—0. Pînă 
la terminarea reprizei sînt de re
marcat ocaziile ratate de; Mercea 
(min. 20), Capaș (min. 36) și Ma- 
teon (min. 44) care au tras peste 
sau pe lîngă bară. După pauză, 
Locomotiva Timișoara egalează: la 
o lovitură de colț — contestată de 
jucătorii Flamurei roșii — și exe
cutată de Bădeanțu, Călin reia cu 
capul direct în poartă : 1—1. Pînă 
la terminare, Fi. roșie are două si
tuații bune de marcare, dar Pet- 
schowski trage în brațele portarului 
(min. 70) iar Mercea trage în bară 
(min. 79).

Ștefan Weinberger 
corespondent

DINAMO BACĂU — MINERUL 
PETROȘANI 1—1 (0—1) 

Teren: „steaua roșie", bun. 
spectatori: 5.500. Timp: bun. Ar
bitru: C. Ianopol (Constanța) bun.

DINAMO BACĂU: Munteanu — 
Giosanu, Weber, Lupeș — Cice
rone, Vasile — Vaida, Dărăban, 
Gram, Crețea, Hulea.

MINERUL PETROȘANI: Crîsnic 
— Romoșan, Vasiu, Panait — De- 
leanu, Coidum — Moldovanu, De- 
mien, Munteanu, Gabor, Sima.

Au marcat: Munteanu (Minerul) 
în min. 32 din 11 m. și Munteanu 
(Dinamo Bacău) în min. 49 din 
11 m.

„Vom vedea oare un meci de va
loare ridicată ?“. Iată întrebarea 
care stăruia în mintea celor mai 
multi dintre miile de spectatori, 
foarte puțin impresionați de norii 
amenințători ce prevesteau desfă
șurarea jocului pe o ploaie toren
țială. Timpul a fost însă neaștep
tat de... înțelegător și ploaia, aproa
pe „sigură", n-a început nici în mo
mentul cînd arbitrul fluiera sfîrși
tul partidei. Bucuria miilor de spec
tatori n-a fost însă împlinită nici pe 
departe de spectacolul oferit de cele 
două echipe. E drept, s-a luptat cu 
elan dar din punct de vedere teh-' 
nic jocul celor două formații poate 
fi calificat „nesatîsfăcător". De ase
menea în timpul celor 90 de minute 
de joc s-a tras numai de cîteva ori 
la poartă și atunci imprecis, iar 
pasele greșile au întrecut numărul 
celor „cu adresă". Scorul întîlnirii 
a fost stabilit de cele două pe- 
naltiuri transformate de Munteanu 
(Minerul) și... Munteanu (Dinamo

Bacău). Iată „istoria" primului „11 
m.“ : în min. 32, Lupeș comite pe
nalti și portarul Munteanu (Dina
mo Bacău) nu poate reține șutul lui 
Munteanu (Minerul). In mîn. 49, 
portarul dinamoviștilor din Bacău 
are prilejul să-și ia... revanșa trans- 
formînd o lovitură de 11 m. acor
dată. de arbitru în urma unui henur 
comis de Panait, la o învălmășeală 
în fața porții. Dintre celelalte ac
țiuni maf interesante pot fi subli
niate următoarele : min. 18 : după 
o combinație Gram-Hulea-Crețea. 
ultimul trage periculos la nu-raî 
cîțiva centimetri de poartă. Min. 20: 
arbitrul jocului anulează un punct 
înscris de Demien din poziție de 
ofsid'e, min. 28—29: dinamovis'ii 
pierd două ocazii de a înscrie -rin 
Dărăban, min. 55: Munteanu «:« 
remarcă, clarifîcînd o situație dif'- 
cilă, min. 82: Cretea are ocazia să 
înscrie, ezită și Crîsnic îi cul ge 
mingea din picioare, min. 89: De
mien frage plasat, Munteanu inter
vine fără succes și mingea se în
dreaptă către linia porții unde se 
găsea însă Giosanu care lămurește 
situația salvînd un punct aproape 
realizat.

