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Ieri» Ia Belgrad 

Reprezentativa de fotbal a R. P. Romine 
a realizat o strălucită performanță învingînd 
puternica echipă a R.P.F. Iugoslavia: 1-0 (0-0) 
La Sofia, tinerii fotbaliști din echipa Bucureștiului 

au pierdut la limita: Sofia-București 1-0 (0-0)
22 Aprilie 1956.

O dată care va figura la toc de cinate în palma
resul echipei noastre reprezentative. In primul meci 
internațional al anului fi în compania unei echipe 
cotate printre cele mai bune din lume, selecționata 
noastră națională a reușit nu numai o comportare 
excelentă, ci și un rezultat excepțional, de mare ră
sunet. Victoria de ieri de la Belgrad — obținută 
grație voinței, calmului și puterii de luptă a jucă
torilor echipei noastre — precum și comportarea ti ■ 
nerei selecționate a orașului București la Sofia, re

prezintă succesul unei noi orientări în fotbalul nos
tru, succesul unui ansamblu de măsuri luate încă 
de la inceputut anului pentru îmbunătățirea și pro
gresul acestui sport. Victoria de ia Belgrad deschi
de frumoase perspective fotbalului din (ara noastră.

Strălucita comportare a juniorilor noștri la a IX-a 
ediție a Turneului F.I.F.A. a subliniat valoarea tine
rilor noștri fotbaliști și a atras aprecierile elogi
oase ale specialiști/o- străini asupra fotbalului ro- 
minesc.

Victoria de la Belgrad confirmă aceste aprecieri și 
impune fotbalul nostru peste hotare

BELGRAD 22 (Prin telefon de 
la corespondentul nostru). — Cu 
un Toma extraordinar, echipa Ro- 
mîniei a reușit să mențină rezulta
tul de egalitate și în repriza doua, 
iar în min. 83 prin Cacoveanu să 
cucerească victoria după un meci 
dramatic. $i trebuie subliniat că de 

jcinci ani echipa reprezentativă ju- 
goslavă nu a pierdut nici un meci 
la Belgrad.

Jocul bun făcut de apărarea și li
nia de mijlocași a romînilor a făcut 
ca atacul jugoslav să nu se simtă 

iîn apele sale și să nu-și poată 
desfășura jocul său normal.

După primul fluier al arbitrului 
italian Bernardi, echipele s-au an
gajat într-o luptă aprigă. Jugosla- 
vii întreprind o serie de atacuri, 
dar fără succes. Șuturile lui Vu
kas, Zebeț și Milutinovici merg 
fie pe lîngă poartă și peste poar
tă, fie în brațele lui Voinescu. îna
intașii jugoslavi au mai multe o- 
cazii de a deschide scorul însă a- 
părarea echipei române respinge cu 
succes toate atacurile. Voinesou 
intervine printr-un salt (min. 7) și 
prinde balonul la un corner, la un 
șut al lui Mitici. După o acțiune 
a echipei romîne Onisie — Geor
gescu — Tătaru terminată cu un 
șut pe lîngă poarta lui Beara, 
Szoko și apoi Voinescu resping 

. prompt alte acțiuni ale jugoslavi- 
lor (min. 13 și 15). Romînii ri
postează cu dese acțiuni pe stînga, 
obțin un corner în min. 26, dar 
fără rezultat. Beara iese și boxea- 
ză balonul. .Apoi jugoslavii reiau 
ofensiva și în min. 29, Vukas îl 
lansează pe Ognjanov care pătrun
de în careu îndreptîndu-se spre 
poartă. Voinescu iese la tinjp și-i 
plonjează în picioare, salvînd o 
situație critică. In plonjeon însă, el 
se lovește și părăsește terenul, fiind 
înlocuit cu Toma. După un minut, 
la un alt atac âl echipei iugoslave, 
Bobek se ciocnește cu Zavoda II 
și lovindu-se, este nevoit să pără
sească și el terenul. In locul lui 
intră Antici.

Imediat, Antici are ocazia să des
chidă scorul. Este singur în fața 
porții, dar șutul lui este apărat 
printr-o robinsonadă de Toma 
(min. 36). Echipa romînă are o pe
rioadă de ofensivă, însă Horvat, 
Trnkovicî și în ultimă instanță 
Beara resping acțiunile. I.n min. 
40, după o combinație Alexandres- 
cu — Tătaru, Georgescu ajunge la 
10 m. de poartă, dar trage afară. O 
ocazie ratează imediat și Vukas, 
care trage în piciorul lui Zebeț și 
astfel pericolul este îndepărtat de 
la poarta lui Toma. Acesta are din 
nou, emoții în min. 42. Vukas com
bină cu Milutinovici și acesta tra
ge. Toma se aruncă în traectoria 
mingii, dar aceasta lovește piciorul 
lui Onisie și ricoșează la Ognja
nov care trage spre poarta goală.
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Apoizan însă este acolo și salvea
ză. In schimb, Toma se revanșează 
în min. 45. Vukas este faultat în 
careu de Zavoda II și arbitrul a- 
cordă lovitură de pedeapsă. Bate 
Vukas, dar Toma apără printr-un 
salt spectaculos. Jugoslavii au ra

AL. APOLZAN 
căpitanul echipei

tat o mare ocazie de a deschide 
scorul, astfel că repriza ia sfârșit 
cu rezultatul de 0—0.

In repriza doua, jocul începe cu 
atacuri periculoase ale echipei ro
mîne. Terenul alunecos din cauza 
ploii (a căzut în ajun și a plouat 
și în repriza doua) nu împiedică 
echipele să-și continue acțiunile ra
pide. Echipa gazdă se apără cu în
dârjire. Are de stăvilit atacuri pes
te atacuri inițiate de jucătorii ro- 
rnîni.

Apoi, inițiativa trece din nou de 
partea echipei jugoslave, însă fun
dașii și mijlocașii echipei oaspe au 
intervenții prompte și constituie un 
zid în fața porții lor. Vukas, Milu
tinovici, Zebeț și mijlocașul Mitici 
construiesc atacuri numeroase, dar 
de fiecare dată Toma, Szoko, Apol- 
zan, Zavoda II și Bone intervin 
cu succes și resping totul. Minutele 
trec și scorul continuă să rămînă 
alb. Despre atacanți însă, în a 
doua parte a jocului nu putem spu
ne prea mult. Jocul lor a fost nesi
gur și imprecis. Echipele nu au 
putut să se concentreze, ratând nu
meroase situații favorabile. Romînii 
s-au apărat cu multă dârzenie, dar 
au jucat deschis. Calmul și viteza 
au caracterizat pe jucătorii romîni 
mai ales în apărare. Jugoslavii ob
țin trei cornere (față de unul al 
romînilor) în această perioadă, dar 
au rămas fără rezultat (min. 55, 63 
și 65). In min. 60 se produce o 
schimbare în echipa romînă: Tă
taru este înlocuit cu Constantin. 
Acum, atacul romîn acționează în 
următoarea formație: Cacoveanu — 

Zavoda I — Constantin — Geor
gescu — Alexandrescu. Două minu
te mai târziu, își modifică formația 
și jugoslavii: Ognjanov iese și in
tră Rajkov. In min. 72, Apoizan 
lămurește o nouă situație pericu
loasă. Jugoslavii își continuă ac
țiunile, la care romînii răspund cu 
contraatacuri purtate pe aripi. La 
o astfel de acțiune, mingea ajunge 
la Georgescu (min. 83). Acesta se 
îndreaptă spre poartă și pasează 
lui Constantin, plasat pe stînga. 
Constantin trimite balonul lui A- 
lexandrescu trecut pe centru. Un 
„cap" și mingea ajunge Ia Ca-

(continuare în pag. a 4-a)

O nouă victorie a luptătorilor noștri

R. P. Romînă — R. Cehoslovacă 5-3
întâlnirea prietenească dintre re- 

prezentatrvde de lapte clasice ale 
R.P. Romîne și R. Cehoslovace a a- 
tras ieri dimineață în sala Horeas
că aproape 2.000 spectatori ou toate 
că vremea excepțională îmbia mai 
de grabă la plimbare. Cei care au 
asistat totuși la această întrecere 
n-au avut ce regreta nu numai pen- 
trucă au învins reprezentanții noș
tri, ci mai ales findcă au putut ur
mări întreceri desfășurate într-o at
mosferă de perfectă sportivitate.

Victoria echipei R.P. Romîne la 
scorul de 5-3 este perfect meritată 
și mai clară decât arată rezultatul, 
luptătorii noștri fiind mai bine 
pregătiți mai ales din punct de ve
dere tehnic. Echipa oaspe a consti
tuit totuși un adversar dificil și e- 
voluția scorului a produs emoții 
celor prezenți. Luptătorii romîni au 
obținut cea de a patra victorie din 
acest sezon, Ia un interval scurt 
și important este faptul că unele 
din deficiențele semnalate în întâl
nirile anterioare au fost parțial re
mediate (rezistența, lipsa de com
bativitate în reprizele de luptă în 
picioare) în plus ei dând dovadă de 
mai mult siguranță și orientare în 
concurs

Iată câteva amănunte despre me
ciurile acestei noi întâlniri dintre 
cele două reprezentative:

CAT. 52 kg.: D. Pîrvulescu pier
de prin autotuș în min. 14 în fața 
lui I. Zeman. Acesta din urmă era 
în avantaj și cînd s-a produs au- 
totușul acordat — după părerea 
noastră — cu multă ușurință de 
arbitrul Podborsky. Totuși este de 
menționat faptul că acela care a 
condus lupta a fost Pîrvulescu. El 
a făcut insă unele greșeli inadmi
sibile pentru un luptător de valoa

Iată jucătorii care, ieri, la Bel grad, au cucerit o victorie prețioasă 
și de prestigiu pentru fotbalul ro mînesc.

