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Aspect din întîlnirea masculină Dinamo Buau~ești-*Progresul I.T.B.
(Foto I. MIHÂICA)

Știința Timișoara a întrecut C.C.A. 
în campionatul republican de volei

Ieri, la inaugurarea campiona
tului de volei, echipele n-au fost 
Ia fel de darnice cu spectatorii ca 
natura, astfel încît, într-un cadru 
căruia nota festivă nu i-a lipsit, 
singurul element... nefestiv l-a con
stituit valoarea întîlnirilor.

Comportîndu-se mai toate la 
un scăzut nivel tehnic, echipele 
au manifestat slăbiciuni care do
vedesc că ele nu sînt încă în ple
nitudinea posibilităților lor, mai 
cu seamă în ceea ce privește jo
cul în ansamblu. Afirmația este 
valabilă atît pentru echipele din 
Capitală cît și pentru cele din 
țară, (cu excepția Științei Timi
șoara), indiferent de rezultatele 
parțiale sau finale ale meciurilor 
jucate ieri, rezultate care, se înțe
lege, sînt mai puțin concludente 
acum, la început de campionat.

In schimb o constatare îmbu- 
curătoaie și care ne-ar plăcea să 
nu se bizuie doar pe o înșelătoare 
impresie: buna pregătire fizică a 
mai tuturor echipelor, ceea ce — 
pentru prima etapă și față de 
situația din alți ani la debutul 
campionatului, — constituie fără 
doar și poate o frumoasă sur
priză.

In întîlnirea feminină, disputată 
pe terenul Progresul ITB, Locomo
tiva București a obținut cu 3—0 
în fața Constructorului București, 
o victorie mai comodă chiar decît 
arată scorurile de 15—5, 15—6
și 15-9

Mult mai puțin comodă i-a fost 
sarcina învingătorului din me
ciul masculin: Dinamo București a 
întrecut cu 3—1 Progresul I.T.B., 
dar numai după multe emoții: 
15—12, 15—12, 12—15, 17—15.
Cauza? Nervozitatea, veche și cu
noscută meteahnă a jucătorilor de 
la Dinamo,

De fapt, adevărata surpriză a 
primei confruntări voleibaiistice 
din acest sezon ne-a oferit-o ior- 
mația studenților din Timișoara, 
care a reușit excelenta performan
tă de a întrece valoroasa echipă 
C.C.A. Corespondentul nostru Se
ver Șerban ne transmite că a 
lost uria din cele mai pasionante 
partide de volei văzute la Timi
șoara. Echipa Știința timișoara 
o-a covedit bine pregătită, în spe
cia! tactic. Studenții au acționat 
simplu fructificînd toate greșelile 
adversarilor. Blocajul a funcționat 
deosebit de bine și se poate spun: 
că pr n el s-a cîștigat meciul. 
Echipa C.C.A. și-a bazat jocul în 
atac pe Roman și Ctafci, dar ei 
au fost blocați cu promptitudine. 
In plus apărarea militarilor nu a 
fost prea sigură, ceea ce a ușu
rat sarcina adversarilor. S-a evi
dențiat întreaga echipă a studen
ților timișoreni și în special Bol- 
dur (cel mai bun de pe teren), 
Perțache și lonescu. De la C.C.A. 
s-au remarcat Claici și Roman. 
Partida a constituit o frumoasă 
propagandă pentru această disci
plină sportivă, numeroșii specta
tori apreciind spectacolul oferit. 
Scor: 3—2 (6—15. 15—10, 15—13, 
8—15, 15—19) pentru Știința.

In celelalte întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate:

MASCULIN
Locomotiva București—Metalul

Orașul Stalin 3—0 (5, 15, 8).
Dinamo București — Progresul 

I.T.B. 3—1 (15—12; 15—12; 12— 
15; 17—15).

Progresul l.M.F. Cluj—Știința 
Arad 3—1 (15—13; 16—18; 15—6; 
15—6).

Progresul Galați—Dinamo Con
stanța 3—2 (15—5; 13—15; 15—9; 
13—15; 15—10).

FEMININ
Locomotiva București—Construc

torul București 3—0 (5. 6, 9).
Progresul București — Dinamo 

București 3—0 (la 7, 6, 13).
Știinta I.C-F.—Progresul Cluj

3—0 (2, 11, 9).
Flamura roșie Cluj—Voința O- 

rașul Stalin 1—3 (8—15; 15—6; 
8—15; 14—16).

Voința Sibiu—Dinamo Arad 
3—1 (15—7; 10—15; 15—12;
15—3).

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.
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Intilnind puternica echipă de tineret a R. P. Polone
TINERII NOȘTRI BOXERI SUSȚIN ASTĂ SEARĂ UN DIFICIL EXAMEN

După o călătorie de două ziie 
și două nopți, boxerii din lotul de 
tineret al R. P. Polone ■ au sosit 
sîmbătă seara în Capitală. Pe 
peronul Gării de Nord se aflau, 
în întîmpinarea oaspeților, repre
zentanți ai C.C.F.S. și ai comisiei 
centrale de box, precum și nume
roși sportivi. Unul cîte unul, cel 
12 pugiliști (lotul cuprinde și două 
rezerve) au coborît din trenul care 
i-a adus din patrie 
noi. Printre oaspeți 
îndată cîteva figuri 
cute printre care, în 
pe cea a lui Marian 
celentul semimijlociu 
asemenea, din lot nu lipsesc nicf 
celelalte „personalități" pugilistice 
anunțate: Walasek, Brychlik și A- 
damski. Am înregistrat însă și o... 
lipsă la apel: renumitul antrenor 
Feliks Stamm, care n-a putut face 
deplasarea, deoarece s-a îmbolnă
vit în ultimul moment.

Aveam să-i regăsim a doua zi 
dimineață pe oaspeți în holul ho
telului „Ambasador", unde condu
cătorul lotului polonez JULIAN 
NELIDING, a avut o amicală în
trevedere cu membrii biroului co
misiei centrale de box. Cu acest 
prilej Julian Neuding ne-a făcut 
următoarea declarație: „Ne-am 
pregătit serios pentru întîlnirea 
eu boxerii romini. Boxul romînesc 
se bucură la noi de frumoase a- 
precieri, iar cele două întîlniri 
susținute anul trecut de reprezen
tativa de tineret a R. P. Romîne 
la Wroclaw și Szczecin au dovedit 
că tinerii dvs. boxeri calcă pe ur
mele „vîrstnicilor". Am venit la 
București cu un lot care cuprinde

și pînă la 
am zărit de 
bine cunos- 
primul rînd, 
Ponanta, ex- 
polonez. De

cele mai autentice „speranțe" aie 
boxului polonez și sperăm să nu 
deziluzionăm. întrecerea va fi, de
sigur, deosebit de dîrză. astfel 
că orice pronostic e hazardat".

Vicepreședintele comisiei centra
le de box din țara noastră, S. 
RIEGLER, ne-a spus, la rîndul 
său următoarele: „Tinerii noștri 
boxeri susțin cu acest prilej un 
adevărat „examen de maturitate", 
întîlnirea cu puternica echipă 
R. P. Polone ne va arăta în 
măsură au crescut cei pe

a 
ce 

care 
ne-am obișnuit să-i numim „schim
bul de mîine“ al actualilor frun
tași. Sint convins că întîlnirea va 
fi foarte strînsă și că reprezentan
ții noștri vor face apel la toate

resursele pentru a obține un re?» 
zultat cit mai bun".

&
întâlnirea de astă seară are loc îw 

sala Floreasca, de la ora 19,so. Echi
pele au fost astfel alcătuite, In or
dinea categoriilor:

R. P. ROMINA: Pui>u Nicolae, Mar
tin Farkaș, ștefan Văcaru, MihaiL 
Traincă, Maximilian Biedll, Mihai Stro
ian, Constantin lordache, Dumitra: 
Gheorghiu, Gh. Negrea și V. Ma- 
riuțan.

R. P. POLONA: Z. Kune, J. Adam
ski, J. Brychlik, H. Wojciechowachi. 
H. Zielinski, M. Ponanta, T. Walasek, 
H. Dampc (T. Lukasiewicz), K. Biet 
(L. Wasilewski) și J. Albrecht.

Arbltri-judecătorl neutri: I. Delcev: 
(R. P. Bulgaria) și E. Kun (R. P. Un
gară). Vor mai arbitra și judeca: M. 
Ghinescu și P. Epureanu (R.P.R.) șl 
W. Maslowskl șl S. Landau (R.P.P.jț»

Gh.

sosirea In Gara de NordLotul boxerilor polonezi la

Loturile reprezentative de fotbal s-au antrenat 
pentru jocurile cu R. P. F. Iugoslavia și Sofia

Adrian
2.40.2 la 200 m. bras!

Apropierea primelor jocuri inter
naționale interțări din acest an a 
făcut ca interesul iubitorilor de fot
bal — „monopolizai" pînă acum de 
campionatul categoriei A — să fie 
concentrat asupra pregătirilor lotu
rilor fotbaliștilor noștri. Așa se ex
plică de ce sîmbătă — deși antrena
mentul lotului Capitalei era hotărît 
cu „porțile închise" (de aceea n-a 

fost anunțat terenul pe care se va des
fășura) — totuși locul a fost „des
coperit" pînă la urmă și cîteva sute 
de pasionați s-au strecurat în tribu
nele Stadionului Republicii. Voiau 
să vadă la „lucru" pe cei care 
sîmbătă viitoare, la Sofia, vor în
frunta prima reprezentativă a R. P. 
Bulgaria. Lotul Capitalei a făcut un 
antrenament reușit, fără să forțeze 
însă, în compania unui partener 
bun din acest punct de vedere: Pro
gresul București (în rîndurile că
ruia au debutat C. Marinescu și 
Dobrescu). La acest antrenament 
s-a urmărit în primul rînd omoge
nizarea și în al doilea rînd stabili
rea titularilor în anumite posturi. 
Apărarea a mers bine, în general, 
tot jocul; înaintarea s-a comportat 
mai bine în prima repriză, cînd a și 
marcat trei goluri prin Suru, Sere- 
dai și Olaru. După pauză a înscris 
un singur gol prin Țîrcovnicu. Scor 
final: 4—0. Au jucat echipele (în 
paranteze jucătorii folosiți după 
pauză):

LOTUL CAPITALEI: Dungii 
(Cosma)-Moarcăș, Stancu, Soare- 
Bodo (Neamțu), Știrbei-Anghel, 
Scredai (Țîrcovnicu), Olaru, Dinu- 
lescu (Seredai), Suru.