Despre comportarea, sub nivelul 
posibilităților sale, a echipei DinaJ 
mo Bacău, antrenorul Ambru ne-a 
împărtășit convingerea sa că fot
baliștii dinamoviști au intrat pe 
teren trăind încă... succesul realizat 
la Orașul Stalin.

TIBER1U STAMA 
V. MIHAILA



Prea puțini concurenți ieri la bazinul Floreasca întrecerile internaționale ale șahiștilor
Ieri dimineață bazinul acoperit 

de 1a Floreasca a găzduit un nou 
concurs de înot. Strădaniile or
ganizatorilor (comisia orășenească 
de natație) de a oferi colectivelor 
bucureștene, cu secții de natație, 
posibilitatea să verifice gradul de 
wegătire al înotătorilor și înotă
toarelor au rămas infructuoase. 
Cele citeva probe pi gramate ieri 
s-au terminat foarte repede pentru 
că la startul lor s-au adunat prea 
puțini concurenți. Singurii vino- 
vați de insuccesul acestui concurs 
sint antrenorii colectivelor bucu- 
teștene care prin atitudinea lor de 
total dezinteres au contribuit la 
ratarea unor utile și spectaculoase 
întreceri de natație cu care spec
tatorii acestor concursuri s-au o- 
bișnuit de o bună bucată de vre
me. Noi dorim ca deficiențele 
scoase în evidență de acest con
curs să formeze obiectul unor se
rioase discuții în cadrul primei 
ședințe de analiză a comisiei oră
șenești de natație.

REZULTATELE CONCURSULUI
Concursul republican de prima 

vară, desfășurat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, ,a avut intr-adevăr 
un caracter republican (fiind pre- 
zenți atleți din toată țara), dar 
nu a avut nimic comun cu un con
curs de primăvară, căci sîmbătă și 
duminică timpul complet nefavora
bil (ploaie, zăpadă și frig), a fost 
un adversar puternic, și grett de 
învins, pentru fiecare dintre cei pre- 
zenți. In fața acestei situații a fost 
luată hotărîrea ca probele de sări
turi și aruncarea greutății să fie 
mutate de pe stadionul Tineretului 
în sala Floreasca II, urmînd ca 
ceilalți atleți să participe totuși la 
prima lor întrecere în aer liber din 
acest an. In funcție de aceste con
diții atmosferice (pista de alergare, 
crin grija I.E.B.S., s-a prezentat, 
într-o stare bună) trebuie privite 
și apreciate majoritatea rezultate
lor tehnice înregistrate.

Iată acum citeva din cele mai 
bune performanțe ale acestui con
curs: BĂRBAȚI: 100 m. plat: 1. 
Al. Stoenescu (D) 11,2; 2. Șt. Ra
dar (C) 11,5 (în serii 11,3); 200 m.:
1. Al Stoenescu 23,3; 400 m.: 1. I.
Boitoș (R) 52,8; 800 m.: 1 Șt. Mi- 
haly (D) 1:54,0; 2. Z. Vamoș (S) 
1:54,3; 3. E. Danciu (S) 1:59,1:
1.500 m.: 1. D. Bîrdău (D) 3:58,8:
2. I. Puică (S) 4:06,2; 3. A. Pe
trescu (C) 4:06,6; 5.000 m.: 1. V. 
Poip (D) 14:53,6; 2. C. Grecescu 
(D) 14:54,2; 3. T. Strzelbfscki (D) 
15:03,4; 4. I. Băidici (D) 15:04,8; 
5. I. Velfciu (S) 15:08,2; 6. C. Dinu 
(M) 1'5:11,4; 7. N. Bunea (C.C.A.) 
15:14,4; 110 m. g.: 1. E. Ignat (L) 
16,7; 2. G. Simionescu (M) 16,8; 3. 
Ad. Rocsis (C.C.A.) 16,9; 400 m g.: 
Gh. Steriadle (R) 58,3; M. Manoles-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Comitetul pentru cultură fizică 

și sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a alcătuit co
legiul central de arbitri ai Spar- 
tachiadei popoarelor Uniunii So
vietice. Arbitrul principal al Spar- 
tachiadei a fost desemnat K. A. 
Andrianov, locțiitorii arbitrului 
principal vor fi G. M. Rogulski și 
I. A. Zubkov, iar membrii colegiu
lui de arbitri — P. R. Petrov. V. 
N Rucimenko, N. V. Semașko, 
P. M. Revenko, A, V. Vasiliev, G. 
M. Rukolevski, A. P. Golubinski.