Incepînd de sus, de ta stingă la dreapta: I. Voinescu, C. Toma, V. 
Zavoda, I. Szoko, S. Onisie, T. Bon e, G. Cacoveanu, F. Zavoda, I. Ale- 
xandrescu, G. Constantin, N. Geor gescu și N. Tătaru,

rea sa. Nu știe Pîrvulescu că un 
luptător nu se oprește decît ta 
fluierul arbitrulu:, chiar dacă aces
ta (așa cum a fost cazul) nu a 
fluierat ieșirea de pe saltea? Din- 
tr-o astfel de greșeală Pârvulescu 
a pierdut trei puncte. In general 
luptătorul romîn a avut o tactică 
greșită.

CAT. 57 kg.: Fr. Horvath ctșii- 
gă la puncte in fața lui E. Odeh- 
nal. învingătorul și-a acumulat 
punctele într-o frumoasă repriză 
de luptă în picioare și apoi a men
ținut rezultatul. Ultimele nouă mi
nute au fost lipsite de spectaculo
zitate.

CAT. 62 kg.: M. Solcz învinge 
la puncte pe P. Stanicky. Repre
zentantul nostru a dominat între
cerea și a câștigat ușor, acumulând 
punctele în repriza de parter. Solcz 
a dominat mai ales prin forță.

CAT. 67 kg.: Gh. Dumitru pier
de la puncte întilnirea cu M. Ata
nasov. In fața celui mai bun lup
tător cehoslovac, Gh. Dumitru s-a 
pierdut, încercând — probabil — să 
evite numai turul de cap așa cum 
a fost sfătuit. El n-a arătat însă 
explosivitatea ce-1 caracterizează și 
nu și-a terminat acțiunile în par
ter. A arătat și lipsuri în apărare. 
M. Atanasov a manifestat siguran
ță și o bună pregătire tehnică și 
fizică.

CAT. 79 kr.: V. Btdarca cîști- 
gă la puncte în fața lui VI. Se- 
kal. Reprezentantul nostru s-a 
prezentat incomparabil mai bine 
decît în celelalte meciuri, a ata
cat de la început, cînd și-a asi
gurat și avantaj, dar spre sfâr
șit a părut obosit. Bl a fost însă 
jenat de lupta cu multe obstruc
ții a adversarului (lovituri cu ca
pul, „ajutor" cu picioarele),

CAT. 79 kg.: M. Belușica cîș- 
ligă la puncte întilnirea cu K. 
Sotsoek. Nert superior, Belușica 
n-a fost incomodat niciuin moment 
de adversar și părerea noastră 
este că luptătorul romîn n-a for
țat tușul.

CAT. 87 kg.: L. Bujor înving 
ge ta puncte pe J. Harencik. 
In fața unui adversar cu o 
presionanită „carte de vizită", Ii? 
Bujor n-a părut deloc timid și al 
câștigat clar, prin acțiuni în viteză 
și forță. Harencik — pe care l-am! 
mai văzut — s-a prezentat totuși 
sub posibilități.

CAT. GREA: A. Șuii pierde la 
puncte întilnirea cu I. Ruzicka. 
Pe lângă Ruzicka, luptătorul nos
tru a apărut ca un copil. Totuși 
diferența enormă de 40 kg. nu l-a 
împiedicat pe A. Șuii să inițieze 
numeroase acțiuni și în general 
să facă un meci entuziasmamt, 
oare i-a atras ropote de aplauze. 
Cu o condiție fizică foarte bună, 
A. Șuii l-a pus în dificultate pe 
adversar și nu i-a lipsit mult să 
cîștige. Lui Șuii îi adresăm un 
sincer bravo pentru admirabila 
sa comportare.

Evidențieri: M. Solcz, M. Belu-, 
șica, L. Bujor și A. Șuii (R.P.R.)< 
M. Atanasov, P. Stanicky (R. 
Geh.). Arbitrajul lui N. N. Soro
kin (U.R.S.S.), competent.

Azi dimineață lotul luptătorilor 
cehoslovaci a plecat spre Lugoj, 
unde va susține cea de a doua în
tâlnire din țara noastră în compa- 
nia reprezentativei orașului.

I. ȘE1NESCU 
V. GODESCU



i După cum era de 
cliștii de la Dinamo

Tntr-o alergare dominată de tineret 
Gh. Calcișcă (Dinamo) 

oră. Acțiunea primului pluton nu e 
continuată însă cu vigoare, astfel 
că la Gura Beliei asistăm la re
gruparea cicliștilor.

o învingător tot tinăr:
așteptat, ci- 

București au 
trecut cu hotărîre la acțiune, în 
cea de a doua etapă (Orașul Stalin 

■— Făgăraș și retur), desfășurată 
Sîmbătă. După cîteva atacuri în
treprinse de G. Petrescu, C. Tudo- 
se, V. Dobrescu și alții, V. Geor
gescu inițiază „evadarea" decisi
vă, la numai cîțiva kilometri de la 
plecare. Patru dinamoviști se des
prind pe rînd din pluton, în ciuda 
■vîntului puternic care suflă din 
ifață: V. Georgescu (care va anima 
-necontenit grupul „fugarilor"), Șt. 
Ștefu, M. Voinescu și G. Calcișcă. 
Lor li se alătură apoi, C. Istrate 
(Progr. C.P.C.S.), M. Ciurciubici 
(C.C.A.), Gh. Văsîi (Voința), V. 
Dobrescu (Minerul), Ion Baciu 
'(FI. roșie), Șt. Ionescu (Locom.), 
V. Ionescu (Voința) și N. Pelcaru 
'(C.C.A.).

Atacul dinamoviștilor din Bucu
rești îi surprinde pe cei doi prota
goniști ai primei etape, R. Klein 
și M. Zînz, (Dinamo Or. Stalin) în 
mijlocul plutonului. Firește, o eroa
re de orientare și cu tot contra
atacul lansat apoi cu înverșunare 
de aceștia în colaborare cu colegii 
lor de echipă ei nu pot recupera te
renul. In plus, M. Zinz sparge la 
km. 17, iar D. Glodea ceva mai 
departe. Același lucru îl face și C. 
Istrate care acționa puternic în 
grupul celor „evadați", grup din 
care mai apoi se va pierde Ciurciu
bici.

Asistăm la o veritabilă cursă de 
urmărire între un pluton de 10 a- 
lergători și grosul plutonului, de 
peste 50 de inși, în care L. Popov, 
I. Sima, M. Gherman, M. Kammer 
■și R. Klein fac eforturi extraordi
nare să reducă distanța.

La Făgăraș, „fugarii" au un a- 
Vens de aproape 6 minute față 
de grosul plutonului.

Și cursa poate fi socotită ca și 
terminată pentru plutonul de zece 
alergători care ajunge compact pe 
străzile Orașului Stalin. Aci, G. 
Calcișcă, printr-un atac bine orien
tat, se desprinde și cîștigă etapa, 
urmat la 6 sec. de Șt. Ștefu, M. 
Voinescu, N. Pelcaru, V. Georges
cu, Gh. Văsîi și de ceilalți la mici 
intervale.

134 km. au fost parcurși în 3 h 
35’48”. Media orară 37,850 km. 
După această etapă, Gh. Calcișcă 
a trecut pe primul loc în clasa
mentul general cu timpul de 8 h 
32’57”, urmat la 6 sec. de I. Ba- 
oiu, Șt. Ștefu și N. Pelcaru.

ULTIMA ETAPA
Un mare număr de spectatori 

din Orașul Stailin a ținut să ureze 
-cicliștilor succes în, uitima etapă a 
„Cursei Scînteii". La ora 12.30 

•starterul a lăsat steagul și — în- 
tr-un ritm surprinzător de rapid 
•pentru început de etapă — aler
gătorii au plecat spre București. 
S-a pornit ca o vijelie și încă de 
pe străzile Orașului Stalin pluto
nul s-a „fărîmițat". Tot pe stră
zile orașului și mai apoi pe primii 

‘kilometri de șosea asfaltată, înre
gistrăm primele defecțiuni. C. Is
trate, Visarion, M. Teodorescu și 
G. Lăzărescu sparg, iar T. Nicolae 

-.rupe cîteva spițe. Spre Predeal se 
-rulează într-un ritm vijelios, ast- 
"fel că pe panta Timișului, rămîn 
•mulți alergători, printre care Șt. 
îSebe, Magnus Zinz, Iulian Teodo- 
•arescu, Dan Marin, L. Dominic,

IN PREDEAL'». 
' trec primii R. Schuster, O. Bos- 
•Tiiak, I. Sima și A. Șelaru. Tot aci 
»cursa se animă pe neașteptate. O 
■barieră se lasă tocmai cînd întregul 

.-pluton, — circa 50 de cicliști — 
•sosise în fața ei. Jumătate de piu- 
;ton apucă să se strecoare pe sub 
‘barieră, în vreme ce ceilalți cicliști,. 
Tămîn să aștepte „ca pe ghimpi" 
"trecerea unui interminabil „măr
far". Cum era și de așteptat, profi- 