PROGRESUL: Mîndru-Marinescu 
II, C. Marinescu (Bratu), Dobrescu 
(Pețenchi)-Bratu (Dragomir), Ma- 
ior-Cruțiu (Coloși), Dragomir 
(Cruțiu), Banciu, P. Moldoveana, 
Blujdea.

mărit pregătirea lotului reprezenta
tivei A. Meciul cu Flacăra Ploești 
a fost public, în tribunele Stadio
nului Dinamo luînd loc cîteva mii 
de spectatori. In legătură cu acest 
meci însă, avem de făcut două 
observații. Prima: s-a greșit atunci 
cînd a fost programat un astfel de 
antrenament public. Atitudinea 
spectatorilor în asemenea situații 
influențează, de foarte muite ori în 
rău, pregătirea selecționaților. A 
doua: meciul a fost transformat în» 
tr-un „trial". Ne-am așteptat 
joace echipa care — eventual
excepția unuia sau a două posturi 
— va evolua duminica viitoare la 
Belgrad. Or, ieri au fost încercate 
două formule de echipă, ca și cum 
s-ar fi urmărit o triere a elemen
telor reținute în lot. Din aceste mo
tive considerăm

să 
cu

că meciul de ieri

nu și-a atins scopul. De altfel, nici 
nu-1 considerăm diept concludent, 
deși lotul a întîlnit un adversar 
care i-a „întins" pe selecționați. Fla
căra Ploești a jucat cu ambiție și 
a avut o comportare bună. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 3-0 (1-0) 
îri favoarea lotului, prin punctele 
înscrise de Alexandrescu (min. 13 
și 87) și Georgescu (min. 
jucat formațiile-

LOTUL A: Voinescu 
Zavoda II (Pahonțu), 
(Androvici), Szokc-Onisie, 
(Băcuț 1)-Cacoveanu, Constantin 

.(Zavoda I), Alexandrescu, Zavoda 
I (Georgescu), Tătaru.

FLACARA PLOEȘTI: Roman- 
Topșa, Marinescu, Neacșu-D. Mun- 
teanu, Pereț-Zaharia, A. Teodo- 
rescu, Drăgan (L. Ene), A. Mun- 
teanu, Leucă (Ghiță).

68). Au

(Toma)- 
Apolzan 

Bone

In întrecerile de înot ce.>iașu- 
rate sîmbătă și ieri la bazinul 
acoperit din Capitală, în cadrul 
cupei „1 Mai“, au fost înregis
trate o serie de noi recorduri re
publicane, precum și cîteva rezul
tate remarcabile. Printre recor
duri notăm pe cele realizate de 
ștafeta de 4x100 mixt a Științei 
(Vasiliu, Chirvăsuță Kroner. Bla- 
jek) 4 53.4 (record de juniori cate
goria I), la 400 m. liber junioare 
categoria I și a Il-a de Margareta 
Wittgenstein (Știința) cu 5.58,8.

Cea mai bună performanță a 
fost înregistrată însă de tînărul 
Adrian Oanță (Dinamo) care a 
înotat 200 m. bras în 2.40.2, ceea 
ce reprezintă un timp de valoare 
europeană.

Cupa „1 Mai“ a fost cîștigată 
de înotătorii de la DINAMO.

★
Duminică a fost mai u;or de ur<

w < ■ -

Atac ploeștean la poarta lui Voinescu. Acesta a blocat mingea
in picioarele lui A. Munteanu, care — pentru a evita ciocnirea și,
deci, șl un accident — a sărit peste el. Apolzan urmărește atent 

acțiunea
(foto I. MIHMCA)

BELGRAD 15 (prin tele.on de la 
corespondentul nostru). — După 
disputarea etapei de campionat din 
15 aprilie, selecționerul unic al e- 
chipei Iugoslaviei, Alexandr Ticna-» 
Clici, a alcătuit următoarea echipă 
pentru meciul de la 22 aprilie cu 
reprezentativa R. P. Romîne :

BEARA — BELIN, ȚRINKOVICI 
— BOȘKOV, HORVAT, TASICl — 
OGNEANOV, MILIUTINOVICJ. 

ZEBEȚ, BOBEK, VUKAS.
Mai este posibilă formula cu. Her-» 

țeg în locul lui Belin și Mitici în 
locul lui Tasici. De notat că în mod 
obișnuit Herțeg joacă extremă, iar 
Mitici inter.

întîlnirea R.P.F. Iugoslavia _ — 
R.P.R. va fi condusă de arbitrul 
italian Bernardi.

M- VELICIKOV1CI



Știri din etapele regionale ale GAWIONAIELE REPUBLICANE DE BASCHET

La Giurgiu
r GIURGIU, 15. Sute de tineri șl 
tinere din raioanele regiunii Bucu
rești au sosit în localitate pentru a 
lua parte la etapa a treia a cro
sului „Să întîmpinăm 1 Mai". în
trecerea sportivă de la Giurgiu s-a 
bucurat de o bună organizare tehni
că. Iată cîștigătorii pe categorii de 
vîrstă: junioare cat. I-a: Elena Că
lin (r. Drăgănești) junioare cat. II: 
Paula Soare (r. Drăgănești); ju
niori cat. I: Dumitru Farin (r. Că
lărași), juniori cat II: Florea Ioa- 
nițescu (r. Giurgiu) senioare: Ele
na Toncă (r. Drăgănești): seniori: 
Ion Bidner (R.T. ?4ăgurele).

In Capitală...
Pe stadionul! „23 August' 

fost programată ieri nici o partidă 
de fotbal și cu toate acestea la ora 
9 dim naața tramvaiul 23 era la fel 
de aglomerat ca în oricare „zi de 
meci". Și de această dată aglome
rația a fost pricinuită tot de un 
eveniment sportiv: faza pe Capitală

n-a

CONSTRUCTORUL T.S.P. A ÎNTRECUT LOCOMOTIVA GRIVIJA ROȘIE
IA RUGBI CU 11-6 (3-6)

Rezultatul cu care -a luat sfîrșit 
partida dintre echipele Locomotiva 
Grivița Roșie și Constructorul 
T.SP. București ar putea constitui, 
în special pentru cei care nu au 
asistat la acest meci, o surpriză. 
Pentru cei prezenți însă la această 
întîlnire scorul final de 11—6 
pentru Constructorul, apare ca de
plin just față de desfășurarea jo
cului și raportul de forțe existent 
pe teren.

Intr-adevăr, în prima repriză 
Constructorul și-a manifestat su
perioritatea mai ales teritorială, 
pe care n-a reușit însă s-o concre
tizeze. In schimb Locomotiva, 
deși dominată, reușește să des
chidă și să mărească scorul, dato
rită transformării excelente a două 
lovituri de pedeapsă, prin Tîbu- 
leac. Constructorul reduce handi
capul prin Mehedinți tot prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă și ast
fel prima repriză ia sfîrșit cu re
zultatul de 6—3 în favoarea jucă
torilor feroviari.

După pauză, Locomotiva atacă 
dezlănțuit, îndeosebi cu linia de 
trei sferturi, ale cărei acțiuni sînt 
oprite în ultimă instanță în apro
pierea terenului de țintă. Treptat, 
Constructorul echilibrează jocul și 
atacă din ce în ce mai periculos. 
Două dintre aceste atacuri sînt 
concretizate către sfîrșitul partidei 
de Luscal și Bărăscu. Prin trans
formarea primei încercări de că- 
"tre Mehedinți, partida se încheie 
cu rezultatul de 11—6 pentru Con
structorul.

Rezultate normale in etapa de ieri 
a campionatului categoriei A la tenis de masa
Etapa de ieri a campionatului ca

tegoriei A la tenis de masă s-a sol
dat cu rezultatele scontate. Astfel, 
ia băieți, echipa bucureșteană 
Voința Lemn-Mobilă a întrecut Pro
gresul București cu 5—4. Din des
fășurarea acestui meci am reținut 
forma bună a jucătorului Stan Ilie 
(Voința Lerrn-Mobilă) care a reu
șit să-l întreacă pe Botner, precum 
și comportarea lui Negreanu (Pro
gresul București). Rezultatele teh
nice înregistrate în această partidă 
sînt: Saiabalian—Negrearm 1—2 
<21—19, 6—21, 15—21); Stan Ilie 
— C. Comarnischi 2—0 (13, 16); 
Martiniac — Botner 0—2 (—15, 
—18); Stan Ilie — Negream 2—1 
(21—10, 16—21, 21—11); Saiaba; 
lian — Botner 0—2 (—14, —15); 
Martiniac — Comarnischi 2—0 (11, 
11); Stan Ilie — Botner 2—0 (19, 
13); Martiniac — Negreanu 1—2 
(21 — 10, 9—21, 14—21); Saiabalian 
—Comarnischi 2—0 (16, 18).

In partida desfășurată la Oradea 
între Flamura roșie și Constructo
rul București superioritatea bucu- 
rieștenilor a fost evidentă. Scor: 
5—1 în favoarea echipei Construc
torul București. Rezultate tehnice ; 
Schwartz — Pesch 0—2; Hegyessi— 
Siriinaan 2—1; Pavlov — Naumes- 
cu 0—2; Hegyessi — Pesch 1—2; 
S'chwarfz — Natimescu 0—2; Pav
lov —- Sirlincan 0—2.

La Constanța, Dinamo a obținut 
o prețioasă victorie asupra echipei 
Flamura roșie București. Scorul cu 
care s-a încheiat această partidă 
(5—2) reflectă fidel raportul de 
forțe diflîre rele două echipe. Rezul
tatele tehnice slnf următoarele : 
Bojogian — Teodor-escu 2—0; J.

întîmpinăm 1
crosului

Mai”

Bădescu
(P). se-

etapelor 
întîmpi*

crosului „Să întîmpinăm 1 Mai".
Iată acum cîștigătorii probelor: 

junioare-cat. I: Tina Buzatu (S), 
juniori categ. I: D. Buiac (D), ju
nioare categ. 11: Ecaterina Sava 
(S'), juniori categ. II: D. 
(S), senioare: Maria Ciucă 
niori: 1. Ciucă (D).

Iată acum cîștigătorii 
regionale ale crosului „Să 
năm 1 Mai" din alte regiuni. Re
giunea Craiova: junioare cat. !• 
Ana Sercău (Craiova); junioare 
cat. II: Maria Ciuplea (Tg. Jiu); 
juniori cat. I: C. Sandu (Tg. Jiu); 
juniori cat. II: M. Moldoveanu 
(Craiova); senioare: Elena Crețu 
(Craiova); seniori: Petre Sîia Cra
iova). C. Moțoc (coresp.)

Regiunea Constanța: junioare 
cat. I: Dominica Minea (Constan
ța); junioare cat. II: Maria Toboș 
(Tulcea), juniori cat. I: Gavril 
Pană (Medgidia); juniori cat. II: 
Anghel Toboș (Tulcea); senioare: 
Ioana Pană (Constanța); seniori:

punct de vedere tehnic 
s-a ridicat la un nivel

din 
nu

Deși 
partida 
înalt, ea a plăcut totuși mult dato
rită ritmului viu și dîrzeniei cu 
care a fost disputată de ambele 
echipe din primul și pînă în ul
timul minut de joc, precum și in
teresantei evoluții a scorului. Su
bliniem comportarea mult îmbună
tățită a echipei Constructorul față 
de jocurile anterioare. S-au remar
cat Teodorescu, Bărăscu. Gabrie- 
lescu, Mehedinți și P. Niculescu 
de la Constructorul și Mladin. 
Beju, Moraru și Tibuleac de la 
Locomotiva.
C.C.A.—PROGRESUL SĂNĂTA

TEA 59—3 (16—3)
Militarii au realizat o victorie 

clară, obținînd totodată și cel mai 
mare scor al etapei. Ei au avut în 
permanență jocul la discreție. Pro
gresul Sănătatea s-a prezentat sub 
orice critică, abandonînd complet 
lupta în repriza a Il-a. S-au re
marcat: Penciu, Marinache, Nanu, 
Dobre, Teofilovici și Lazarache de 
la C.C.A. și Declezis, Făgărășanu, 
Spirea de la Progresul.