întrecerile Spartachiadei popoa
relor U.R.S.S. vor fi conduse de 
peste 1300 de arbitri.

★
PRAGA (Agerpres). — CETERA 

transmite:
La 6 aprilie a început la Bratis

lava un turneu internațional de vo
lei la care participă echipele selec
ționate ale orașelor Sofia, Belgrad, 
Praga și Bratislava. In prima zi a 
turneului s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Sofia — Bratis
lava 3—1 (15—12, 17—19, 15—8, 
15—12); Praga — Belgrad 3—0 
(10, 2, 10).

■Ar

CAIRO (Agerpres) — TASS 
transmite:

Tradiționala cursă de înot „Ma
ratonul Nilului" s-a încheiat cu 
victoria înotătorului egiptean Ab
del Latif Abu Heif care a acope
rit 57 km. în 16h,56’. Pe locul doi 
s-a clasat compatriotul său Hamed 
Mustafa în 17h.O7’.

Din desfășurarea probelor am 
reținut doar rezultatele obținute 
de către surorile Astride și Ingrid 
Wâchter (Știința București). Pri
ma a înotat 400 m. liber în 
6:18,9, iair cea de a 2-a, 50 m. li
ber în 37,4 sec., ceea ce pentru 
vîrsta lor și durata de pregătire 
este îmbucurător. Iată celelalte 
rezultate :

400 m. liber fete: Astride Wach
ter 6:18,9; 400 m. liber băieți: 1. 
Z. Hospodar (lot R.P.R. de polo) 
5:00,3; 2. I. Bordi (lot R.P.R. de 
polo) 5:04,9 (record personal); 3.
G. Blajek (lot R.P.R. de polo) 
5:08,1 (record personal). 100 m. 
delfin fele: Elisabeta Bratu (Pro
gresul) 1:29,8; 50 m. liber fete: 
Ingrid Wăchter 37,4.

Meciurile de polo desfășurate în 
continuare, au luat sfîrșit cu ur
mătoarele rezultate : fete : Pro
gresul—Voința 5-3 (3-1), seniori: 
C.C.A.—Știința 12-3 (7-1).

ATLETIC DE PRIMĂVARĂ
j (P) 59,8; disc: 1. E. Vîlsan 

(C.C.A.) 43,67; 2. V. Manolescu 
(D) 39,81; suliță: 1. A. Demeter 
(D) 65,89; Gh. Popescu (S) 62,27;
3. P. Demeter (S) 56,81; ciocan: 
L C. Dumitru (L) 56,09 ; 2. C. 
Spiridon (V) 53,87; greutate: 1. 
A Raica (C.C.A.) 15,00; 2. C. Cre- 
țu (S) 14,84; 3. N. Ivanov (D) 
14,71; lungime : 1. T. Chitul (S) 
6,73; 2. C. Tuțuianu (C. C. A.) 
6,69: 3 .1. Nicolescu (D) 6,56;
triplu: 1. Șt. Stoian (S) 14,04; 2. 
P. Păunescu (P) 13,65; înălțime: 
1. X. Boboc (F) 1,85; 2. V. Cincă 
(V) 1,75; prăjină: 1. Z. Drago- 
mir (S) 3,90; 2. Gh. Zîmbreșteanu 
(C.C.A.) 3,90; 10 km. marș: 1. D. 
Paraschivescu (FI. r.) 46:58,6; 2
H. Răcescu (D) 46:59,8; 3. M. Nea- 
gu (D) 47:49,8; FEMEI: 100 m.:
I. I. Luță (L) 13,0 (în serii 12,9);
2. Cl. Ruse (M) 13,4; 200 m.: Al. 
Sicoe (S) 25,7; 2. I. Luță (L) 26,2;
3. G. Luță (L) 27,8; 800 m.: 1. N. 
Piasciuc (S) 2:20,2; 2. El. Buda 
(C) 2:23,1; 3. G. Mogoș (M) 2:25,0;
4. M. Cuțui (S) 2:26,8; 80 m. g.:
1. S. Băltăgesou (M) 12,6; 2. L. 
Jung (C.C.A.) 12,6; 3. A. Dnago- 
mirescu (L) 13,2; lungime: A. Șer- 
ba.n (S) 5,24; 2. I. Marin (P)- 
5,22; 3. L. Pascu (L) 5,20; 4. M. 
Ma.riș (S) 5,19; înălțime: E. Ma
yer (C) 1,51 (record de sală de ju
nioare); 2. A. Chivănan (P) 1,41; 
greutate: 1. E. Scherer (S) 12,75;
2. A. Roth (D) 12,65; 3. M. Veli- 
cu (FI. r.) 12,08; disc: M. Velicu 
(FI. r.) 36,07 suliță: I. Micloș (L) 
37,04 ; 2. A. Tănase (P) 34,02.