’tînd de acest avans — circa două 
minute — cicliștii evadați se aș- 

:țern serios pe„ lucru și coboară cu 
•ț> viteză amețitoare spre Sinaia. 
După o oră au fost parcurși 36 

<de km. Viteza la coborîș a ajuns 
uneori să depășească 60 de km. pe

Astăzi premiera 
nou radio magazin $ 

ou public
după-amiază la ora ... ... 

sala Teatrului Tineretului (dină 
osul Poșiii) are loc premiera $ 

noului radio magazin cu spec-S 
Latori: „SA-ȚI FAC CARICA-S 
ȚURA" de N. Stroe și Aurelz- 
Felea. <7

<?
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„Cursa Scînteii” 1956 FINALELE CROSULUI DE
Cei mai buni au învins

PRIN PLOEȘTI...
...plutonul e condus de Faniclu, 

urmat de I. Ioniță. N. Vasilescu 
trece la atac după ieșirea din oraș 
dar e „interceptat" la BărcăneștL 
Au mai rămas 50 de kilometri pînă 
la București și plutonul își vede 
liniștit de drum. Singura acțiune 
mai serioasă va fi înregistrată la 
30 kilometri de sosire. Călin Tu- 
dose, Vasile Dobrescu și Șt. Sebe 
atacă puternic, se desprind de gro
sul plutonului și curînd iau un 
avans de 300 metri. Urmărim din 
mașină acțiunea lor. Tinerii Do
brescu și Călin Tudose conduc cu 
schimbul. Sebe nu înțelege să co
laboreze din motive... tactice. Ast
fel, acțiunea va eșua după 9 kilo
metri. Intretimp, se produce o bus
culadă în care sînt angrenați Pel- 
canu, Glodea, Stepanian, Wittman 
și alții.

In rest... nimic nou pînă la Fîn- 
tîna Miorița. Aci, sosește un plu
ton compact care se pregătește 
pentru ultimul „asalt". Cicliștii se 
supraveghează un timp, apoi se re
ped spre linia de sosire... Ion Io
niță „svîcnește" Ia 100 de metri 
de sosire și ia avans... Iată însă 
că-i „prinde roata" N. Vasilescu. 
Un sprint irezistibil și Ioniță e 
bătut pe linia de sosire cu o „roa
tă"... La București a sosit primul 
dinamovistul N. Vasilescu 
„Cursa Scînteii" din acest 
cîștigat-o tot un dinamovist: 
rul Gheorghe Calcișcă!...

Iată clasamentul etapei: 
Vasilescu (Dinamo) 4:29,30. 
Ioniță (C.C.A.). 3. A. Selaru (Di
namo). 4. V. Georgescu (Dinamo). 
5 E. Golgoți (Progresul). 6. Gh. 
Calcișcă, etc. — toți același timp 
cu învingătorul. Medie orară: 
37,150 km.

Clasamentul general: 1. Gh. Cal
cișcă (Dinamo) — 13:02,27. 2. I. 
Bariu (Fi. roșie) — 13:02,33. 3. Șt. 
Ștefu (Dinamo) — 13:02,33. 4. N. 
Pelcaru (C.C.A.) — 13:04,47. 5. N. 
Vasilescu (Dinamo) — 13:06,27.
6. A. Selaru (Dinamo) — 13:06,29.
7. Călin Tudose (Progresul) — 
13:06,35. 8. Iul. Minulescu (Avîn- 
tuil) — 13:07,32. 9. A. Faniciu (Me
talul) — 13:07,34. 10. Ion Sima — 
(Dinamo Orașul Stalin)—13:07,34.

EMIL iencec
G. MIHALACHE

iar 
an a 
tînă-

1. N.
2. I.

N. Vasilescu (Dinamo) trece primul linia de sosire la București invin- 
gînd-l la sprint pe 1. Ioniță (C.C.A.)

I (Foto: I. MIHAICA)

Și campionii pot pierde Ia scor:

C.C.A.—LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE 29-6 LA RUGB1
La terminarea meciului dintre 

C.C.A. și Locomotiva Grivița Ro
șie cîtiva dintre cei mai pasionați 
susținători ai echipei feroviare pă
răseau terenul cu un zîmbet larg 
pe buze, care arăta mai curînd o 
bună dispoziție decît o stare de 
deprimare. Și totuși, formația cam
pioană cedase în f.ața militarilor cu 
un scor de-a dreptul surprinzător: 
29—6! In aceeași stare i-am în- 
tîlnit și pe unii dintre componenții 
echipei învinse. Șt unii și ceilalți 
ne-au mărturisit că sînt pur și 
simplu uluiți de proporțiile înfrîn- 
gerii și că au impresia că este 
mai curînd vorba despre o glumă 
bună, decît despre un fapt real. 
Autor.i „glumii", rugbiștii de la 
C.C.A., ni s-au părut mai rezervați, 
mai ponderați decît învinșii lor. 
Poate că și pe ei diferența de 
puncte înscrisă pe foaia de arbitraj 
i-a surpYins, cu toate că ei s-au 
străduit în mod evident să .o facă

Aspectul sărbătoresc al hipodro
mului Băneasa-Trap nu i-a impre
sionat numai pe cef mai buni cro- 
siști din cele 16 regiuni ale țării, ve- 
niți să-și dispute întrecerea finală, 
ci chiar și pe cei care nu odată au 
urmărit marile competiții de masă. 
Organizarea aproape ireproșabilă 
este faptul care trebuie subliniat în 
primul rînd .In acest cadru, întrece
rile au oferit un frumos spectacol 
sportiv, care a răsplătit osteneala 
pe care și-au dat-o sutele de spec
tatori doritori să. urmărească fina
lele crosului de masă ,(Să întîmpi- 
năm 1 Mai".

JUNIOARE CAT. I. 15—16 ANI : 
Cei 600 m. ai traseului n-au per
mis crearea unei distanțe prea mari 
între primele clasate și restul pluto
nului, care a sosit în grup compact. 
De altfel, acest lucru este oglindit 
și de rezultatele tehnice ale prime
lor 5 clasate: 1. Maria Cîmpeanu 
(reg. Cluj) 2:01; 2. Georgeta Roșu 
(reg. Bacău) 2:02; 3. Floarea Vîicea- 
nu (reg. Pitești) 2:03; 4. Valeria Do- 
boj (reg. Oradea) 2:05; 5. Maria To- 
baș (reg. Constanța) 2:07.

JUNIORI CAT. I. 15—16 ANI: Se 
părea că această probă va reveni a- 
lergătorilor bucureșteni, care au 
pornit „tare" de la început și au 
reușit să imprime o trenă întregii 
curse. Intr-adevăr, pînă cu aproape 
50 metri înainte de linia de sosire, 
Gh. Ciobanu și Șt. Bălăceanu, din 
Capitală conduceau cu autoritate. 
Iată însă că în acest moment un al 
treilea pretendent la titlu țîșnește 
din pluton, îi depășește pe rînd pe 
cei doi cîștigători... prezumtivi și- 
învinge. Așa îneît, clasamentul ara
tă astfel: 1. Ștefan Beredszaszy 
(reg. Hunedoara) 3:15; 2. Gh. Cio-

La tenis de masă 
Constructorul București- 

Progresul Cluj 0-3 la fete!
lată rezultatele etapei de dumini

că: fete: Constructorul București — 
Progresul Cluj 0—3; Știința Buc. — 
FI. r. Oradea 3—1; Dinamo Con
stanța — Progresul Buc. 0—3; bă
ieți: Constructorul București—Pro
gresul Cluj 5—2; Voința București 
— FI. r. Oradea 5—0; Dinamo Tg. 
Mureș — Voința Arad 2—5; Dina
mo Constanța — Progresul Bucu
rești 2—5.

tot mai sensibilă în cursul meciu
lui. Datorită efortului colectiv și în 
special lui Al. Penciu, A. Mari- 
nache, Nanu Radu, Ștefan Constan
tin, M. Blăgescu și AL Teofilovici, 
deținătorii Cupei R.P.R. au reușit 
un scor neașteptat și totodată sub 
aspectul proporțiilor, surpriza eta
pei (poate chiar a întregului cam
pionat). Pentru comportarea avută, 
întreaga echipă merită laude.

In ceea ce privește pe învinși, 
credem că ei vor trebui să stea se
rios de vorbă laolaltă (accentuăm 
asupra ultimului cuvînt) pentru a 
găsi adevăratele cauze ale ultime
lor insuccese și pentru a încerca să 
le elimine. Credem că în această 
analiză ar trebui să se discute și 
alcătuirea echipei în care de multe 
ori fantezia celui care o alcătuiește 
produce nu numai mirare și nemul
țumire, dar chiar și surprize de 
genul celei a de duminică. (Pîrcălă- 
btscu _c(»țUpya să jogce fundaș,

MASĂ

Un aspect din proba

banu (or. București) 3:16; 3. Șt. 
Bălăceanu (or. București) 3:17; 4. 
Ion Curte (reg. Ploești) 3:19; 5. Ni- 
colae Pavel (reg. Pitești) 3:21.