DINAMO IX—ȘTIINȚA CLUJ
31—0 (9—0)

Dinamoviștii au avut jocul la 
discreție și s-au prezentat într-un 
evident progres. Echipa lor a ini
țiat numeroase șarje, dintre care 
multe au fost fructificate. S-au 
remarcat Neacșa. Nistor, Cristolo- 
veanu, Ihm și Ghiondea de la

G. 
J.

1—2;

(18,
(18,
(14,

fata

Garaoeukan — SantaJena 2—1; 
Garabedian — Ploscaru 2—0; 
Garabedian — Teodoirescu 
Bojogian — Ploscaru 0—2; G. Ga
rabedian SantaJena 2—1; J. Gara
bedian — Ploscaru 2—1.

La Cluj, Progresul a realizat sco
rul etapei învingînd Dinamo Tg. 
Mureș cu 5—0. Rezultate tehnice : 
Paneth—Verzar 2—0 (10,11); Co- 
bîrzan — Constandi 2—0 (17, 16); 
Gavrilescu — Iacobovici 2—0 
9); Paneth — Constandi 2—0 
13); Gavrilescu — Verzar 2—1 
—12, 12).

La Arad, Voința a cedat în 
echipei Progresul din Satu Mare cu 
3—5. Rezultate tehnice: Androna- 
che — Szerber 2—0 (21-10, 21-14); 
Papp — Griinfeld 2—1 (21—8,
17—21, 21—9); Procopeț — Leker 
0—2 (—9, —10); Papp — Szerber 
2—0 (21—14, 21 — 14); Andronache 
— Leker 1—2 (14—21, 21—19,
19—21); Procopeț — Griinfeld 0—2 
(12—21, 17—21); Papp — Leker
I— 2 (21 — 14, 14—21, 15—21); Pro
copeț — Szerber 1—2 (21—9,
II— 21, 17—21).

Meciurile feminine din cadrul 
campi<yiatului cat. A s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Construc
torul București — a întrecut la O- 
radea echipa Flairur.a roșie cu sco
rul de 3—6 (Szasz — Takacs 2—-0; 
S'trugaru — Matei 2—0; Strugaru, 
Bolea — Takacs, Hegyessi 2—0).; 
Dinamo Constanța — Flamura ro
șie București 1—3 (Schreiber — 
Vasilescti 2—0; Melinte — Slăvesctl 
0—2; Schreiber, Melinte — Vasi- 
lescu. Slăvescu 0—2; Mtainte — 
Vasilescu 0—2).

I:

Zoltan lasesaviț 
Ileana Nagy 

Gheorghe Apri

Mare: junioare

Alexandru Dumitru (Tulcea).
Regiunea Cluj: ju..loare cat.

Florica Sabău (Cluj); jun'oare 
cat. II: Maria Cîmpeanu (Dej); 
juniori cat. I: Cornel Pop (Dej); 
juniori cat. II: ~ " 
(Aiud); senioare: 
(Cluj); seniori: 
(Cluj).

Regiunea Baia 
cat. I: Iulia Sîlîjan (Cărei); junioa
re cat. II: Ana Pascu (r. Sighet); 
Juniori cat. I: Ioan Ignat (Tușna’d); 
juniori cat. II: Alex. Suta (Satu 
Mare); seniori: Vasile Vișan (Satu 
Mare); senioare: Maria Onisa (Si
ghet). (V. Săsăranu-coresp.).

Regiunea Iași: junioare cat. I: 
Niculina Popa (Iași); junioare cat. 
II: Ruxandra Rogojină (Bîrlad); 
juniori cat. I: Constantin Anto- 
novici (Iași); juniori cat. II; V. 
Zaneti (Iași); senioare: Alexan
drina Agape (Vaslui); seniori: Va
sile Saltinichi (Bîrlad). (Dan Mir
cea, coresp.).

Dinamo și Onciu și Liați din echi
pa studenților clujeni.

DINAMO BUCUREȘTI—LOCO
MOTIVA I.C.F. 19—3 (11—3)
S-au remarcat: Buda, Ilie, Ior- 

dăchescn (Dinamo) și Crișan și 
Ani (Locomotiva I.C.F.).

CONSTRUCTORUL ORAȘUL 
STALIN—MINERUL PETROȘANI 

3—3 (0—3)
S-au remarcat Cîrstea, Marica, 

Zîgreanu (Constr.) și Moroșan 
(Minerul).
• Iată acum și cîteva rezultate 

din categoria B: Fl. roșie Orașul 
Stalin—Progresul Tecuci 19—0 
(6—0); Voința Cluj—Metalul— 
București 0—9 (0—9), Locomotiva 
Buzău—Știința lași 5—o (0—0) 1 
Constructorul Constanța—Flacăra 
Ploeștj 0—0; Știința Galați—Mine
rul București 0—6 (0—0). Progre
sul I. București—Locomotiva Cluj 
3—13, (0—13), Știința București— 
Progresul F. B. 9—0.

Trei victorii în deplasare în etapa de ieri la handbal
Cea de a IV-a etapă a campio

natului republican masculin de
handball al categoriei A, poate fi 
caracterizată prin aceea că, în
sfîrșit, cele mal multe din echi
pele buine au reușit victorii pb
măsura posibilităților lor. Rezul
tatele bune obținute de echipele 
C.C.A., Flamura roșie Cisnădie și 
Voința Sibiu stat un indiciu că 
aceste echipe încep să-și revină 
în formă. Pentru unii ar părea 
poate surprinzător rezultatul de la 
Timișoara, unde liderul campio
natului a cedat în fața formației 
metal'Uirgiștilor din localitate. Față 
de felul în care timișorenii s-au 
prezentat însă la ultimele meciuri, 
victoria lor nu este atît de neaș
teptată.

IAȘI

acest

DINAMO VI—ȘTIINȚA
8—11 (5—5). Disputat în prezen
ța unui numeros public, 
meci a plăcut mai ales prin dina
mismul său. Ambele echipe au 
luptat cu însuflețire pentru vic
torie, terminîndu-și majoritatea 
acțiunilor cu puternice lovituri la 
poartă. Vom remarca astfel că 
în timpul meciului s-au tras 71 
șuturi ta poartă. Pînă cu 10 minute 
înainte de terminarea partidei, 
atît ca scor cît și ca perioade de 
dominare, echipele au fost sensi
bil egale. După aceea, studenții 
ieșeni au atacat mai hotărît, reu
șind să obțină o meritată victo
rie. Au marcat Schneider (3), Ol- 
teanu (2), Graef, Ristoiu și 
veci (Dinamo VI); Țipu 
Lindenbach (3), Neurohr (2), Șt. 
Hurubeanu și M. Hurubeianu (Ști
ința Iași). O mențiune pentru ar
bitrajul foarte bun al lui 
Glatt (Timișoara).

Co-
(4),

Robert

FLACĂRA PLOEȘTI—C. 
6—7 (2—5). Acest meci a 
două aspecte diferite: în

C. A. 
avut 

prima 
repriză, jocul s-a desfășurat în 
nota de dominare a bucureștenMor, 
î.n timp ce în partea a II-a a par
tidei gazdele au fost acelea care 
au avut inițtativa în majoritatea 
timrou'ui. Dună ce a condus cu 
5—1, eohina C.C.A. a slăbit rit
mul, permițând echipei ploeștene 
să revină în atac și să refacă din

Feminin
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA MIN. INVAȚAMÎNTULUI 
BUCUREȘTI: 38-33 (22-17). Fero
viarele au acționat rapid și cu multă 
precizie în atac în primele minute 
de joc ajungând să conducă în mi
nutul 10 cu 19—7 și lăsînd impre
sia că vor cîștiga cu ușurință. Dar 
tinerele jucătoare de la Știința Mi
nisterul Invățămîntului, nesigure în 
organizarea acțiunilor lor în prima 
perioadă (datorită în mare parte 
unei nejustificate emotivități) și-au 
revenit, recuperînd din diferență și 
au opus pînă la sfîrșitul meciului 
o 'dîrză rezistență. In ultimele mi
nute de joc am asistat la faze 
în care ambiția de a învinge și 
nervozitatea jucătoarelor au deter
minat ratarea unor situații clare de 
a se înscrie ca și transformarea a 
numeroase aruncări libere. Mai cal
mă, echipa Locomotiva a reușit 
să-și păstreze avantajul, beneficiind 
în această parte a jocului și de a- 
runcările precise ale Simonei Poe- . 
naru și Hortensiei Magdin.

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
METALUL CLUJ 49—45 (29—22) 
ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
ORADEA 49—54 (23—24)

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
VOINȚA ORAȘUL STALIN 54—34 
(38—14).

CONSTRUCTORUL BUCU- 
REȘTI-ȘTIINȚA I.C.F. 54-43 
(25—25). In cel mai important 
meci al turului, Constructorul a 
obținut o meritată victorie în fața 
studentelor de la I.C.F. Victoria 
echipei Constructorul se datorește 
în primul rînd faptului că ea a 
știut să-și pună avantajul înălți
mii. In al doilea rînd, echipa 
Constructorul a construit atacuri 
poziționale bine concepute, 
cui a fost de o factură 1 
bună, reabilitînd — pentru sfîrșitul 
primei părți a campionatului — 
baschetul 
jucătoare 
nescu — 
ren ■— 
Eckerth 
dora Simionescu, Vicieta Zăvăde- 
scu, Elena Dragomirescu.

Masculin
LOCOMOTIVA P.T.T. BUCU

REȘTI — ȘTIINȚA ICF BUCU
REȘTI 52—49 (30—24).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 

Jo- 
tehnică

feminin. Cele mai bune 
au fost: Viorica Anto- 
cea mai bună de pe te-
Xenia Nistor, Mady 
(Constructorul), Teo-

handicap. De notat că pioeștenii 
au ratat două 'lovituri de la 13 
m. In minutul 50 al partidei sco
rul era egal : 6—6. In ultimele 
minute însă militarii bucureșteni 
au forțat și au reușit să obțină 
victoria. Au înscris: Vulescu (3), 
Tischiler II, Pană și Cetini (pentru 
Flacăra), .fost (3), Schuller, M'J- 
tert, Bulgare și Sauer, pentru 
C. C. A.

REPREZ. OR. FĂGĂRAȘ—FL. 
ROȘIE CISNĂDIE 5—6 (2—2).
Textiliștii din Cisnădie au cîștigat 
două puncte 
unei partide 
tr-o oarecare 
nedreptățește 
a avut patru 
o lovitură de 
Gross, Stoica, Tischler I, Gher- 
bănesou și Schneider pentru re- 
prez. or. — ■ - 
Schmitz I 
nu pentru 

prețioase, la capătul 
foarte disputate. In- 

măsură, rezultatul 
echipa gazdă care 
bare șt a ratat și 
la 13 m. Au marcat:

Făgăraș; Kaipp (2), 
(2), Marcu și Bădea- 

Fl. roșie Cisnădie.

METALUL REȘIȚA—PROGRE
SUL ARAD 16—8 (6—5). După 
ce în min. 32 scorul era de 7—7, 
reșițenii și-a.u impus superioritatea
obținând pînă la sfîrșit o victorie 
categorică. Cele 24 de puncte ale 
acestei întâlniri au fost înscrise 
de Jochman (7), Ferenschutz (4), 
Weselak (3), Petri. Kudlimai pen
tru gazde și de Sailik (3), Savu 
(2), Brischleir, Wohlman și Heres
ies pentru oaspeți.