Pregătiri pentru Cursa Păcii
SOFIA 8 (prin telefon de la, co

respondentul nostru). — Lotul ci
cliștilor bulgari își continuă pregă
tirile în vederea cursei Varșovia- 
Berlin-Praga, „Cursa Păcii", și în 
vederea campionatelor mondiale de 
ciclism.

Cicliștii care se pregătesc în ve
derea Cursei Păcii au dat un prim 
examen mai serios în zilele de 
vineri, sîmbătă și duminică, dis- 
putîndiu-și întîietatea pe o distanță 
de 500 km. Traseul pe care s-au 
întrecut a fost : Etapa I-a : Sofia- 
Plovdiv; Etapa a ff-a : Plovdiv- 
Dimitrovograd și retur; Etapa a 
IH-<a : Plovdiv-Sofia. Primele două 
etape au revenit tînărului ciclist

PE SCURT
■ Ciclism: Ieri s-a alergat cea 

de a 54-a ediție a clasicei curse 
„Paris-Roubaix". Cursa a fost cîș
tigată de cunoscutul ciclist fran
cez Louison Bobet, care a parcurs 
cei 252 km. ai cursei în timpul de 
6 ore 01:26,0 ceea ce reprezintă o 
medie orară de 41,831 km. Pe locu
rile următoare, în același" timp cu 
învingătorul, au sosit belgienii 
Debruync și Van Stenbergen și 
francezul Bernard Gauthier.

b Rugbi: In Franța s-a dispu
tat sîmbătă întilnirea dintre echi
pele de juniori ale Franței și Țării 
Galilor. Juniorii francezi au cîști- 
gat întilnirea cu scorul de 20—II 
(11—0). La Londra s-au întîlnit e-

Campionatul mondial 
studențesc de șah
In runda a. 2-a a campionatului 

mondial studențesc de șah ce se 
desfășoară la Uppsala, echipa stu
denților din R.P.R. a învins echipa 
Norvegiei cu 3'/a—V2. Iată și alte 
rezultate : U.R.S.S.-Spania 4—0; 
Anglia-Suedia 3—1; R.P.F. lugo- 
slavia-Finlanda 4—0; R. P. Bulga- 
ria-Islanda 272—V2 (1); R. P. Un- 
gară-R. Cehoslovacă 2V2—V/2. R-D. 
Germană-S.U.A. 1—0 (3).

Intîlnirea din prima rundă din
tre echipele R. P. Bulgaria și R.P.R. 
a fost câștigată de șahiștii bulgari 
cu 2*/2—1’/2. Spania a învins An
glia cu 3'/2—'/2-

Campionatul se desfășoară în 4 
grupe. Pînă în prezent în grupele 
respective conduc U.R.S.S., R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungară. Primele două clasate din 
fiecare grupă se vor califica pentru 
turneul final.

După cum_ anunță radio Moscova, 
la Uppsala, în cadrul olimpiadei u- 
niversitare de șah au fost încheiate 
ieri jocurile preliminare în trei din 
cele patru grupe. Pentru turneul 
final s-au calificat U.R.S'.S., și 
SPANIA din grupa I-a, R.P.F. IU
GOSLAVIA și S'.U.A. din grupa
II- a, R. CEHOSLOVACA și R. P. 
UNGARA din grupa IV-a. In grupa
III- a, bi care joacă și echipa R.P.R., 
s-a calificat echipa R. P. BULGA
RIA. Cea de a doua calificată se 
va alege între R.P.R. și ISLANDA 
după disputarea partidelor între
rupte.