JUNIOARE CAT. II 17—18 ANI: 
In această probă, impresia că Ana 
Șercău va cîștiga n-a fost dezmin
țită. Luînd conducerea încă de pe 
primii metri, tînăra craioveancă a 
demonstrat calități demne de a a- 
trage atenția antrenorilor din ora
șul ei și a terminat învingătoare cei 
800 m. Rezultate: 1. Ana Șercău 
(reg. Craiova) 2:45"; 2. Lucia Lu
ca (reg. Timișoara) 2:47"; 3. Ghi- 
zela Mike (Regiunea Autonomă Ma
ghiară) 2:48"; 4. Olga Zammer (reg. 
Stalin) 2:51“; 5. luliana Sălăjean 
(reg. Baia Mare) 2:53“.

JUNIORI CAT. Il-a 17—18 ANI: 
Aci, mai mult decît buna pregătire 
a concurenților și-a spus cuvîntul o 
„bîlbîială” a arbitrilor de pe linia 
de sosire, care în loc să indice con
curenților că trebuie să continue a- 
lergarea, s-au îngrămădit ca... pen
tru finiș, după ce concurenții efectu
aseră abia primul tur din cei 2500 
m. ai probei. Fără îndoială, acest 
fapt a dat peste cap calculele tactice 
ale unora dintre concurenți (Vasile 
Marcu din București și alții) care

Semifondiștii noștri au stabilit 
cinci noi recorduri republicane

In cadrul concursurilor de atle
tism desfășurate sîmbătă șl du
minică în Capitală, au fost în
registrate o serie de rezultate 

care cinci noi recor- 
rezultatele: SIMBATA:

bune, din 
duri. Iată ________ ,. ___ ______
110 m. g.: Ion Opriș 14,8; Gher
man Vintilă 15,5; 400 m.: Ion 
Wiesenmayer 49,5; Lothar Marks 
50,7; Gh. Stanei 52,0; DUMINI
CA: 400 m.: life Savel 50,0; L. 
Marks 50,2; 3x800 m. femei: c- 
chiipa — Budia, Micilea, Pasciuc 
6:59,6 nou record (vechiul record 
7:05,4 Știința 1955); 1000 
Ștefan MiHaty 2:24,7 — nou

m.: 
re-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL
MASCULIN CATEGORIA A

C.C.A. — Voința Sibiu 12^-8 
(6-4)

Știința Iași — Repr. or Făgăraș
6—6 (2—2)

Știința Timișoara — Dinamo 6
18—4 (6—2)

Dinamo Orașul Stalin—Flacăra
Ploești 6—5 (2—3)

Progresul Arad—Metalul Timi
șoara 9—13 (3—4)

Picu a „figurat" ca aripă — Ena- 
che a stat pe tușe — etc.). Numai 
o atitudine curajoasă a tuturor ce
lor din colectivul Locomotiva Gri- 
vița Roșie poate scoate din impas 
echipa.

E. V.
Iată celelalte rezultate:
CATEGORIA A: Locomotiva 

I.C.F. — Progresul Sănătatea 6—6 
(3—3); Constructorul Orașul Stalin
— D'.namo IX 0—0; Minerul Pe
troșani—Constructorul Buc. 0—3 
(0—3).

CATEGORIA B: Știința Timi
șoara — Metalul București 3—0 
(0—0); Minerul București — Știin
ța București 6—3 (0—3); Progre
sul Tecuci — Constructorul Con
stanța 0—0; Locomotiva Buzău — 
Flamura roșie Orașul Stalin 5—0 
(0—0); Minerul Lu-peni — Voința 
Cluj 3—3 (3—0); Locomotiva Cluj
— Progresul I.A.T. Sibiu 23—0 
(17—0); Știința Iași — Progresul
F.B.  București 0—9 (0—0).

rezervată seniorilor
(Foto: I. MIHAICA) 

au forțat prematur, iar apoi, epui
zați, s-au pierdut în mijlocul pluto
nului. Clasamentul probei: 1. Mihai 
Rădulescu (reg. Galați) 8:11; 2. 
S. Constantin (reg. Craiova) 8:13;
3. Sever Bratu (reg. Pitești) 8:20;
4. Carol Gheorghe (Reg. Autonomă 
Maghiară) 8:30; Cornel Pop (reg. 
Cluj) 8:31.

SENIOARE: Aici s-a produs o 
greșală tactică foarte frecventă în 
competițiile de masă: pornind ca în- 
tr-o cursă de 100 m. plat, multe din
tre concurente s-au sufocat după 
primele sute de metri, cîteva au a- 
bandonat, iar celelalte au revenit la 
un ritm adecvat. Proba a fost cîști- 
gată de Ileana Naghi (reg. Cluj) 
3:38, urmată în ordine de: 2. Elena 
Fuscel (reg. Pitești) 3:44; 3. Elena 
Crețu (reg. Craiova) 3:44; 4. Geor- 
geta Wenczel (or. București) 3:47;
5. Maria Duță (reg. Ploești) 3:48.

SENIORI: Deși a porpit puternic, 
dinamovistul bucureștean Ion Ciucă 
a acoperit cu succes cei 4000 m. ai 
traseului, trecînd primul linia de so
sire, după 13 min. 14 sec. După el 
s-au clasat: 2. Alexandru Bucur 
(reg. Hunedoara) 13:20; 3. Gh. Apli 
(reg. Cluj) 13:43; 4. Petre Sîia
(reg. Craiova) 13:46; 
Droangă (reg. Suceava) 13.50.

5. Mihai

cord (vechiul record 2:27,8, D. 
B'rdău 1955); Dumitru Bîrdău 
2:25,5; Al. Dumitriache 2:39,3;... 7. 
D. Buiec 2:40,2 nou record pen
tru juniorii de 15—16 ani (vechimi 
record 2:42,8; I. Holerbach 
3000 m. plat: Victor Pop 
— nou record (vechiul 
8:29,0; D. Tîlmaciu 1955); 
Grecescu 8:23,0; Tadeus 
bicki 8:27,2; Ion Bădici 
Nic. Bunea 8:35,0; Vasile 
8:32,2... 15 D. Ba.lotescu
nou record de juniori cat.
ani (vechiul record 8:57,6, N- Pleș
cari 1953).

1955);
8:18,5 
record 
Const. 
Strzel- 
8:23,4; 
Weiss 
8:48,0, 
17—18

Flamura roșie Cisnădie — Meta
lul Reșița 7—6 (3—4)

MASCULIN CATEGORIA B
Progresul Bacău — Locomotiva 

G.N. 4—5 (1—4)
Metalul I.C.M. Reșița — Știința 

Galați 11—7 (6—4)
Constructorul Sibiu — Știința 

I.C.F. 7—12 (5-6)
Metalul Tîrgoviște—Dinamo Tg. 

Mureș 6—7 (1—5)
Știința Cluj — Recolta Varies 

8—10 (4-4)
Progresul Odorhei—Recolta Jim- 

bolia 10—8 (3—2)

Ieri în campionatele de volei
MASCULIN
Locomotiva București-Progresul 

I.T.B.’ București 3—1 (10; —12;
6; 13).

C.C.A.-Progresul Cluj 3—2 (3; 
—7; 11; —13; 4).

Dinamo București-Știința Timi
șoara 3—2 (—12; 2; —12; 10; 3).

Metalluil Orașul Stiadin-Dinamo 
Constanța 3—0 (5; 12; 13).

Știința Arad-Progiresul Galați 
3—1 (8; —13; " ' "

FEMININ
Locomotiva Buaunești-Progresul 

București 3—2 -- - -
H).

Știința I.C.F.-Constructorol Bucu
rești 3—1 (—10; 2; 12; 13).

Dinamo Anad-Dinamo București 
1—3 (—11; 2; 9; 8).

Voința Onașuil Stal im-Voința Si
biu 0—3 (7; 13; 10).

Progresul Cluj-FL roșie Cluj 
0—3 (7; 7; 5).

13; 14).

(13; -11; 9; -12;



Campionatul categoriei B la fotbal DINAMO ORAȘUL STALIN A OBȚINUT 0 FRUMOASĂ VICTORIE INTERNAȚIONALĂ
JERIA i oiiRlA A HJL

MINERUL LUPENI — METALUL 
HUNEDOARA 1-0 (0—0)

Minerul și Metalul au oferit spec
tatorilor dir» Lupeni un spectacol 
fotbalistic de valoare, un joc vioi, 
de un ridicat nivel tehnic. In plus 
localnicii au avut și satisfacția unei 
victorii iheritate. Metalul Hunedoa
ra s-a comportat bine, dar numai în 
primele 45 minute, apoi n-a mai re
zistat ritmului rapid de joc. Singu
rul gol al meciului a fost înscris în 
minutul 68 de Cîrjaiiu. (Vasile Dă- 
bală corespondent).

LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 
METALUL 1 MAI PLOEȘTI 

0—1 (0—0)

Rezultatul este o veritabilă sur
priză, deoarece constăntenii se a- 
nunțau ca favoriți în această serie. 
Deși a avut inițiativa în majorita
tea timpului, echipa locală a pără
sit terenul învinsă datorită autogo
lului înscris în min. 73 de Stăncescu 
(P Enache, corespondent).

ȘTIINTA BUCUREȘTI - FLACĂ
RA CIMPINA 1—1 (1—0)

Dinamo Orașul Stalin-Spartak So
fia 1-0 (1-0)

Stadion: Dinamo
Timp: înourat
Spectatori: 6.000.
Arbitru: Solomon Segal, bun
DINAMO: Bucur-Szakaci II. La- 

zăr, sereș-Hidișan, Florescu-Mihal, 
Radulescu, Szakaci I, Csegezi, Ris
tin.