VOINȚA SIBIU—ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 7-4 (3-3). Disputat pe 
un timp frumos, jocul dintre a- 
ceste două echipe a plăcut mult, 
mai ales prin vilteza în care s-au 
desfășurat acțiunile. Victoria e- 
chipei din Sibiu este pe deplin 
meritată. Au înscris: Bretz (3), 
Kraus (2), Gotferdt și Schoger 
(Voința); Mozer (2), Jude .’ " 
(Știința). Slab arbitrajul Ini A- 
da’bert Cristotf (Lugoj).

și Bara

METALUL TIMIȘOARA—DINA
MO ORAȘUL STALIN 10—8 
(7—1). R ezitat ai ul acestei întâlniri 
a fost decis în prima repriză, cînd 
bemuficiind de avantajul vântului 
gazdele au reușit să ia un serios

Dinamoviștii au început 
bine meciul, și-au impus 
bun început superioritatea 
ajuns să conducă în min. 
59—45. Meciul părea jucat 
au crezut și jucătorii de la

TIM1ȘOARA 69—58 (26—30). Un 
meci foarte spectaculos, în care pă
trunderile în viteză și aruncările, 
de la semi-distanță au caracterizat 
jocul ambelor formații. De remar
cat că Știința Timișoara a condus 
pînă în minutul 34.

DINAMO TG. MUREȘ — PRO
GRESUL ORAȘUL STALIN58—38 
(25—23).

PROGRESUL CLUJ — CON
STRUCTORUL CLUJ 53 — 61 

(25—29).
DINAMO BUCUREȘTI—C.C.A. 

74—72 (41—33). Jucătorii — îfl 
primul rînd — spectatorii, oficialii; 
într-un cuvînt toți cei care au 
fost aseară în sala Floreasca au 
trăit unul dintre cele mai drama
tice finaluri ale unei întîlniri de 
baschet. Faptul a fost cu atît mai 
„simțit" cu cît meciul Dinamo— 
C.C.Â., căci despre el e vorba, nu 
lăsa de_ loc să se întrevadă așa 
ceva, 
foarte 
de la 
și au 
30 cu 
și așa . _
Dinamo care, au trecut la practica
rea unui joc pasiv, fără să maî 
amenințe coșul. In schimb jucă- 
torii de la C.C.A. — fără să se 
descurajeze și acesta este marele 
lor merit — au revenit cu multă 
voință în atac și — profitînd de 
fiecare greșeală a adversarului — 
au egalat în min. 40 (cu șapte 
secunde înainte de fluerul final): 
72—72. Cînd mai erau trei se
cunde pînă la terminare. Dan NU 
culescii a transformat două 
turi libere, aducînd victoria 
pei lui. In cursul meciului 
evidențiat: Dan Nicuilescu, 
Răducanu, M. Răducanu, M. 
ridon (Dinamo), Burada — 
ar trebui folosit cu mai multă în
credere — Eordogh, Em. Nicu- 
lescu (C.C.A.).

Arbitrajul a fost încredințat tr- 
nuia dintre cele mai experiment 
fate cupluri: Dan Chiriac și C.' 
Armășescu. Spre surprinderea gef 
perală, acești doi arbitri de va-' 
loare au prestat un arbitraj na- 
satisfăcător, cu foarte multe gre* 
șeii, care au influențat desfășura-^ 
rea meciului.

PROGRESUL ARTA BUCU- 
REȘTI-PROGRESUL TG. MU
REȘ 71—63 (37—23).

lovi* 
echi- 
s-au 
Em. 
Spi- 
care

această perioadă de 
dominare a meteLur-

avans. In 
categorică 
giștiilor, dinamoviștii au reușit să 
marcheze un singur gol prin Pa
han. După pauză însă ei au fost 
aceia care au preluat inițiativa, 
și deși au înscris cîteva goluri , 
nu a.u mai putut reduce din a- 
vansul obținut de metalurgiști în 
prima repriză. La scorul de 8—6, 
Martin (Dinamo Orașul Sta’.in) a 
avut o ocazie clară, dar a tras 
în bară.

Jocul a avut un nivel tehnic 
înal't, ambele echipe practicând un 
joc rapid, ou pase în adâncime șl 
cu puternice șuturi la poartă. Au 
marcat: Reiitz (3), Waltzer (2), 
Ehrenreich (2), Oprea, Sipos și 
Kiss pentru Metalul Timișoara, 
Donca (4), Pahan (2), Schmitz 
II și Schwab pentru Dinamo. S-ap 
remarcat : Reitz, Ehrenreich, Oprea 
(Metalul), Donca — cel m.ai bur 
de pe teren, — Pahan (Dinamc 
Or. Stalin). Arbitru' Eugen Mun- 
team (Sibiu) a asigurat bun; 
desfășurare a acestei frumoase în 
tffiniri printr-u,n excelent arbitraj 
Iată clasamentul :

i Dinamo Or. Stalin
2. Voința Sibiu
3. Știința Timișoara
4. Metalul Timișoara
5. Metalul Reșița
6. Flacăra Ploești
7. Renrez. Or. Făg.
8. Știința Iași
9. C.C.A.

10. Fl. roșie Cisnădie
11. Progresul Arad
12. Dinamo VI

categoriei 1■ In campionatul
s-au înregistrat următoarele rezui 
tate: Știința I.C.F.—Metalul I.CJV 
Reșița 15—8 (4—4), Locomotiv 
G.N.—Progresul Arad 6—8 (3—3' 
Știința Galați — Progresul Bacă 
9—9 (7—6), Recolta Varias—Met; 
Iul Tîrgoviște 10—5 (5—2), Reco 
ta Jimbolia — Știința Cluj 18— 
(12—2), Dinamo Tg. Mureș—Con 
tructoruil Sibiu 4—4 (3—3).

(Relatări teilefonice primite r 
la corespondenții: Cornel Pop 
M. Lupufiu, I. Dostan, Gh. D- 
brescu., D. Strîmbu, A. Schen 
man, A. Mu-ngiu, V. Lazăr, 
Iordache și Al. Pahon(u).



SERIA I
ȘTIINȚA GALAȚI — DINAMO 

GALAȚI 1—0 (1—0)

Confirmând buna formă pe care 
o define, echipa Știința Galați, care 
conduce in clasamentul acestei 
serii, a întrecut la limită formația 
dinamoviștilor. Jocul a fost de fac
tură tehnică slabă, dar studenții 
s-au arătat mai hotărîți în acțiunile 
de atac. Singurul gol al partidei a 
fost înscris în min. 23 de Ștefănes- 
cu. S-au remarcat: Stan, Ioniță, 
Cihncan, Ștefănescu (Știința) și 
Stela n, Onu și Constantinescu (Di
namo). (V. Paladescu, corespon
dent).

AVINTUL PIATRA NEAMȚ — 
PROGRESUL IAȘI 1—1 (0—0)

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — 
LOCOMOTIVA PAȘCANI 2 1 (1-0)

După un joc foarte îndârjit, pre
sărat cu multe durități, gazdlele au 
obținut victoria prin punctele în
scrise de Biltz I (min. 11) și Biltz 
II (min. 85). Pentru Locomotiva a 
marcat Apostol (min. 48). Raport 
de cormane 6—1 pentru învingători 
Arbitrul Fr. Kiss (Focșani) a con
dus slab. (V. Florescu, corespon
dent) .

PROGRESUL RĂDĂUȚI — 
AVINTUL FĂLTICENI 1—1 (0—0)

Au marcat Lavric (Progresul) și 
Ilie Ion (Avîntul). A arbitrat bine, 
I. Saner (Cluj). (S. Zontag, cores
pondent).

VICTORIA TECUCI — VOINȚA 
TECUCI 1—0 (0—0)

Jocul a fost de slabă factură teh
nică, în special liniile de atac ne 
reușind nici o acțiune mai legată. 
Singurul goi ad partidei a fost în
scris de Szoser (min. 72). (A. Sto- 
enescu, corespondent).

flacara moinești — dinamo
DOROHOI 5—0 (3—0)

_ Gazdele au jucat bine, avînd tot 
timpul jocul la discreție. Punctele 
au fost marcate de Antonescu (2) 
— unul din 11 metri —, Bogolan, 
Neață și Ianctt (Dinamo Dorohoi 
autogol). A arbitrat bine Eugen 
Laizăr (Bacău). (I. Cotuț, cores
pondent).

ETAPA VIITOARE

Victoria Tecuci — Flacăra Moinești 
Avîntul Fălticeni — Voința Tecuci 
Progresul Iași — Flamura roșie 

Buhuși.
Locomotiva Pașcani — Dinamo Ga

lați
Știința Galați — Avîntul Piatra 

Neamț
Dinamo Dorohoi — Pirogrtsul Ră

dăuți.

SERIA II
LOCOMOTIVA GALAȚI — CON

STRUCTORUL CONSTANTA 
1—0 (0—0)

Gălățenii n-au reușit să învingă 
decit în min. 88, cînd Iacob a trans
format o lovitură de la 11 m. Par
tida a avut o desfășurare echili
brată și dteac spre sfîrșitul ei echi
pa locală a reușit să domine cu in
sistență. (V. Pa'adescu, coresp.).

PROGRESUL CALARAȘ1 — LO
COMOTIVA MC-F. BUCUREȘTI 

1—1 (0—0)

Au înscris : Dobrescu pentru Lo
comotiva și Buzoianu pentru Pro
gresul. (A. Scăunaș, coresp.).

METALUL 131 — METALUL 
SINAIA 1—0 (0—0)

Golul victoriei a fost înscris în 
min. 54, de Bleandă. (M. Pristăves- 
eu, coresp.).

METALUL CONSTANTA - ME- 
TALUL BRA1LA 2—0 (0—0)

Constățenii au învins prin punc
tele marcate die Braun în mim. 57 
și 89. Meciul a fost de modestă 
factură tehnică, ambele echipe do
vedind lipsuri în pregătire. (P. E- 
nache, coresip.).

FL. ROȘIE GIURGIU — FLACA
RA TIRGOVIȘTE 2—0 (0—0)

După o repriză egală, jucătorii 
echipei FI. roșie au pornit hotărîți 
să învingă și au reușit prin punc
tele înscrise de Crăciun (min. 57) 
și Mescaz (min. 83), (Gh. Bucur, 
coresp.).

re KOșlE EtRE KAHOVA — 
METALUL BUC. 0—3 (0—0)
Partida a fost de factură tehnică 

mediocră. Au înscris Floruț, Nico- 
lae și Mazilu. (M. Faibiș, coresp.). 
DINAMO PITEȘTI — PROGRE

SUL CORABIA 1—1 (1—0)
După ce în min. 10 Stancu a în

scris pentru Dinamo, Gică Andrei a 
adus egalarea situației, în min. 70, 
înscriind diintr-o lovitură liberă de 
la 20 metri. (Gr. Varabiescu, c.o- 
respondent).

ETAPA VIITOARE 
(22 aprilie)

Constanța : Constructorul — Loco
motiva M.C.F. București 

.Tîrgoviște : Flacăra — Metalul Si
naia

Galați : Locomotiva — Progresul 
Călărași

București : Metalul — Metalul Con
stanța

Brăila : Metalul — Metalul 131 
Corabia: Progresul — FI. roșie

Giurgiu
București; FI. roșie Bere Rahova 

— Dinamo Pitești

SERIA III
REPREZENTATIVA TIRNAVENL 
DINAMO TG MUREȘ 1—4 (0—2)

Dinamoviștii au obținut o fru
moasă și binemeritată victorie în 
deplasare. Golurile au fost marcate 
de Mesziaros (3) și B<acsi. Pentru 
învinși a marcat Palfi. (I. Hasașiu, 
corespondent).