BOGAT CALENDAR INTERNATIONAL 
AL SPORTIVILOR SOVIETICI 

ÎN LUNA APRILIE
In cursul lunii aprilie sportivii 

sovietici vor susține numeroase în
tîlniri internaționale. Astfel, astăzi, 
la Paris, are loc rreciul dintre re
prezentativele de box ale U.R.S.S. 
și Franței. Scrimerii se pregătesc 
pentru concursul internațional de 
la Budapesta. In capitala R. P. Un
gare vor sosi de asemenea reprezen
tativele de gimnastică ale U.R.S.S. 
Echipa selecționată de baschet a 
Uniunii Sovietice va juca în cadrul 
marelui turneu „Premiul orașului 
Sofia". La Moscova va fi organizat 
un mare concurs de patinaj artis
tic cu participarea unor sportivi de 
valoare din Austria, R. P. Ungară, 
R. Cehoslovacă și alte țări. Cu a- 
cest prilej va fi inaugurată gheața 
noului patinoar artificial construit 
în Capitala Uniunii Sovietice.

Ilia Krstev, iar etapa a IlI-a, a 
fost cîștigată de Vasil Asenov.

De-a lungul celor trei etape, cicliș
tii au avut de luptat cu un timp 
neprielnic — vînt, lapoviță și frig— 
ceea ce_a făcut ca mulți cicliști frun
tași să abandoneze. Printre cei 
care nu au putut termina cursa se 
numără și Dimitrov, Koțev, Og- 
neanski și Gheorghiev.

Pe primele locuri ale clasamentu
lui final se află următorii cicliști: 
1. I. Krstev 15:11,04; 2. Asenov
15:15,09; 3. Kolev 15:21,58; 4. Țve- 
tanov 15:30,13; 5. Alexandrov
15:31,10.

TOMA HRISTOV

chipele militare ale celor două țări. 
In ambele formații se găseau nu
meroși internaționali. Au învins 
francezii cu 18—0.

■ Atletism: Cunoscutul atlet 
australian John Landy a parcurs 
distanța de 1 milă în excelentul 
timp de 3:58,6 (performanță la nu- 
mai 6 sec. de recordul lumii care 
îi aparține).

ra Tir: La Lvov au continuat 
întrecerile celor mai buni trăgă
tori ai U.R.S.S. In proba de cerb 
mișcător, 25 focuri duble, sportivul 
Grigorisin a realizat 221 puncte 
din 250 posibile, întrecînd astfel 
recordul mondial oficial al probei.

După 7 runde

Smîslov conduce in
AMSTERDAM (Agerpres).
Turneul internațional de șah de 

la Amsterdam a continuat cu dis
putarea partidelor idin runda a 
6-a.

Intr-o apărare Tarrasch, Smîslov, 
care avea albele, <a obținut din des
chidere avantaj pozițional, dar 
Keres s-a apărat cu exactitate și 
la mutarea 21 arbitrii au consem
nat remiza.

In partida Szabo-Spasski, după 
un joc interesant, marele maestru 
maghiar a luat inițiativa. La muta
rea a 19-a el a cîștigat un pion. 
Spasski a acționat energic, obți- 
nînd contra joc, dar comițînd o 
greșeală a intrat în poziție pier
dută și la mutarea 38 s-a recunos
cut învins.