SPARTAK: Sokolov I-Sokolov 
II, Rancev, Hodgev-Kircev (Igna- 
tev), Iliev (Stoianov)-Nlkolov (Mtn- 
cev, apoi din nou Nikolov), Trai- 
kov, Andonov, Hagiski, Penelov 
(Panarov).

A marcat: Ristin, cu capul, la 
o lovitură liberă executată de Hi- 
dișan (min. 41).

S-au remarcat: Sokolov II, Ran
cev, Penelov, (Spartak), Hidișan, 
Lazăr. Szakaci II (Dinamo).

LOCOMOTIVA ARAD - META
LUL UZ. TR. ORAȘUL STALIN 

4—1 (3—0)

După un meci aprig disputat, Lo
comotiva a cîștigat la scor prin go
lurile marcate de Petz (mim. 3, 36, 
78) și Don (min. 32). In jocul de 
cîmp oaspeții au fost egali gazde
lor, dar în fața porții ei au fost 
complet ineficaci (au înscris cdlată 
prin Grișan — min 74). (Șt. Wein
berger corespondent).

METALUL REȘIȚA — LOCOMO
TIVA TR. SEVERIN 1—0 (0—0)

Localnicii au dominat categoric, 
dar au marcat o singură dată de
oarece portarul Mităchescu (Loco
motiva) a aprurat foarte bine. Go
lul a fost înscris idle Seleș (mim. 70). 
(Gh. Dobrescu corespondent).

METALUL C. TURZII — FLACA- 
RA MEDIAȘ 3—0 (2—0)

Metalul a cîștigat pe merit în fața 
urnii adversar care s-a comportat 
foarte slab (în tot jocul, Flacăra a 

itras de 4 ori pe poartă), Au înscris: 
iCopil II (min. 12), Ban (min. 42) 
'.din 11 metri și Safar (min. 83). (/. 
f'Todea corespondent).

AVÎNTUL TG. MUREȘ — LOCO
MOTIVA CLUJ 2—2 (1—2)

O ploaie măruntă care a căzut tot 
timpul jocullui a împiedicat diesfă- 
șuirarea normală a unui meci foarte 
aprig disputat. Avîntul a deschis 
scorul prin C. Szasz (min. 19), Lo
comotiva a egalat prin Dobay (min. 
40) și a luat conducerea prin Oprea 

■ (min. 44), iar Avîntul a egalat prin 
JNagy (min. 82). Călbăjosu (Loco- 
|motiva) a fost eliminat pentru lovi- 
irea intenționată a adversarului. 
'(Virgil Fodor, corespondent).

După calitatea jocului prestat și 
ocaziile de gol avute, oaspeții ar 
fi meritat victoria. Studenții nu 
s-au prezentat mai bine decît săp- 
tămîna trecută și socotim că nu sînt 
încă puși la punct cu antrenamen
tul. Au marcat Popa (Știința) min. 
20 și Lungu (Flacăra) min. 70.

DINAMO VI BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA IAȘI 2—0 <2—0)

Dinamoviștii au realizat un joc 
de bună calitate în majoritatea tim
pului, iar victoria obținută este pe 
deplin meritată. Locomotiva Iași a 
deziluzionat cei peste 3.000 de spec
tatori prin jocul său ineficace la 
poartă și de slabă calitate în cîmp. 
A marcat: Dumitru Niculae (min. 
32 și 42).

METALUL ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN — PROGRESUL C.P.C.S.

1-0 (1—0)
In prima repriză jocul a fost fru

mos, ambele echipe desfășurînd ac
țiuni spectaculoase, terminate cu 
șuturi pe poarta. In repriza secun
dă jocul a fost mai slab, evidențiin- 
du-se apărările celor două echipe; 
Golul a fost înscris de Hașotă (min. 
11). (Gh. Măzgăreanu și Tr. Bre
ner — corespondenți).

PROGRESUL FOCȘANI — FLA- 
CARA MORENI0—0

Meciul a fost de o slabă calitate 
tehnică și presărat cu durități, în 
special din partea oaspeților. (Gh. 
Corlățeanu și H. Cohn — cores
pondenți).

FL. ROȘIE BACAU — FL. ROȘIE 
BURDUJENI 1—2 (1—1)

Calitatea jocului desfășurat de 
cele două echipe nu a mulțumit mi
ile de spectatori. Victoria oaspeți
lor a fost obținută prin golurile în
scrise de Drăguț (min. 21) și Neac- 
șu (min. 59). Pentru localnici a în
scris Haimovic'i (min. 38). (A. Mo- 
sary — corespondent).

Destui de puțini spectator! au a- 
sistat la întîlnirea internațională de 
fotbal disputată ieri în Capitală. 
Foarte mulți au preferat, de sigur, 
fotoliul de acasă, din fața aparatu
lui de radio, locului din tribunele 
stadionului Dinamo. Le spunem însă 
că au greșit fiindcă cei 6000 de iu
bitori ai fotbalului prezenți ieri pe 
stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare au fost în cîștig de două ori: 
au văzut un meci și au ascultat al
tul (megafoanele stadionului i-au 
ținut în permanență în... legătură cu 
Belgradul). Și au avut satisfacții 
pe ambele., fronturi și, coincidență,

oferite de victorii la același scor: 
1-0.

Dinamo Orașul Stalin, cea mai 
tînără echipă a noastră de categoria 
primă a realizat ieri o performanță 
piețioasă pentru fotbaliștii ei care 
au căpătat astfel un necesar stimu
lent moral. Dinamoviștii au început 

foarte timid meciul și timp de aproape 
20 de minute oaspeții și-au desfă
șura) în voie jocul în cîmp. Incet- 
încet însă, fotbaliștii din Orașul 
Stalin — din rîndul cărora mulți 
debutau într-un meci internațional 
— și-au revenit, au început să „le
ge" jocul și chiar să amenințe poar
ta lui Sokolov I. In general însă Di
namo a lăcut greșeala de a ține 
prea mult balonul. Atît mijlocașii 
cît și interii au preferat să mai 
meargă cîțiva metri cu balonul, să 
mai dribleze un apărător în loc să 
lanseze extremele și centrul care se 
lansau destui de prompt în adînci- 
me. Dacă ar fi declanșat astfel mai 
rapid atacurile, dinamoviștii puteau 
să-și asigure o diferență mai mare 
de scor. Ei trebuie de asemenea să 
joace mai decis, fiindcă în modul a- 
cesta vor cîștiga mult mai multe 
dueluri corp la corp. Cu aceste co
rective, fotbaliștii din Orașul Stalin 
vor ajunge să practice în întregime 
un fotbal de concepție modernă, 
spre care tind evident.

Oaspeții au făcut un joc toarte 
bun în cîmp. Ei au o tehnică destul

(ie ou.<â, intrenuințeazâ oine corpul 
în lupta directă. Ca țoale echipele 
bulgare care ne-au vizitat în ultima 
vreme, am remarcat și la Spartak 
tendința spre un fotbal de viteză, 
simplu. Dintre compartimente ne-a 
impresionat în mod deosebit apăra
rea imediată care a intervenit tot
deauna calm și sigur. Înaintașii 
însă au ezitat de regulă să tragă la 
poartă sau cînd au tras, au dovedit 
multă imprecizie.

înainte de încheiere, o observa
ție: în meciul internațional de ieri 
s-a văzut cît de util este ca echipele 
noastre de colectiv să utilizeze — 
spre deosebire de obiceiul din anii 
trecuți — numai jucătorii proprii. 
Dinamo Orașul Stalin a preferat să 
folosească în postul de fundaș pe 
Szakaci II (Moarcăș era în depla
sare la Sofia) și acesta, deși într-un 
post nou, a dat deplină satisfacție. 
Numai în felul acesta vom asigura 
cît mai multor fotbaliști rutina și 
încrederea pe care ți-o dau meciu
rile internaționale.

ia
In deschidere la jocul Dinamo 

Orașul Stalin — Spartac, Dinamo 
București și Progresul București 
au terminat la egalitate, în meci 
amical: 2—2 (1—0). Au marcat: 
Ene și Radu Tudor pentru Dinamo, 
Ozon (din lovitură de la 11 m.) 
și Smărăndescu pentru Progresul.

EFTIMIE IONESCU

In categoria C intilniri disputate

PROGRESUL SATU MARE — A- 
VINTUL REGHIN 1-1 (1-0)

Au înscris: Katona (Avîntul)’ și 
Grăban (Progresul). (AL Dumi- 
trașcu — corespondent).

*

CLASAMENT

ȘTIINȚA IAȘI—DINAMO BÎRLAD
1—0 (0—0>

Nici acest meci nu s-a ridicat pes
te un nivel mediu de joc. Totuși, cei 
G.000 de spectatori au asistat la un 
joc disputat. (R. Untu — cores
pondent).

CLASAMENT
1 Minerul Lupeni
2 Locomotiva Arad
3 Metalul Cîmpia Turzii
4 Avîntul Tg. Mureș
5 Metalul Hunedoara

6-7 Metalul Reșița
6-7 Locomotiva Cluj

8 Avîntul Reghin
9 Locomot. Tr. Severin

10 Progresul Sibiu
11 Flacăra Mediaș
12 Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin

3 10 2
13 Progresul Sa tu Mare 2 0 11

1 3:1 «
1 6:4 4
1 5:4 4

3
3
3
3
3
2
2
2

3 2 0
3 2 0
3 2 0
3 11
3 11
3 1 1
3 11
3 1 1 1 6:9

1 Metalul Steagul Roșu

VI București 
1 Mai Ploești

ETAPA VIITOARE

1:1
2:4

2:7 2 
1:3 1

Progresul Sibiu-Progresul Satu Mare;
Mtetalul Hunedoara-Metalul Cîmpia 
Turzii; Flacăra Mediaș-Minerul Lu- 
peni; Locomotiva Arad-AVîntul 
Tg. Mureș; Avîntul Reghin-Metalul 

: Reșița; Locomotiva Cluj-Locomotiva 
; Tr. Severin; Metalul Uz. Tr. Orașul 
ț Stalin-stă.