LOCOMOTIVA ORADEA — 
METALUL ORADEA 0—1 (0—1)
Meciul a prilejuit o luptă foarte 

dîrză. Victoria a revenit la limită 
metalurgiștiilor, prin golul înscris 
de Pădureanu în min. 28 (Z. Sin
ger, corespondent).
MINER’JL BAIA MARE — PRO

GRESUL TURDA 4—1 (2—1)
Băimărcnii au obținut o victorie 

clară, printr-un joc eficace, în spe
cial în partea a doua a meciului. 
Au marcat: Sulyok (2), Incze și 
Adametz din 11 m. și — respectiv 
— Roman. (V. Săsăran, coresp).
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR 

GHE — CONSTRUCTORUL 
TURDA 1 — 1 (0—1)

După o partidă echilibrată, me
ciul s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate. Primul gol a fost mar
cat de oaspeți prin Chioreanu. Go
lul egalizator a fost înscris de La- 
zăr. 64/. Dincă, corespondent).
AVINTUL TOPLIȚA — RECOLTA 

CĂREI 2—1 (1 — 1)
După un joc de slabă factură teh

nică, Avîntul a învins la limită. 
Recolta a dominat mai mult, a jucat 
în general mai bine dar înaintașii 
săi au tras puțin la poartă. Golu
rile au fost marcate de Lupașcu și 
Barabaș pentru învingători și Ga
briel pentru învinși. (/. Gherasim, 
corespondent).
AVINTUL SIGHET — RECOLTA 

SALONTA 0—0
Meciul a luat sfîrșit cu un rezul

tat just. Au asistat 2000 de specta
tori. (V. Dăbală. corespondent).

ETAPA VIITOARE
( 22 aprilie)

Constructorul Turda — Reprezen
tativa Tîmăveni

Recolta Cărei— Recolta Salonta 
Flamura roșie Cluj —: Flamura 

roșie Sf. Gheorghe
Minerul Baia Mare—Metalul Ora

dea
Locomotiva Oradea — Avîntul To

pi ița
Dinamo Tg. Mureș — Avîntul Si

ghet
Progresul Turda — stă.

SERIA IV

minutul 5 de Oprt|escu. in minutul 
75 jucătorul Iosif Toth de la Loco
motiva Simeria a fost eliminat din 
joc pentru lovirea intenționată a ad
versarului

Gh. Ckwanu, coresp.

METALUL 108 — METALUL 
ARAD 0—0

Gazdele au dominat în prima re
priză, dar nu au știut să se des
curce în fața porții. De. altfel, acest 
lucru a făcut ca valoarea meciului 
să scadă treptat, ca pînă la sfîrșit, 
să se transforme intr-un joc de fac
tură slabă și nervos.

Mihai Vîlceanu coresp.
> i

LOCOMOTIVA CRAIOVA — ME
TALUL OȚELUL ROȘU 0—0

FLACARA 14 — PROGRESUL 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0)

Cele două puncte ale Flacărei au 
fost marcate de Boghiță și Cărnă- 
țulea. Victoria localnicilor este pe 
deplin meritată.

Gh. Balogh coresp.

ȘTIINȚA CRAIOVA — CON
STRUCTORUL CRAIOVA 1—I 

(0-1)

Pentru Constructorul a marcat 
Toader în minutul 16 iar pentru 
Știința, Nanbru în minutul 63.

C. Motoc coresp.
IATA PROGRAMUL ETAPEI 

A IV-A DIN 22 APRILIE
Constructorul Craiova — Loco

motiva Craiova
Constructorul Arad — Locomo

tiva Simeria
Flamura roșie 7 Noiembrie A- 

rad — Metalul Arad
Flamura roșie Rîrrnicu Vîlcea — 

Flacăra 14
Știința Craiova — Metalul 108
Progresul Timișoara — Metalul 

Oțelul Roșu.

Rezultate de ieri 
din campionatul republican 

de juniori la fotbal
Seria I: Progresul Rădăuți—Avîntul 

Fălticeni 1—6 (1—3), Fl. Roșie BU' 
huși—Locomotiva Pașcani 2—1 (1—0).

Seria a H-a: Victoria Tecuci—Vo
ința Tecuci 1—7 (0—3), Dinamo Bîr
lad—Progresul Iași 3—1 (1—0), Loco
motiva Iași — Progresul Focșani 2—0 
(2—0), Flacăra Moinești—Știința Iași 
fr—1 (0—0).

Seria a ill-a: Dinamo 6 București— 
Metalul Sinaia 9—1 (3—0), Flacăra Mo- 
reni—Progresul F.B. București 0—2 
(0—1), Știința Galați—Dinamo Galați 
0—1 (0—0).

Seria a iV-a : Constructorul Cons
tanța—Progresul C.P.C.S. București 
0—6 (0—1), Metalul Constanța—C.C.A. 
București 1—0 (1—0), FI. roșie Giur
giu—Locomotiva Constanța 4—3 (1—2), 
Progresul Călărași—Locomotiva Bucu
rești 0—4 (0—1).

Seria a V-a: Dinamo Pitești—Pro
gresul Corabia 1—1 (1—1), Constructo
rul' Craiova — Știința București 1—1 
(1—1), Locomotiva Craiova—FI. roșie 
B.R. București 5—1 (0—1)

Seria a Vl-a: Știința Craiova—Lo
comotiva Timișoara 3—3 (2—2), Mine
rul Lupeni—Metalul Reșița 1—1 (1—0).

Seria a VII-a: FI. roșie U.T.A. A- 
rad—Metalul Arad 2—1 (1—1), Locomo
tiva Arad—Recolta Salonta 4—0 (1—0). 
FI. roșie 7 Noiembrie Arad—Construc
torul Arad 2 — 1 (1—0), Locomotiva 
Oradea—Metalul Oradea 1—1 (1—1).

Seria a VllI-a: Progresul S. Mare— 
Metalul C. Turzii 1—4 (1—1), Locomo
tiva Cluj—Recolta Cărei 5—0 (2—0), 
Minerul B. Mare—Progresul Turda 
9—0 (5—0), Avîntul Sighet—Știința
Ciuj 0—6 (O—l).

Seria a IX-a: Avîntul Reghin—A- 
vîintul Toplița 3—0 (1—0), Tîrnăveni— 
Dinamo Tg. Mureș 6—0 (3—0), FI. ro
șie Sf. Gheorghe—Constructorul Tur
da 0—3 (0—2), Dinamo Orașul Stalin— 
Avîntul Tg. Mureș 3—0 (1—0).

Seria a X-a : Metalul i.3ii—Metalul 
St. R. Orașul Stalin 1—4 (0—3), Loco
motiva Simeria—FI. roșie R. Vîlcea 
4—2 (2—0), Metalul Hunedoara—Meta
lul 108 3—4 (1—1).

SERIA I
MINERUL LUPENI—AVÎNTUL

TG. MUREȘ 2—0 (1—0)
Peste 5.000 de spectatori au a- 

sistat la un joc frumos în care 
minerii au dominat mai mult, ob
ținând o victorie meritată. Cele 
două puncte au fost înscrise de 
Morar (miin. 32) și Furnea (min. 
85). Au jucat formațiile: MINE
RUL : Mihalache-Mihai, Tindela, 
Frățillă-Iacob, Dogan-Morar, Cîr- 
Jailiu, Fiillmon, Szoke, Furnea; A- 
VINTUL: Stroe-Maiogan, Nagy,
Vakarcs I-Kajlik, Gtarling-Szasz, 
Jozsi, Vakarcs II, Catona, Pu- 
biik.

METALUL UZ. TRACTOARE 
ORAȘUL STALIN—METALUL 

REȘIȚA 1—0 ('<—0)
Pe stadionul Tractorul din Ora

șul Stalin, în fața a 5.000 specta
tori, echipa gazdă a obținut o 
prețioasă victorie, pri.n golul mar
cat de Vulcăneanu (min. 80). For
mațiile: METALUL UZ. TRAC
TOARE : Iliescu-Fruth, Theiss, 
C ioboat ă-Garbeloti, Mar iu s-Ca rgol, 
Ursu, Butnaru, Crișan, Vulcănea
nu: METALUL REȘIȚA : Zarici- 
Uhirilă, Hușek, Potoceanu-Muntoa- 
nu, Aipro-Ivanciuc, David, Urcan, 
Iov an, Sefeș.
LOCOMOTIVA CLUJ—PROGRE

SUL SIBIU t—0 (0—0)
Unicul gol al partidei a fost 

înscris de Crecan în min. 54 la o 
centrare a tal Călbăjosu. Forma
țiile : LOCOMOTIVA: GorSg-Dă- 
nilă, Pipaș, Călbăjosu-Crecan, Ra- 
du-Creclu, Moldovan, Dobay, Ra
dulescu, Oprea; PROGRESUL: 
Popa-Băiilă, Pantellmon, Frunzes- 
cu-Be’așcu, Geamănu-Gherman, 
Toderici, Popescu, Ciurugă, Marcu. 
FLACARA MEDIAȘ—LOCOMO

TIVA ARAD 2—0 (1—0)
Neta superioritate manifestată 

de gazde a fost concretizată prin 
golurile marcate de Balogh (min. 
10 din 11 m.) și Vatani (min. 60). 
AVÎNTUL REGHIN—METALUL

C. TURZII 4—1 (3—0)
Joc spectaculos, viu disputat în 

repriza I; joc mediocru în repriza 
a Il-a. Au marcat: Constantines
cu (min. 3), Catona (min. 12 și 
28) și Nistor (min. 68), respectiv 
Ban (min. 78). Formațiile: AVIN
TUL : Racz-Gsapo, Bartha, Tonl- 
ță-Feher, Stoica-Cio'.oca, Munteanu, 
Constantinescu, Cătană, Nistor; 
METALUL : Nicoară - Niculeseti,
Mari, Safar-Ban, Ruzici-Mureșan, 
Copil II, Szigeti, Bustan, Burlan.

METALUL HUNEDOARA— 
PROGRESUL S. MARE 2—0 

(1-0)
Beneficiind și de avantajul vîn- 

tului, gazdele au dominat în pri
ma repriză dar nu au putut înscrie 
decît un singur gol, prin Huzurn 
în min. 42. In repriza a doua, me- 
talurgiștii joacă mai legat șl reu
șesc 6ă ridice scorul prin Voines- 
cu în min. 77.

(După relatările telefonice 
primite de la corespondenții 
noștri: I. Ciortea, N. Dumi
trescu, I. Cacoveanu, P. To- 
mescu, P. Trufia, I. Tătaru).

1. Metalul Hunedoara
2. Locom. T. Severin
3. Avîntul Tg. Mureș

4—5. Minerul Lupeni
4—5. Flacăra Mediaș

6. Locomotiva Cluj
7. Progresul Sibiu
8. Locomotiva Arad
9. Avîntul Reghin

10. Metalul C. Turzii
11. Met. Uz. T. O. Stalin
12. Metalul' Reșița
13. Progresul S. Mare

2 1 
1 1
2 1
2 1
2 1

0 
0
1
1
1

12 
:0
13
:1

FLAMURA ROȘIE 7 NOIEMBRIE 
ARAD — CONSTRUCTORUL A- 

RAD 2—1 (1—0)

In prima repriză, inițiativa este 
de partea echipei Flamura roșie 
care reușește, să înscrie prin Pu- 
tici în min. 35. In partea a doua 
a jocului, Constructorul își revine 
simțitor și în minutul 77 scorul 
este modificat prin golul înscris de 
Boaru: 1—1. Ultimul punct al în- 
tîlnirii este marcat de Balaș (FI. 
roșie 7 Noiembrie) în minutul 87. 