Filip a ales apărarea slavă Im- 
rertriva marelui maestru argenti-

Ciocîltea a remizat cu Rădules® in prima rundă a turneului de șah
de la Palanka (R.P.F. Iugoslavia)

BELGRAD 8 (prin radio. — La 
Palanka, o mică și pitorească lo
calitate din apropierea capitalei 
R.P.F. Iugoslavia a începui un 
interesant turneu internațional de 
șah la care participă cei mai pu
ternici șahiști iugoslavi și o serie 
de maeștri reputați de peste ho
tare. Astfel, se întrec în concursul

Fotbal peste hotare
MARI SURPRIZE IN „CUPA 

FRANȚEI"

PARIS 8 (prin radio). — Ieri 
s-au disputat în Franța sferturile 
de finală ale „Cupei Franței". 
Partidele, s-au soldat cu rezul
tate surprinzătoare. La Paris 
Nancy a întrecut, după prelun
giri, pe Lens cu 3-1. La Marseille 
s-a înregistrat o mare surpriză: 
fruntașa clasamentului, Nice, a 
pierdut categoric cu 3-0 în fața 
lui Lyon. La Lyon Stade de Reims 
a pierdut • cu 2-3 în fața lui Tro
yes, iar la Nantes, Sedan a în-' 
trecut cu 2-0 pe St. Etienne.

Ț.D.N.A. CONDUCE IN CAMPIO
NATUL BULGAR

SOFIA 8 (prin telefon). — In 
cadrul celei de a V-a etape a 
campionatului de fotbal s-au în
registrat rezultatele: Dinamo So
fia—Ț.D.N.A. 1-1; Lokomotiv So
fia—Minior Dimitrovo 1-0; Uzina 
12 Sofia—Narodna Armia Plovdiv 
3-0; Spartak Pleven—Spartak So
fia 3-0; Spartak Stalin—Torpedo 
Russe 1-1. In cursul săptămînii 
trecute Torpedo Russe a mai sus
ținut două întîlniri: cu Spartak 
Sofia 0-0 și Spartak Plovdiv 2-2.

Pe primul loc în clasament a 
trecut echipa Ț.D.N.A. care a to
talizat 8 puncte. Pe locul doi se 
află Narodna Anuia Plovdiv tot 
cu 8 puncte dar un golaveraj mai 
slab.

„INTER" ÎNVINSĂ PE TEREN 
PROPRIU

ROMA 8 (prin radio). — In e- 
tapa de ieri a campionatului ita
lian s-au înregistrat în general 
rezultate normale. Singurul rezul
tat neprevăzut îl constituie vic
toria categorică a echipei Bologna, 
obținută, în deplasare, asupra pu
ternicii formații milaneze Interna- 
zionale. Fiorentina — o adevărată 
„mașină" de victorii — a obținut 
un nou succes întreeînd-o acasă 
pe Novara. Iată acum rezultatele 
complete ale etapei: Triestina—Pa
dova 1-0; Fiorentina—Novara 4-2; 
Genova—Juventus 0-0; Internazio- 
nale—Bologna 0-3; Lane Rossi— 
Milano 1-3; Napoli—Sampdoria 
3-1; Roma—Pro Patria 1-0; Spal— 
Atalanta 0-0; Torino—Lazio 2-2 
In cursul săptămînii s-a disputat 
jocul restant Roma—Lazio. Au în
vins ultimii cu 1-0.

VICTORII LA LIMITĂ 
IN JOCURILE CELE MAI IMPOR
TANTE ALE CAMPIONATULUI 

MAGHIAR
BUDAPESTA 8 (prin telefon). 

— Pe „Nepstadion" în fața a 
60.000 spectatori s-au întîlnit Ki- 
nizsi cu Vasas și Honved cu 
Dozsa. Ambele meciuri s-au ter
minat cu același scor: 1-0, în fa
voarea echipelor Vasas și Honved. 
La Dorog : Pecsi Dozsa—Borogi 
Banyasz 2-0, la Tatabanya: Tata- 
banyai Bânyâsz—Voros Lobogo 
0-3, (restanță) la Budapesta: Vo

turneul candidaților
nian Panno. Acesta din urmă a a- 
tacat puternic pe flancul damei. In 
continuare, el a intrat în criză de 
timp și a permis șahistuluî ceho
slovac să obțină victoria.

Partidele Bronstein-Gheller și 
Pilnik au fost întrerupte.

Iată rezultatele înregistrate în 
partidele întrerupte din rundele a
4-a  și a 5-,a : Panno-Petrosian 
’/»—‘A; Spasski-Pilnîk 72—72- Par
tida Bronstein-Gheller s-,a întrerupt 
pentru a doua oară la mutarea 98.