Dinamo
Metalul
Știința Iași
Flacăra Cîmpdna 
Locomotiva Constanța 

' eni

3ERIA I

Victoria Tecuci—Flacăra Moreni 
5-1 (2-0).

Au înscris: Klein (2), Cojocel 
(2), Ghide pentru Victoria și Ghi- 
bea (Flacăra). Joc bun. 1.000 spec
tatori.

Avîntul Fălticeni-Voința Tecuci 
7—0 (1—0).

Au marcat: Szekelly (2), Darie 
(2), Soneru, Ilie și Szekelly (Vo
ința) în proprie poartă. 2.000 spec
tatori. Joc bun.

Progresul lași-Flamura roșie 
Buhuși 1—3 (1—1).

Au înscris: Haraiambie, Diaco- 
nescu, Cojocaru (FI. r.) și Bros- 
căuțeanu (Progr.).

Locomotiva Pașcani-Dinamo Ga
lați 1—0 (1—0).

A marcat R. Atanasiu. Repriza 
întîîa a dominat Pașcani. In cea 
de a doua jocul a fost egal.

Știința Galați-Avintul Piatra
Neamț 6—0 (2—0).

Au înscris : Blănaru (2), Niță 
(2), Ștefănescu și Pev. Joc fru
mos, de bună factură tehnică. Sco
rul este prea sever. I. Bărbieru 
(Av.) a fost eliminat pentru in
sulta arbitrului.

Dinamo Dorohol-Progrestil Ră
dăuți 4—0 (3—0).

Au marcat: Ionescu (3) și Ded'i. 
ETAPA VIITOARE (29 aprilie)
Progresul Rădăuți-Victoria Te- 

ouei; Dinamo Gailați-Avîntul Fălti
ceni; Avinlul Piatra Neamț-Flamu- 
ra roșie Buhuși; Flacăra Moreni- 
Știința Galați; Dinamo Dorohoi- 
Locomotiva Pașcani; Voința Tecuci- 
Progresul Iași.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de: A. Stoenescu, L. Negru, R. 
Untu și J. Sima, C. Enea, Leibo- 
vici, Gh." Ștefănescu, Haimovici 
și Gris ar iu.

SERIA A H A

METALUL TIRGOVIȘTE — ME
TALUL SINAIA 5—1 (3—0)

Punctele au fost înscrise de De- 
metrescu, Cotescu, Enache, Geor
gescu (2) pentru gazde și de lor- 
dache pentru Metalul Sinaia. (Mar
cel Toader, corespondent).
METALUL BUCUREȘTI — META

LUL CONSTANȚA 1—1 (l—1)
După ce bucureștenii au egalat, 

partida s-a transformat într-o luptă 
înverșunată, presărată cu numeroa
se durități care au dus la elimina
rea de pe teren a jucătorului Floruț 
(Metalul București). Au marcat: 
Oltenică pentru Metalul Constanța 
și Dan pentru Metalul București.

FLAMURA ROȘIE BERE
RAHOVA—DINAMO PITEȘTI 

1-1 (1-1)
Deși Dinamo Pitești a prestat 

un joc mai bun, totuși partida 
s-a încheiat cu un scor de egali
tate. Golurile au fost marcate de 
Ion Marin (FI. roșie) și Traian 
Marin (Dinamo Pitești). (S. Tu- 
der, coresp.
METALUL BRAILA — METALUL 

131 3—1 (1 — 1)
Au înscris Jccu, Șerban (2) pen

tru Metalul Brăila și Galiasatos

pentru Metalul 131. (N. Costin. — 
coresp.).
CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA — LOCOMOTIVA M.C.F. BU

CUREȘTI 4—3 (4—0)
Au marcat: Babone (2) și Mir- 

ciov (2) pentru Constructorul și Pe
trescu, Bădulescu și Maftenta pen
tru Locomotiva. (V. Arakelian, co
respondent).
LOCOMOTIVA GALAȚI — PRO
GRESUL CALARAȘI 2—0 (1—0)

Au înscris Bogdan și Crușa. 
(Gh. Ștefănescu, coresp.).
PROGRESUL CORABIA — FLA
MURA ROȘIE GIURGIU 2—0 

(2-0)
Au marcat: Dragomirescu și Bu- 

lică.
ETAPA VIITOARE: (29 aprilie): 

Metalul 131 — Metalul București; 
Metalul Sinaia — Metalul Brăila; 
Metalul Constanța — Constructorul 
Constanța; Locomotiva M.C.F. — 
Locomotiva Galați; Flamura roșie 
Giurgiu — Flamura roșie Bere Ra
hova București; Progresul Călărași 
— Dinamo Pitești; Metalul Tîrgo- 
viște — Progresul Corabia.

SERIA A IH A

LOCOMOTIVA ORADEA— 
AVÎNTUL TOPLIȚA 1—0 (1—0)

Locomotiva a cîștigat pe merit 
prin golul marcat în min. 18 de 
Zare.

FLAMURA ROȘIE IANOȘ 
HERBAK CLUJ—FLAMURA 

ROȘIE SF. GHEORGHE 
3—0 (0—0)

Victorie clară a clujenilor, care 
s-au impus în special în repriza 
a doua, cînd de altfel au și mar
cat prin : Kirkoșa (min. 55) și Ma
ior (min. 72 și 80).

RECOLTA CĂREI—RECOLTA 
SALONTA 1—1 (0—0)

DINAMO TG. MUREȘ—AVÎNTUL 
SIGHET 3—2 (3—0)

Au marcat: Torok (2) și Campo 
pentru Dinamo și WiHand și Feher 
pentru Avîntul

MINERUL BAIA MARE— 
METALUL ORADEA 4—0 (2-0)

Au marcat rn ordine Zilagy 
(min. 9), Incze (min. 44) și Sulvok 
(min. 49 și 89).

CONSTRUCTORUL TURD^ 
REPREZENTATIVA TIRNAVENI 

0—3 (0—2)
Etapa viitoare (29 aprilie).

Flamura roșie Sf. Gheorghe- 
Avîntul Sighet: Progresul Cluj- 
Avîntul Toplița; Recolta Salonta- 
Reprezentativa Tîrnăveni; Con
structorul Turda-Dinamo Tg. Mu
reș; Metalul Oradea-Flamura roșie 
Cluj; Recolta Carei-Mineru! Baia 
Mare.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de: V. Săsăran, T. Szilagy, Gh. 
Dumitrescu.

SERIA A IV A

CONSTRUCTORUL CRAIOVA- 
LOCOMOTIVA CRAIOVA 

1-2 (1-1)
Au marcat: Crișan (2) pentru 

feroviari și Cabov pentru Con
structorul.
ȘTIINȚA CRAIOVA-METALUL 108 

0—0
PROGRESUL TIMIȘOARA—ME

TALUL OȚELUL ROȘU 
0—2 (0—1)

Punctele au fost înscrise de Ha- 
maș și Titel.
METALUL ARAD—FL. ROȘIE 
7 NOIEMBRIE ARAD 1-0 (1-0)

Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Bucurescu.
CONSTRUCTORUL ARAD—LO
COMOTIVA SIMERIA 1 — 1 (1—0)

Golurile au fost înscrise de 
Barla (Constructorul) și Bagyo 
(Locomotiva).
FL. ROȘIE R. VILCEA—ORĂȘ- 

TIE 0—1 (0—1)
A marcat Găină.
ETAPA VIITOARE (29 aprilie): 

FI. roșie 7 Noiembrie Arad-Pro- 
gresul Timișoara; Constructorul 
Craiova-Fl. roșie R. Vîlcea; O- 
răștie-Locomotiva Simeria; Meta
lul Arad-Știiința Craiova; Metalul 
108-Locomotiva Craiova; Metalul 
Oțelul Roșu-Constructorul Arad.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de Șt. Weinberger, L. Marinescu 
și C. Moțoc.

Or.
3 3
3 2
3 2
3 1
3 1
3
3
3
3
3
3
3 0 2 1 1:3 2
3 1 0 2 2:8 2
3 0 1 2 4:7 1
aprilie) Lo-

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

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

2
3

4-5 
4-5

6
7 FI. roșie Burd__
8 Progr. C.P.C.S? Buc.
9 Progresul Focșani

10 Flacăra Moreni
11 Știința București
12 Locomotiva Iași
13 Dinamo Bîrlad
14 FI. roșie Bacău
ETAPA VIITOARE: 

como ti va Constanța-Știința Iași; Di
namo Bîrlad-Știința București; Loco
motiva Iași-Metalul St. roșu Orașul 
Stalin; Progresul Focșani-Fl. roșie 
Bacău; Flacăra Moreni-Progresul 
C.P.C.S. București; FI. roșie Buxdu- 
jeni-Dinamo VI București; Flacăra 
Cîmpina-Metalul 1 Mai Ploești.

(29

INFORMAȚII PRONOSPORT CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI LA FOTBAL
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte !a 
concursul nr. .16 (etapa din 22 
aprilie 1956).