Șt. Weinberger, coresp.
LOCOMOTIVA SIMERIA — FLA
MURA ROSIE RIMNICU VILCEA 

c—i (o—1)
Intîlnirea a fost urmărită cu mult 

interes de peste 2500 de spectatori. 
In general, jocul a fost de o factură 
tehnică mulțumitoare. Oaspeții do
vedind o mai bună pregătire teh
nică și fizică, au reușit să termine 
învingători prim golul marcat în

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Prono
sport SPECIAL (etapa din 11 aprilie 
1956):
I. Progr. Buc. — Loc. Buc. cat. A) 1
II. Dinamo Buc.-C.C.A. Buc (cat. A) 2
III. Loc. Tim.—Șt. Cluj (cat. A) X
IV. Dinamo Or. Stalin—FI. r. Arad

(cat. A) X
V. Min. Petroșani — Știința Tim.

(cat. A) 1
VI. Fl. Ploești — Dinamo Bacău

(cat. A) 1
VII. Dinamo Bîrlad—Fl. r. Burdujeni

(cat. B) 1
VIII. Știința Buc. — Metalul St. r.

Orașul Stalin (cat. B) 2
IX. Progr. CPCS Buc. — Știința

Iași (cat. B) X
X. Dinamo 6 Buc. — Progr. Focșani

(cat. B) a
XI. Loc. Craiova — Met. Oțelul roșu

(cat. C) X
XII. Știința Galați — Dinamo Galați

(cat. C) 1

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exaqțe la coș-

Uz. Tractorare Or. Stalin; Tg. 
Mureș: Avîntitl-Locomotiva CI ij; 
Reșița : Metalul-Locomotiva T. Se
verin; Lupeni : Minerul-Metalul
Hunedoara; S. Mare: ProgresuJ- 
Avîntul Reghin; Progresul Sibiu 
nu joacă

SERIA II
DINAMO VI BUCUREȘTI—PRO
GRESUL FOCȘANI 1—0 (0—0)

Nu greșim cînd afirmăm că la a- 
cest joc disputat pe arena din Obor, 
rezultatul nedreptățește echipa oas- 
j.e: după raportul de forțe și prii 
prisma ocaziilor de gol. Progresul' 
ar fi meritat un rezultat de egali
tate (care putea fi realizat, dacă 
Frigescu n-ar fi ratat o lovitură de 
la 11 m). Ambele echipe au ratat 
numeroase ocazii de gol, lucru care 
ne îndreptățește să apreciem ca ne
satisfăcător jocul înaintărilor. Pri-: 
vit în ansamblu, jocul a plăcut, 
partida ridieîndu-se dese ori la un 
bun nivel tehnic, cu acțiuni specta
culoase în cîmp, cu reușite schim
buri de locuri în vi'.eză, îritr-un 
ritm constant. Unicul punct a fost 
înscris în min. 58: Vasile primește 
o minge de la Balint și trage la 
poartă, Brînzan ieșit în întîmpina- 
rea mingii o scapă, iar Vasile, care 
urmărise înscrie.
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — META
LUL ST. ROȘU ORAȘUL STALIN 

1-4 (1-3)
In momentul în care studenții 

conduceau cu 1—0, prin golul în
scris de Leșu, nimeni nu se mai 
gîndea că vor pierde, mai ales că 
din min. 25 oaspeții au rămrs în 
10 oameni (prin rănirea lui Sandu- 
ioan). Și totuși, studenții au pă
răsit terenul învinși și incă la scor. 
Explicația este simplă: fără să scă
dem din meritul metalurgiștilor, 
trebuie să spunem că oaspeții au a- 
vut de înfruntat o echipă care s-a 
prezentat slab pregătită. Au mar
cat: Fusulan (min. 30, 33) și Proca 
(min. 44 și 75)
PROGRESUL CPCS BUCUREȘTI 

— ȘTIINȚA IAȘI 2-2 (1—1) 
Echipele au furnizat un joc dis

putat. Gazdele au început „tare", 
deschizînd scorul în min. 5 prin 
Văcaru. Studenții egalează în min. 
40 prin Border. In repriza secundă, 
oaspeții preiau conducerea în min. 
60 orin Ciobanu, iar egalarea se 
produce abia în min. 85; la un con- 
tra-atac al bucureștenilor, Bedivan 
oprește mingea cu mîna în careu, 
iar Dumitrescu transformă lovitura 
de la 11 m.
LOCOMOTIVA IAȘI — LOCOMO
TIVA CONSTANȚA 1—1 (1—0)

Desfășurînd un joc foarte bun, 
feroviarii ieșeni au fost la un pas 
de victorie. Oaspeții s-au prezentat 
sub așteptări. Golurile au fost în
scrise de Nicolau în min. 9 pentru 
gazde și Ciolan (min. 88 în proprie 
poartă), pentru oaspeți.
FL. ROȘIE BACAU — FLACARA 

CIMPINA 2—4 (2—1)
Au înscris : Arnăutu (min. 5) și 

Lupu (min. 21) pentru gazde, Lun- 
gu (min. 30), Minculescu (min. 58), 
Dumitru (min. 71) si Lonescu I 
(n-in. 79) pentru oaspeți.
METALUL 1 MAI PLOEȘTI — 

FLACĂRA MORENI 4—2 (3—21
Mai hotărîți în acțiunile la poar

tă metalurgiștii ploeșteni au obți
nut o prețioasă victorie. Au în
scris: Popa (min. 15, 36), Stanoi- 
lovici (min. 43) și Dima (min. 75)' 
pentru învingători și Ștefănescu 
(min. 4 și 21) pentru învinși.
DINAMO BIRLAD — FL. ROȘIE 

BURDUJENI 2—1 (1—1)
Joc de factură mediocră. Au în

scris: Foro (min 14) și Pârtiei 
(min. 78) pentru Dinamo și Ga- 
vrilă (min. 36) pentru Fl. roșie.

(Cronicile meciurilor au 
scrise de Tiberiu Stama, Tr. 
Ioanițescu și corespondenții R. 
Untu, Ilie lancu, I. Iordache șt 
I. Weismann).

CLASAMENTUL

3
2
2
2
2
2
2
2
2 .
2
2
1
0

CLASAMENTUL
i 
o 
o 
o 
o

2 10 1
2 1
2 1
2
2
2
2 
1

ETAPA VIITOARE (22
C. Turzii: Metalul-Fiacăra Me

diaș; Arad: Locomotiva—Metalul

o 1 
o i 
o 1
0 1 
0 1
1 1 
0 1

1
1
1
0
0
aprilie)

f^onosport
cursul nr. 15 (etapa din 15 aprilie 
1956):
I. Min. Lupeni — Av. Tg. Mureș

(cat. B) 1
II. Avîntul Reghin — Met. C. Turzii

(cat. B) 1
ni. Loc. Iași — Loc. Constanța 

(cat. B) X
IV. Met. Uz. Tr. Or. Stalin — Met.

Reșița (cat. B) 1
V. Fl, 1 Mai Ploești — Fl. Moreni

(cat. B) 1
VI. Loc. Cluj — Progresul Sibiu

(cat. B) I
VM. Fl. r. Bacău — Fl. Cîmpina

(cat. B) 2
VIII. Flacăra Mediaș — Loc. Arad

(cat. B) 1
IX. Bologna •— Atalanta (cam.

italian) 1
X. Genoa — Lanerossi (camp. Ita-

lian) X
XI. Pro Patria — Torino (camp.

italian) X
XII. Novara — Triestina (camp.

italian) 2
La acest concura au fost depuse a-

țr^imațiy G34.W0 buletine.

1. Met. St. roșu 2 2 0 0 5:1 4
2. Loc. Constanța 2 1 1 0 7îl K
3. Dinamo 6 2 1 1 0 2:1 Si
4. Fl. Cîmpina 2 1 1 0 5:3
5. Met. 1 Mai 2 1 0 1 4:3

6— 8. Locom. iași 2 0 2 0 Hl a
6— 8. Știința Iași 2 0 2 0 2:2 1
6— 8. Progr. C.P.C.S. 2 0 2 0 4:4

9. Din. Bîrlad 2 1 0 1 2:7 2
10. Progr. Focșani 2 0 1 1

11—12. Fl. Moreni 2 0 1 1 3:3 T
11—12. Fl. roșie Bacău 2 0 1 1 3:5 I

13. Fl. roșie Burd. 2 0 1 1 1:2 .1
14. Știința Buc. 2 0 1 1 1:VD

ETAPA VIITOARE (22 aprilie):
Iași: Știința—Dinamo Bîrlad; Const 
tanfa: Locomotiva—Metalul 1 Mai;' 
Bacău: Fl. roșie—Fl. roșie Butdu* 
jeni: Focșani: Progresul — Flacăra 
Moreni; Or. Stalin: Met. St. roșu1— 
Progresul C.P.C.S.; București: Ști
ința—Flacăra Cîmpina și Dinamo 
6—Locomotiva Iași.



L Szabo (Dinamo), Ilona Kdves (Dinamo) și Dinamo I (pe echipe) 
campioni ai R.P.R. in probele motocicliste de regalaritate și rezistență

ORAȘUL STALIN, 15. (Prin 
telefon de ia trimisul nostru).

Astăzi, au luat sfîrșit în locali
tate, întrecerile pentru titlurile de 
campioni ai R.P.R. la probele mo
tocicliste de regularitate șl rezis
tență. Cele trei titluri de cam
pioni au fost cucerite de sportivii 
dinamoviști, care au dovedit, de-a 
lungul acestei grele competiții, 
o pregătire bună și multă dîrzenie.

Etapa a V-a desfășurată sîmbă- 
tă pe ruta Orașul Stalin-Bran- 
Podul Dîmbovița - Rucăr-Cîmpu- 
lung-Pitești și retur, nu a reușit 
să aducă modificări în clasamen
tele generale.