Numai două partide s-au terminat 
în runda 7-a. Bronstein a făcut re
misă cu Smîslov. iar Petrosian l-a 
învins pe Filip.

înainte de disputarea partidelor 
întrerupte, în fruntea clasamentu
lui continuă să conducă Smîslov 
"t 4‘/2 puncte.

de la Palanka, Trifunovici, Karak- 
lajici, Tomovici, Dittmann, Roba- 
tsch, Delyi, maeștrii romîni Radu
lescu și Ciocîltea etc.

In prima runtfă, Rădulescu cu 
albele a remizat cu Ciocîltea, iar 
Delyi cu negrele a cîștigat la Ro- 
batsch.

ros Lobogo—Szegedi Haladas 1-1, 
la Szombathely : Torekves—Cse- 
peli Vasas 1-0.

★
• întîlniri internaționale: La 

Anvers: Belgia—Olanda 0-1. La 
Lisabona: Portugalia'—Brazilia 0-1. 
La Viena: Vasco de Gama (Bra
zilia) — o selecționată vieneză
5-2.  La Brno: o selecționată lo
cală—Sparta Sarpsborg (Norve
gia) 3-2.

© Manchester United a devenit 
campioană a Angliei, pe anul 
1955—1956, prin victoria înregis
trată sîmbătă cu scorul de 2-1 a- 
supra echipei Blackpool.

LA 29 APRILIE : UNGARIA— 
IUGOSLAVIA

BUDAPESTA 6 (Agerpres). —
Pe stadionul Popular din Buda

pesta se va desfășura la 29 apri
lie întilnirea internațională de fot
bal dintre echipele reprezentative 
ale R. P. Ungare și R.P.F. iugo
slavia. In aceeași zi la Buda
pesta va avea loc meciul dintre e- 
chipele de juniori ale celor două 
țări, în timp ce reprezentativele 
secunde vor juca la Sarajevo.

Anul acesta, fotbaliștii maghiar: 
vor avea un bogat sezon interna
țional. La 20 mai echipele A, B, 
de tineret și juniori ale R. P. Un
gare vor susține întâlniri în com
pania reprezentativelor R. Ceho
slovace. In luna iulie reprezentati
va R. P. Ungare va juca la 
Bruxelles și Lisabona cu echipele 
Belgiei și Portugaliei. In aceeași 
lună vor avea loc meciurile din
tre echipele A, B și de juniori ale 
R. P. Ungare și R. P. Polone. In 
septembrie reprezentativa R. P. 
Ungare va disputa meciul revan
șă cu echipa R.P.F. Iugoslavia, 
apoi va întîlni echipa Uniunii So
vietice. In octombrie „unspreze- 
cele" maghiar va juca cu Suedia.
CAMPIONATUL R.D. GERMANE

In etapa de ieri s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Rotation 
Leipzig—Motor Zwickau 2-0, Ak- 
tivist Brieske Senftenberg—Loko
motive Leipzig 1-0, Vorwărts Ber
lin—Rotation Babelsberg 2-2, Wis- 
mut Karl Marx Stadt—Einheit 
Dresden 2-1, Empor Rostock—Tur
bine Erfurt 1-1, Fortschritt Weisen- 
fels—Dynamo Berlin 1-1, Loko
motive Stendal—Motor Karl Marx 
Stadt 4-1.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL UNIUNII SOVIETICE

In cea de a doua etapă a cam
pionatului unional de fotbal au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
la Stalino Șahter-Dinamo Mosco
va 1—1; la Kiev Dinamo-Casa Ofi
țerilor Sverdlovsk 3—2; la Odesa 
Ț.D.S.A.-Rezervele de Muncă 4—2; 
la Chișfnăiu Btrrevestnik-Zenii 2—3.

Sîmbătă s-au desfășurat două 
meciuri; La Tbilisi, Dinamo — 
Spartak Moscova 2—3, la Baku, 
Torpedo Moscova — Lokomotiv 
Moscova 2—1. In clasament con
duc Spartak și Ț.D.S.A. singurele 
echipe care au cîștigat ambele par
tide din cele două et,ape.
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