I. R.P.F. Iugoslavia (A) —
R. P. Remisă (A) 2

II. R. P. Bulgaria (B) —
R.P.F. Iugoslavia (B) 2

III. Progres-ul Satu Mare— 
Avîntul Reghin (cat. B) X

IX. Torino—Genoa (camp,
italian) anulat.

X. Atatanta—fnternazzionale 
(câmp, italian) anulat.

XI. Spad—Lanerossi (câmp,
italian) anulat

XII. Sampdoria — Novara 
(camp, italian) anulat.

MECIURI DE REZERVA

IV. Mineru'l Lupeni—Mata-
iul Hunedoara (cat. B) I

V. Locomotiva Constanța— 
Metalul 1 Mai Ploești (cat. B) 2

VI. Știința Iași—Dinamo
Bî-rlad (cat. B) 1

VII. Locomotiva Arad—Me
talul Uz. tract. Orașul Stalin 
(cat. B) 1

VIII Flamura roșie Bacău—- 
F].-—roșie Burdujeni (cate
goria B) 2

i
A. Progresul Focșani—Flacăra

Moreni (cat. B) X
B. Avîntul Tg. Mureș—Locomo

tiva Cluj (cat. B) X
C. Metalul Reșița—Locomotiva

Turnu Severin (cat. B) 1
D Metalul St. roșu Orașul 

Sir lin—Progresul C.P.C.S. Buc. 
(cat. B) 1

La acest concurs a>u fost depuse 
aproximativ 861.984 buletine.

SERIA I
Dinamo Dorohoi-Progresul Rădă

uți 4-6 (3-3); FI. roșie Bacău-Fl. roșie 
Burdujeni 7-0 (3-0); Locomotiva Paș- 
cani-Avîntul Fălticeni 4-4 (3-2); Avîn
tul F. Neamț-Dinamo Bacău 2-2 (1-1). 
SERIA II-a-

Victoria Tecuci-Flacăra Moinești 2-0 
(0-0); Știința Iași-Dinamo Bîrlad 3-0 
(1-0); Locomotiva Iași-Locomotiva Ga
lați 3-2 (1-1); Progresul Focșani-Vo- 
inta Tecuci 3-0 (2-0).
SERIA III-a:

Flacăra Tîrgoviște-M’etalul Sinaia 
3-0 (forfait); Progresul F.B. Bucu- 
rești-Flacăra Cîmpina 1-0 (l-0);‘ Fla
căra Moreni-Flacăra Ploești 0-7 (0-3); 
Metalul Brăila-Dinamo Galați 3-1 (2-1): 
Știința Galați-Tînărul Dinamovist II 
București 0-3 (0-2).
SERIA IV-a-

Locomotiva București-Constructorul 
Constanța 17-0 (9-0); progresul C.P.C.S. 
nucvreștî-Progresul Călărași 14-0 (4-0); 
Locomotiva Constanța-C.C.A. Bucu
rești 0-2 (0-1).
SERIA V-a-

Constructorul Craiova-Locomotiva 
Craiova i-G (1-4); Locomotiva M.C.F. 
București-Metalul 1 Mai Ploești 7-3.

(3-0): Știința București-Tînărul Dina-* 
movist I București 1-0 (1-0).
SERIA Vl-a;

Metalul Reșița-Locomotlva Tr. Se
verin 6-3 (1-2); Progresul Timișoara- 
Metalul Oțelul Roșu 8-0 (4-0); Loco
motiva Timlșoara-Minerul Lupeni 6-0 
(2-0); Știința Craiova-Știința Timi
șoara 1-5 (1-2).
SERIA Vin-a-

FI. roșie Arad-Progresul Oradea 1-0 
(0-0; FI. roșie 7 Noiembrie Ara<T-Me- 
talul Arad 0-4 (0-1); Locomotiva Arad- 
Locomotlva Oradea 6-0 (2-0); Metalul 
Oradea-Constructorul Arad 2-1 (1-0). 
SERIA VIII:a

Știința Cluj-Fl. roșie Cluj 3-2 (0-2); 
Metalul C. Turzli-Reeolta Cărei 3-1 
(2-0); Avîntul Slghet-Locomotiva Cluj 
1-4 (0-4). i
SE?RIA. IX-a:

Avîntul Tg. Mureș-Avîntul Toplița 
5-1; Dinamo Orașul Stalin-Avîntul 
Reghin 4-0 (3-0); Dinamo Tg. Mureș 4 
Flacăra Mediaș 2-2.
SERIA X-a: X

F1. roșie Rm. Vîlcea-Orăștie 1-1 (l-0)f 
Metalul 108-Progresul Sibiu 0-0: Meta
lul Steagul roșu orașul staltn-Meta- 
lul Hunedoara 12-3 (6-1).



Reprezentativa de fotbal a R. P. Romine 
a realizat o strălucită performantă invingind 
puternica echipă a R. P. F. Iugoslavia: 1-0 (0-0)

G. Schur învingător în cursa ciclistă din R. D. Germană

drrnare din pag,. I) 

coveanu, care reia puternic în pla
să pe lîngă portarul Beara,, cwe-i 
ieșise înainte: 1—& pentru Romî- 
nia.

Meciul a fost jucat.
In ultimele minute de joc se pro

duc noi atacuri la ambele porți, dar. 
rezultatul rămîne neschimbat.

Echipa, romînă a jucat fair, des
chis și a meritat victoria. Echipa 
jugos'.avă a atacat mai mult, a do
minat dar atacul n-a putui să-și 
desfășoare jocul său la poartă.

De la învingători s-au remarcat' 
portarii Voinescu și Toma, Bone, 
Georgescu, Za vodă II, Apolzan și 
Szoko. Din echipa jugoslavă: 
Horvat — cel mai bun, — Mit'icf, 
Bcșkov, Vukas și. Mihrtinovici.

Arbitrului Bernardi (Italia) — 
c~re a condus foarte bine — i s-au 
aliniat următoarele formații:

ROMINIA: Voinescu (Tonta) — 
Zcvoda IT, Apolza-n, Szoko — Oni- 
sie. Bone — Cacoveanu, Zavoda I, 
Alexandrescu (Constantin), Geor- 
ge cu, Tătanr (Alexandrescu).

JUGOSLAVIA: Beara — Beilin, 
Horvat, Trnkoviei — Mitici, Boș- 
kov — Ognj.atnw ț'Rajkov), Milu- 
tinovici, Vukas, Bohek (Antici), 
Zebeț.

Setecțioata ii fethl a Sofiei 
a trecut grea de tiuara ech'pă a Bucureștiului
SOFIA 22. (Prin teăefwe). — 

Deși timpul a fost neprielnic (în 
repriza a doua a plouat), na nu
măr mare de spectatori — peste 
30.000 — au fost prezețsți ta tri
bunele stadionului „Vasi! Lev-ski" 
pentru a urinări focul dintre selec
ționatele orașelor Solia și Bucu
rești. Știind că înfruntă reprezen
tativa națională a R. P. Bulgaria, 
echipa noastră compusă în majori
tate din tineri, a adoptat o tac
tică specială. Ea a practicat un joc 
strict de apărare, cu interii retrași 
și a reușit datorită acestui sistem 
să mențină o bună parte din timp 
scorul alb. Compartimentul apărării 
a fost la înălțime, reușind să ani
hileze cu promptitudine acțiunile 
atacului bulgar. Pe de altf parte 
înaintașii bulgari au greșit ag’o- 
merînd jocul pe centru, și au ușu
ra’: astfel sarcirra apărătorilor no
ștri. Arătăm' că selecționata So
fiei a desfășurat un bun joc de 
cîmo, toți componenți; ei dovedind 
o tehnică avansată. Ceea ce a sur
prins în mod plăcut pe toți specia
liștii bulgari a fost jocul de cap 
al apărătorilor noștri, datorită atît 
bunei detente cît și plasamentului 
corect. Atacul bucureștean s-a ba
zat mai mult pe acțiuni de surpri
ză. singura modalitate prin care se 
putea trece de apărarea echipei 
Sofia. Și intr-adevăr nra lipsit mult 
ca una d:ntre aceste acțiuni să se 
soldeze eu. gol, fiindcă de eîte ori 
au declanșat contraatacuri, înain
tașii noștri au găsit apărarea bul
gară descoperită, mult avansată. Așa 
s-a petrecut în min. 25 cînd Anghel 
a fost deschis în adîucime și pă- 
trunzînd ou mingea spre poarta 
lui Najdenov a reușit să creeze un 
avantaj atacanților noștri (3, față 
de 2 apărători bulgari). In acest 
moment însă, în loc să paseze lui 
Olaru sau Suru, aflați nemareați, 
extremul nostru dreapta a tras im
precis Ia poartă. Faza aproape că 
s-a repetat cu două minute înainte 
de sfîrșitul ioeului cînd același An
ghel a depășit în viteză pe fun
dașul de pe partea tai și, de l'a 
16 m., a tras foarte puternic și pla
sat, Najdenov salvînd cu mare 
greutate în corner.