Etapa a Vl-a, și ultima, s-a 
desfășurat în întregime pe șosea 
asfaltată și a măsurat 210 km. 
Nici de această dată plutonul pri
milor concurenți nu a putut fi 
redus, deoarece atît forma bună 
a participanților, cit și dorința 
lor de a realiza performanțe de 
valoare au contribuit la înregis

trarea, în general, a unor rezul
tate bune. Departajarea s-a făcut 
de abia după terminarea etapei 
a Vl-a în cadrul circuitului de 
viteză desfășurat pe străzile Ora
șului Statin, la care au luat parte 
concurenții ou 0 puncte penalizare. 
In cadrul întrecerii de viteză, Lu
dovic Szabo (Dinamo) a realizat 
cel mat bun timp, reușind în a- 
cest fel să-și adjudece titlul de 
campion al R.P.R. Iată acum cla« 
samentele generale ale ediției pe 
acest an a campionatului republi
can de regularitate și rezistență: 
BĂRBAȚI:

1. LUDOVIC SZABO (Dinamo), 
campion al R.P.R., 0 puncte pe
nalizare și 167 puncte bonificație 
în cadrul circuitului de viteză; 
2. M. Pop (Dinamo) 0—141; 3. 
M. Cernescu (Dinamo) 0—109;
4. C. Radovici (Metalul) 0—93;
5. Mihai Dănescu + Al. Huhn 
(C.C.A.) 0—89; 6. N. Sădeanu 
(C.C.A.) 0—84; 7. I. Popa (Di

CONCURSUL INTERNATIONAL DE GIMNASTICĂ DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA (Agerpres). M.T.I. 
'transmite:

La Palatul Sporturilor din Bu
dapesta a început vineri un mare 
concurs internațional de gimnas
tică la care participă cei mai 
buni sportivi din U.R.S.S, R. Ce
hoslovacă, Finlanda, Suedia, 
R.P.R., R.P. Bulgaria, Italia, 
R.P.F. Iugoslavia, R P. Ungară și 
din alte țări. Printre concurenți ■ 
se găsesc campioni mondiali- și 
olimpici, campioni mondiali 
versitari precum și campionii < 
ritelor țări.

In prima zi a concursului 
desfășurat exercițiile impuse 
bărbați și femei.

In clasamentul competiției 
minine, la care participă 25 
concurente, conduce gimnasta 
vietică Ladînina cu 38,14 puncte 
urmată de Manina (U.R.S.S.) —
37,81 puncte, Keleti (R.P. Unga
ră) — 37,38 puncte. Reprezentau- ' 
tele R.P.R. Elena Leuștean și Emi
lia Vătășoiu ocupă locurile 8 și 
— respectiv — 13.

La bărbați, după prima zi în 
fruntea clasamentului se găsește 
Muratov (U.R.S.S.) cu 56,95 punc
te. El este urmat de Suniemi 
(Finlanda) — 56,00 puncte și 
Sahlin (U.R.S.S.) — 55,75 punc
te. Gimnaștii romîni Orendi și 
Kerekes ocupă locurile 17 și 18.

Astă seară (n. r. L.“ _ 
sfîrșit concursul internațional

uni- 
dife- .

s-au 
la

fe- 
de 

so-

BUDAPESTA 15 (prin telefon), 
ieri) a luai 

I de

Intîlmrea de scrimă

gimnastică. In probele feminine, 
victoriile au fost împărțite între 
Larisa Ladînina (U.R.S.S.) și Ke- 
leti Agnes (R.P.U.). Reprezentan
tele noastre, Elena Leușlean și 
Emilia Vătășoiu, au concurat sub 
posibilitățile lor. obținînd locurile 
7 și respectiv 11 în clasamentul 
individual compus. Iată rezultatele 
înregistrate: sol: 1- Larisa La- 
dînina (U.R.S.S.) 19,00 p.; 2—3. 
Tamara Manina (U.R.S.S.) și Ke- 
leti Agnes (R.P.U.) 18,94 p.;
7—8 El. Leușeanu și Kot (R.P. 
Polonia); 11. Em. .Vătășoiu 17,91 
p. Bîrnă: 1. Keleti Agnes 19,28 
p.; 2. Larisa Ladînina 18,91 p.; 

3. Tamara Manina 18,87 p.; 6. 
El. Leușlean 18,45 P-; .11. Em. 
Vătășoiu 18,01 p-,Sărituri: I.L. La
dînina 19,10 p.; 2. Ț. Manina 18,91 
p.; 3. Tass Olga (R.P.U.) 18,50
p.; 13. El. Leuștean 17,91 p.; 16. 
Em. Vătășoiu 17,78 p. Paralele: 
1. Keleti Agnes 19.10 p.; 2. Tama
ra Manina 19,08 p.; 3. Eva Bosa- 
kova (R. Ceh.) 19,07 p.; 7. El. 
Leuștean 18,34 p.; 13. Em. Vă- 
tășciu 17,94 p. Individual compus:
I. Larisa Ladînina 75,98 p.; 2. 
Tamara Manina 75,83 p.; 3. Keleti 
Agne< 75,39 p.; 4. Eva Bosakova 
74,35 p.; 7. El. Leuștean 73,00 p.;
II. Fm. Vătășoiu 71,64 p.

La băieți, pînă la închiderea 
ediției s-au terminat exercițiile la 
paralele, cal cu minere, bară fixă. 
Iată rezultatele tehnice: bară fixă: 
1. Boris Sahlin (U.R.S.S.) 19.40 
p.; 2. V. Muratov (U.R.S.S.) 19,20 
p.; 3. Fr. Orendi (R.P.R.) 18,95 p. 
Cal cu minere: 1. B. Sahlin 19,40 
p.; 2. Suniemi (Finlanda) 18,80 p.; 
3. V. Muratov 18,50 p.; 4. Fr. 
Orendi 18,45 p.; Paralele: 1. Su
niemi 18,10 p.; 2. Muratov 18,00 
p.; 3. Baraniay (R.P.U.) 1>>,85 p.; 
6 Fr. Orendi 1»,35 p.

Constantin Dumitrescu —1,95
la săritura în înălțime

namo) 0—48; 8. Al. Lăzăresctt 
(C.C.A.) 0—33; 9.. Șerbain Murgu 
(Recolta) 0—21, 10. E. Szabo 
(Dinamo Tg. Mureș) 0—15; 11. 
Gh. Stoleru (Dinamo) 0—1; 12.
Tudor Popa (Dinamo) 1 p. pena
lizare. 13. H. Sitzler (Dinamo) 
2 p. 14. D. Dumitrache (C.C.A.) 
5 p.; 15. Șt. Iancovici (C.C.A.) 
12 p.; 16. N. Sărățeanu (Dinamo) 
14 p. 17. Gh. Ionijă (C.C.A.) 14 
p.; 18. M. Antonescu (C.C.A.) 18 
p.; 19. P. Iordăchescu (CCA) 30 
p.; 20. Gh. Gall + N. Dițescu (Me
talul) 49 p.; 21. R. Cristescu 
(Voința) 60 p.; 22. Gh. Mîndroiu 
(Voința) 125 p.; 23. Pușcașu (Ști
ința) 147 p.; 24. I. Petcu (Voin
ța) 237 p.

FEMEI: 1. Ilona Kedves (Di
namo), campioană a R.P.R., 18 p. 
penalizare; 2. Margareta Unghi 
(C.C.A.) 29 p.; Echipe bărbați: 
1. DINAMO I, (I. Popa, T. Popa, 
M. Pop) campioană a R.P.R., 
1 p. penalizare; 2. C.C.A. I, 19 p., 
3. C.C.A. II 30 p.; 4. Voința I 
422 p.; 5. Dinamo IV 502 p.

GH. ȘTEFÂNESCU

Sportivii noștri victorioși 
in concursul internațional 

de tenis de masă 
de la Osaka (Japonia)
Vineri seara a avut loc în orașul 

Osaka un concurs internațional de 
tenis de masă la care au participat 
cei mai buni jucători din R.P.R., 
R. Cehoslovacă, Anglia și Japonia. 
Această competiție a stîrnit un mare 
interes atragînd aproape 10.000 
spectatori.

Rezultate remarcabile au obținut 
jucătorii romîni. Angelica Rozeanu 
a întîlnit pe Watanabe (Japonia), 
finalista campionatului mondial în 
proba de simplu și a învins-o cu 
2—0 (21—15, 21-17). O excelen
tă performanță a înregistrat tînărul 
nostru campion Tiberiu Harasztosi, 
care a reușit să-l învingă pe fostul 
campion mondial și finalistul din 
acest an al probei de simplu, japo
nezul Tanaka. Harasztosi a cîști- 
gat cu 2—0 (21—19, 21—19). In 
proba de dublu mixt cuplul Toma 
Reiter-Ella Zeller (R.P.R.) a între
cut cu 2—1 (16—21. 21—17, 21—16) 
perechea japoneză Fujii-Tanaka. 
Iată alte rezultate înregistrate : 
simplu femei: Ann Haydon (An
glia) — Eguchi (Japonia) 2—0; 
Okawa (Japonia) — Diana Rowe 
(Anglia) 2—1; simplu masculin: 
Ogimura (Japonia) — Andreadis 
(R. Ceh.) 2—1; dublu femei: E- 
guchi, Watanabe (Japonia) — Ann 
Haydon, D. Rowe (Anglia) 2—0; 
dublu bărbați : Tanaka, Tsunoda 
(Japonia)—Reiter, Gantner (R.P.R.) 
2—1.

Sîmbătă după amiază a avut loc 
pe stadionul Tineretului din Capi
tală un concurs atletic pentru cla
sificare. Dintre rezultatele înregis
trate cele mai valoroase sînț: 1,95 
m. la săritura în înălțime obținut 
de Constantin Dumitrescu (cu 5 cm. 
peste recordul său personal în aer 
liber); 13,1 sec. pe 100 m. realizate 
de Carin Artz (o tînără de 15 ani, 
care a început să practice atletismul 
în această iarnă); 51,01 m. la arun
carea ciocanului obținuți de Acațiu 
Szigmurid (cu 2,39 m. mai mult 
decît cel mai bun rezultat al său) 
etc.

Iată rezultatele înregistrate: 
BĂRBAȚI: 100 m. (serii): Al.
Stoenescu (D) 11,2; Gh. Stănel 
(L), D. Băbeanu (C) și Gh. Ra
dulescu (V) 11,4; 400 m. (serii): 
I Savel (D) 50,3; Gh. Stănel (L) 
51.0; N. Manolescu (P) 52,1;
1.500 m.: V. Popa (C.C.A.) 4:07,8; 
5.000 m.: D. Cohn (M) 15:40,2; N. 
Nicu (M) 15:58,0; 110 m.g.: G. 
Vintilă (P) 15,7; N. Bercaru (L)

16,1; P. Răunescu (P) 16,2; lungi
me: C. Tuțuianu (C.C.A.) 6,72; I. 
Nicolescu (D) 6,71; C. Gagiu (S)' 
6,45; înălțime: G. Dumitrescu (S) 
1,95; prăjină: P. Ioan (S) 3,60; 
greutate: A. Raica (C.C.A.) 14,96; 
I. Stoian (P) 13,71; I. Heller (C)j 
13,70; disc: E. Vîlsan (C.C.A.) 
44,00; suliță: Gh. Popescu (S) 
60,99; Al. Bizim (S) 60,02; ciocan: 
C. Dumitru (L) 53,85; A. Szigmund 
(C.C.A.) 51,01; V. Iacoveanu (L)i 
50,64; I. Pantelimonescu (D) 47,26: 
FEMEI: 100 m. (serii): CI. Ruse 
(M) 12,8; C. Artz (P) și S. Băltă- 
gescu (M) 13,1; 400 m.: Fi. Dumitru
(L) 62,0; 80 m.g.: S. Băltăgescu
(M) 12,3; El Streza (L) 12,5; X. 
Miliutin (S) 12,7; A. Dragomirescu 
(L) 12,8; lungime: G. Bellu 
(C.C.A.) 5,18; I. Marin (P) 5,14; 
CI. Ruse (M) 5,10; înălțime: A. 
Ghivăran (P) 1,44; greutate: M. 
Velicu (FI. r.) 12,98; Al. Tănase 
(P) 12,18; disc: L. Manoliu (C) 
40,89; suliță: Al. Tănase (P) 37.50; 
M. Iordan (C) 34,03,

Marin D&chpfiță (C.C.A.) a realizat 582 p. la pistol viteză
Ieri, pe poligonul Tunari, a luat 

sfîrșit competiția de tir dotată cu 
„Cupa Dinamo", in cadrul întrece
rilor, care au durat 3 zile, au fost 
înregistrate cîteva rezultate bune. 
Astfel, Marin Dochiliță (C.C.A.), 
după ce în prima manșă a probei 
de pistol viteză a obținut 294 p., la 
sfîrșitul întrecerii a realizat o per
formanță care se situează printre 
cele mai bune realizate vreodată 
în țara noastră: 582 p. (acest re
zultat este cu 4 puncte mai slab

decît recordul R.P.R. și cu 5 față 
de recordul mondial ai probei). 
Proba de talere a revenit lui Gh. 
Florescu (Flacăra) cu 93 talere lo
vite din 100, iar proba de 40 focuri 
(în picioare) rezervată bărbaților a 
fost cîștigată de... Marieta Juver- 
deanu (Flacăra) cu 376 p.

Cupa Dinamo a revenit reprezen
tativei asociației Dinamo care a 
totalizat 16 p. In clasament urmea
ză C.C.A. cu 27 p., Progresul 30 
p., Știința 42 p. și Voința 47 p.

U.R.S.S. campioană mondială universitară ia șah
UPPSALA (prin telefon). — 

Ieri s-a încheiat la Uppsala (Sue
dia) campionatul mondial studen
țesc de șah. Echipa U.R.S.S. a re
purtat o categorică victorie, ter- 
minînd neînvinsă turneul, 
total de 21‘/2 puncte, din 
posibile. De notat că
U.R.S.S.—R.P.R., întrerupt 
nultima rundă, s-a încheiat la e- 
galitate: 2—2. Iată rezultatele in
dividuale ale acestei întîlniri: Șu- 
ta-Lutikov 1-0, Antoșin-Voiculescu 
’/2—V2. Szabo—Polugaevski 0—1; 
Tal—Ghițescu '/2—*/2. In ultima 
rundă echipa noastră a întîlnit 
pe cea a R. P. Bulgariei. Victoria 
a revenit studenților bulgari cu 
3‘/2—’/2 (Pîdevski-Szabo 1—-0, Dri- 
mer—Kolarov 
Ghițescu 1—0 
0-1).

Clasamentul .
rul: 1. U.R.S.S. 21l/a P4
Ungară 16‘/2 p.; 3—4 R.P.F. Iugo
slavia și R.P- Bulgaria 15 p.; 5. 
Spania 12'/2 p.; 6. R. Cehoslovacă 
ll>/2 P-; 7. R.P.R. 10'/2 p.; 8
S.U.A. 9‘/2 p.

cu un 
cele 28 
meciul 
în pe-

'/2—’/ș, Boboțov— 
și Voiculescu—Peev

final este următo- 
.; 2. R. P.

«(Mwmre HOTMtC
iJ.D.A. (Praga)-C.C.A. (București)

FRAGA 15 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). In localita
tea Hradec Kralove a avut loc sîm
bătă întîlnirea de scrimă dintre e- 
chipele U.D.A. Praga și C.C.A. 
București.

Proba de floretă electrică a fost 
foarte disputată. La scorul de 8—7 
pentru C.C.A.. trăgătorul Janda
(U.D.A.) trebuia să învingă cu X 3 MECIURI IN CAMPIONATUL 
5—0 pe Tudor (C.C.A.) pentru ca U.R.S.S.
scorul să fie perfect egal. Janda a X , , . , ,
condus cu 4—0 și a cîștigat cu > In cadrul campionatului unional 
5—1. S'cor final 8—8 (60—59 tușe \ 4de {otbal s-au desfășurat ieri 3 în- 
Dentru C.C.A.). x Mniri. La Chișinău, echipa locală
‘ La proba de sabie scriirerii ro- > Purevestnik a obținut surpriza zilei 
mini au fost superiori victoria reve- \ z/ m n<l . T D;S A- CUT3. 1 
nindu-le cu 10-6. Pentru C.C.A. < (>-.«)■ Juond in deplasare, Loko- 
victoriile au fost realizate de: Vîl-> .^<>.scova1 an‘"y1"» pe„.DlM’
cea 3, Pelmuș 3. Mustață 2, și Is-X T^’‘sl , _?° ( —°)• Dțnan»0 
trate 2. Pentru U.D.A. : Kratohvil < K.,ev a.făcut mec, nul cu Zenit Le-
3. Stary 2, Păsztor I. > nrngrad : 1-1 (1-0).

La spadă electrică trăgătorii ee-X HONVED ÎNVINSĂ DE DOROGI 
noslovact s-au prezentat mai bine, x BANYASZ
cîșțigînd întîlnirea. cu 12—4. Vie- ' 
toriile au fost realizate de: Janda
4, Moravec 3, Stary 3, Proșek 2 
pentru U.D.A. și Tudor 2 și Stelian 
2 pentru C.C.A

JINDRICH PEJCHAR

campionatului italian s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ia Flo
rența Florentina — Milano 3—0 
(2—0); la Milano Internazionale — 
Roma 1—1, la Torino Napoli — Ju
ventus 1—0, la Roma Lazio—Spăl 
3—0, la Novara Triestina—Novara 
1—0, la Padova Padova—Sampdo- 
ria 1—3, la Busto Arsizio Pro Pa
tria—Torino 1—1, la Genova Ge
nova—Lanerossi 2—2.

cele două reprezentative a prilejuit 
o luptă extrem de dîrză. Primul gol 
a fost marcat de 'scoțieni în min. 
59 prin Legatt. Englezii, deși au 
atacat puternic, nu au reușit să 
egaleze decît în min. 89 prin Hay
nes.

*■
NICE ÎNVINSA IN CAMPIONA

TUL FRANCEZ

Nou record mondial

BUDAPESTA 15 (prin telefon). 
— In etapa de duminică a campio
natului maghiar s a înregistrat o 
mare surpriză La Dorog, echipa 
locală Banyasz a întrecut cu 1—0 
echipa campioană Honved. Unicul 
nunei al meciului a fost înscris de 
Pozsonyi în min. 39. fată celelalte 
rezultate: Ia Budapesta, Vasas Bp. „• 

- — Pecsi Dozsa 2—0 (0—0), Kila înot X nizsi—Szefedi Haladas 3—0 (2-0);
x la S'zombathely Torekves — -Dozsa _• 

In cadrul unui concurs de natație x Bp. 1—2 (0—1); la Csepel Vasas— 
desfășurat ieri in Olanda, înotă- } Salgotarjani Banyasz 0—1 (0—0). 
toarea Cockie Gastelaars a obținut x 
un nou record mondial în proba de/ FIORENTINA — MILANO 3—0 
100 m. liber femei, cu timpul de X
1:04,0. Vechiul record era deținut X ROMA 15 (prin radio). — In e- 
tot de Gastelaars, cu 1:04,2. < tapa a 27-a (a zecea din retur) a

PARIS 15 (prin radio). — Du
minică în Franța s-a disputat o 
nouă etapă în cadrul campionatului 
primei divizii de fotbal. Partidele 
au fost influențate în mare măsură 
de ploile torențiale care au căzut 
în toată Franța. Iată rezultatele în
registrate : Strasbourg—Nice 1—0, 
Lens — Marseille 4—0, Reims — 
St Etienne 1—2 Lyon — Sedan 
0—0, Racing Club Paris — Nimes 
3—2, Monaco — Lille 2—0, Toulou
se — Troyes 2—L Metz — Sochaux 
I—0, Nancy — Bordeaux 1—0.

Meciuri internaționale

Anglia 1—1 (0—0).
Glasgow, în fața a

Scoția —
Sîmbătă la
140.000 spectatori, întîlnirea dintre

In turneul pentru locurile 9—16 
clasamentul este următorul: 9. Is
landa 22 p.; 10. Polonia 18'/2 p.; 
11. R.D. Germană 17‘/2 p.; 12.
Anglia 15 p.; 13. Finlanda 1272 
p.; 14. Franța 9>/2 p.; 15—16. Sue
dia și Norvegia 8’/2 p.

Au fost premiați pentru cele mai 
bune rezultate individuale Korcinol 
(U.R.S.S.) la masa I-a (4 p. din 
5), Lombardi (S.U.A.) la masa 
H-a (4*/2 p. din 6), Tal (U.R.S.S.) 
la masa IlI-a (4 p. din 6), Anto-' 
șm (U.R.S.S. și Măriei (Iugosla
via) la masa IV-a (4 p. din 6).

Turneul de șah 
de la Palanka

BELGRAD (prin telefon). — 
In cadrul turneului internațional 
de șah de la Palanka (Iugoslavia) 
vineri au continuat partidele în
trerupte din runda V-a. S au în
registrat următoarele rezultate: 
Puc-Deiy _ 0-1; Radul eseu- Vukovfci 
1-0; Ciocîltea Tomovici 0-1; Ditt- 
man-Srbu întreruptă pentru a doua 
oară.

Runda Vl-a: Robatsch-Sier într.; 
Srbu-Karaklaici 0-1; Puc-Dittman 
0-1; Vladislavlevici-Rădulescu */2- 
/i', Vukovici-Ciocîltea într.; Tomo- 

vici-Georgevici într.; Dely-Trifuno- 
viei 1-0.

Runda VH-a: Dittman-Dely 0-1; 
Ka_raklaici-Puc 1-0; Sier-Srbu într.; 
Rădulescu-Robatsch într.; Ciocîl- 
tea-Vladislavlevici 1-0; Georgevici- 
Vukovici 0-1; Trifunovici-Tomovici 
într.

In clasament conduce Karaklaici 
cu 5'/2 p. (1). pe locurile urmă
toare se află: Dely 5>/2 p.; Tri- 
funovici, Radulescu. Ciocîltea,

Austria-Brazilia 2-3 (1-0) La Vie- X Dittman cite 3'/2 p. (1), etc.
na, echipa Braziliei a obținut ieri x --------- w t T_----------
cea de a doua victorie din cadrul /
turneului ce-1 întreprinde în Euro- . Tara Wtor a cîștigat torizi 
pa. Următorul meci al brazilieni- \ r u .„«hilor va avea loc la Praga cu echipa x 5 națlllil! Ifl Highl

R. Cehoslovace. C
PARIS 14 (prin radio). — Sîm

bătă după-amiază s-a disputat pe 
stadionul Colombes, din Paris, ul
tima întîlnire de rugbi din cadrul 
tradiționalei competiții „Turneul ce
lor 5 națiuni", între echipele Fran
ței și Angliei. întîlnirea a fost 
foarte viu disputată și a plăcut ce
lor peste 40.000 de spectatori. Fran
cezii au cîștigat cu scorul 
Iată acum clasamentul 
competiției:
1. Țara Galilor
2. Anglia

F. GERMANA B - LUXEM- X ’j mtnda 
BURG 3—1 (2—1) S 5. scoția

★
SOFIA, (Agerpres). — A.T.B. 

transmite: In continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în R.P. Bul
garia echipa chiliană de fotbal 
Green Cross a jucat vineri la Dimi- 
trovo cu echipa locală Minior. Fot
baliștii chilieni au obținut victoria 
cu scorul de 3—2.

R.

4 
4
4
4
4

3
2
2
2

de 14—9, 
final al
1
2
2
2
3

25:15 
43:23 
31:34
23:47
31:34
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4
4
2