'n rest însă inițiativa a aparținut 
gazdelor, care aii întreprins nu
meroase atacuri la poarta selecțio
natei București. Selecționata Sofia 
a dominat cea mai mare parte din 
timn și dacă n-a reușit să înscrie 
mai mult de cît un gol se da- 
torește formei excelente a apărăto
rilor noștri și în special a tai Dun
ga, care a avut numeroase inter
venții salvatoare, aplaudat „la 
scenă deschisă" de spectatori. Dar, 
cu toată superioritatea manifestată, 
tocătorii bulgari puteau rata v:c- 
*oria deoarece singurul gol a fost 
înscris în min. 66 din greșeala lui 
Moareăș care a luftat, dînd posi
bilitate lui Dimitrov să-I pună; în 
poziție clară de șut pe Panaiotov. 
Acesta a tras plasat în colțul stîng. 
al porții; Celelalte situații avute de 
înaintașii bulgari: Dimitrov (min. 
13), Panaiotov (min. 15), Milanov

In tribunele Stadionului Armatei 
Populare au luat loc peste 45.000 
de spectatori.

DECLARAȚII

BERNARDI (arbitrul jocului*: 
Jocul a fost fair de ambele^ părp 
și am avut o misiune ușoară. Ro- 
mîniî au luptat, au condiție fizică 
bună și o tactică bună. Am foot 
surprins de joctrf bun al romtailor.

MOȘA MARIANOVICI (antre
norul jugoslav): N-am avut un joc 
colectiv. Atacul nostru n-a respec
tat planul propus. Jucătorii nu și-au 
ținut locurile și au fost individuali. 
Au fost cinci la înaintare dar n-au 
constituit o linie. Atacul a pierdut 
jocul. Golul înscris de romîni este 
din vina lui Bellin.

GICA POPESCU (antrenorul de 
stat romîn):: Echipa noastră a avut 
o mare- voință și a jucat cu elan. 
Toți sîntern mulțumiți că echipa 
noastră tînără a reușit un succes 
aici la Belgrad, în fața unui ad
versar care are o tehnică superioa
ră și experiența marilor întâlniri 
internaționale. Din echipa noastră 
cei mai buni au fost jucătorii din 
apărare, care au reușit să țină ta 
șah atacul jugoslav, destrămtadu-i 
tactica.

MILOS VELfCIKOVTCI

(min. 35), Dimitrov (min. 45), Co- 
lev (min. 57) au fost lămurite de 
Dungu, Soare sau ceilalți apără
tori, care au intervenit ou hofârîre.

Față de aspectul general al me
ciului victoria selecționatei Sofia 
este pe deplin meritată.

Arbitrul întîlnirii a fost jugosla- 
vul Nedelkovski, care a condus 
competent și corect formațiile:

SOFIA: Najdenov — Vasilev
(Rakarov), Rakarov (din min. 46, 
Manolov, apoi din nou Rakarov), 
Goranov — Boskov, Patev (din 
min. 46, Mitkov) — Milanov, Di
mitrov (din min. 16, Stefanov), 
Panaiotov, Colev, Ianev (Dimitrov).

BUCUREȘTI: Dungu — Pahon- 
țu (din min. 60, Moareăș), Starrcu, 
Soare — Neamțu, Știrbei — .4/1- 
ghel, Nicușor, Olaru, Dinulescu, 
Suru (din min. 52, Seredai).

MAX BANUȘ 
HRKSȚOV

Fază din jocul de la Sofia: cu toa tă opozifia lui Neamțu. si Pahonfu 
Colev reușește să tragă la poartă ( Sofia — București 1—0).

Foto M. BANUȘ

FOTBAL PESTE HOTARE
LA SOFIA: IUGOSLAVIA B-BULGA- 

RIA B 3-2 (2-1)

In fața a 40.000 spectatori oaspeții 
au obținut o victorie meritată. Au 
marcat în ordine: Mujici (min. 2) 1-0, 
Kristici IT (min. 14) în proprie poar
tă, 1-1, Veselinovici (min. 45) 2-1,
Diev (min. 46) 2-2, Toplak (mirv 88) 
3-2. A condus cehoslovacul vrbovec.

TOMA HRISTOV

BOTAFOGO DIN RIO DE JANEIRO 
ÎNVINSA la scor de selecțio

nata HONVED-KINIZSI

BUDAPESTA. Selecționata Honved- 
Kinizsi a întrecut cu 6-2 (5-0) renumita 
echipă braziliană Botafopro din Rio de 
Janeiro. Golurile au fost marcate în 
ordine de Tichi 2, Kocsis 2, Puskas, 
Fenyvessi respectiv Maurinho și 
Carlos.

In campionatul maghiar s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Dozsa- 
Szegedi Haladas 1-0, Salgotarjan-Do- 
rog i-o, Voros Lobogo-Pecsi Dozsâ 2-1. 
Dozsa și Voros Lobogo au jucat în 
deplasare.

Sîmbătă-, Honved a învins Kinizsi cu 
2-1 (2-0) Au marcat Machos și Kocsis, 
respectiv Vilezsal.

BERLIN 22 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Sîm
bătă a avut loc cea de a duna e- 
taipă din cadrul cursei cicliste or
ganizate de ziarul „Neues Deut- 
schtanid". Etapa s-a desfășurat ta 
circuit pe străzile orașului Stalin- 
stadt. pe o distanță de 115,5 km.

Jucătorii români 
de tenis de m^să 
in R. P. Chine?ă 
După cu«t transmite agenția 

China Nouă, delegația jucătorilor 
romîni de tenis de masă, în- frunte 
cu campioanele mondiale Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller a sosit vi
neri la Canton venind de la Tokio 
unde a participat la cea de a 23-a 
ediție a campionatelor mondiale de 
tenis de masă.

Sportivii romîni au fost întîmpi- 
nați în gara Canton de reprezon- i 
fanți ai Comitetului pentru cultură 
fizică și sport at R. P. Chineze șl 
de i*n mare număr de sportivi din 
locailitate.

Jucătorii romîni de tenis de masă 
vor susține mai multe întâlniri prie
tenești cu sportivii chinezi în dife
rite orașe ale țării.

Turned internațional de șah 
de b Pătata

BELGRAD 22 (Prin telefon). —
In cadrul turneului internațional 

de șah de la Palanka s-au înre
gistrai următoarele rezultate: Run
da XF-a. Sier — Defy 0—1; Radu
lescu — Karaklaici 0- 1; Ciocîltea
— Dittman 1—0; Georgevici —■ Puc 
0—1; Trifunovici — Srbu 1—0; To
movici — Robatsch 1—0; Vtrkovici
— Vladislavlevici jum. — jum.

Runda XII: Dely — Vladislavle
vici 1—0; Robatsch — Vukovici 
1—0; Srbu — Tomovici 0—1; Puc
— Trifunovici jum. — jum.; Dit
tman — Georgevici 1—0; Kara
klaici — Ciocîltea jum. — jum..; 
Sier — Rădiulescu 0—1. înaintea 
ultimei runde clasamentul se pre
zintă astfel: Karaklaici 9 jum. p.; 
Dely 9 jum. p., Trifunovici 8 p„ 
Dittman 7 jum. p., Robatsch și Cio
cîltea cîte 7 p., Puc și Tomovici 
cite 6 jum. p., Radulescu 5 jum. 
p„ etc.

CEHOSLOVACIA — BRAZILIA 8—0

PRAGA, 22’ (prin telefon). Sîmbătă 
după amiază cei 45.000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului 
,,S trachov” au putut urmări parti
da de fotbal dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Braziliei, terminată 
cu un scor alb: 0-0.

Oaspeții au impresionat prin teh
nica lor individuală, controlului per
fect al balonului, mobilitate și prin 
acțiuni desfășurate în mare viteză. E- 
chipa gazdă a avut o apărare bine 
pusă la punct care a stăvilit toate a- 
taeurile oaspeților, iar înaintarea a 
construit acțiuni periculoase, dînd 
mult de furcă portarului brazilian. In 
special în ultimele minute de joc gaz
dele au avut două ocazii clare de a 
deschide scorul prin Urban și apoi 
prin Prada, însă' Gilmar a apărat în 
extremis.

KARL MARX STADTj R. CEHO
SLOVACA — R.D. GERMANA

i-r
R. CEHOSLOVACA B — R. D.

GERMANA B 1—0

I, Vasile a ciștigat etapa
Deși traseul a fost deosebit de di
ficili, aâetgîndn-se pe străzi înguste 
cu nunweoase viwaje, viteza orară 
a fost și îm această etapă foarte 
ridicată. Cicliștii romîni s-au men
ținut în plutonul fruntaș, confir-
inind buna fot comportare din pri
ma etapă. Ceil mai bun alergător 
al etapei s-a dovedit Ion Vasile 
care, începînd din turei 10, a pre
luat conducerea. In tunul 24 el a 
fost ajuns de Schur, Meister II și 
alțr alergători germani cu care s-a 
întrecut pîmă ia sprintul final. C« 
400 m. înainte de sosire I. Vasile 
sprintează puternic și cîștigă îna
intea luri Schur, Grunwald; Meister 
II și Krecikov cu timpul de 2:56,17. 
(I. Vasile timp cu bonificație 
2:55,17). Ceilalți cicliști romîni au 
sosit după 4 minute (pe tocurile 
15—21) în următoarea ordine: Du
mitrescu, Moiceanu, Șandru, Za- 
noni, Poreceanu, Constantines cu și

Tumul de la Amsterdam:
Desfășurarea partalelor între

rupte din runda a 13-a a turneului 
die la Amsterdam a adus o nouă 
surpriză,, furnizată însă de același 
Boris Spasski. „Mezinul" turneului 
a obținut a doua victorie în con
curs învingînd de data aceasta pe 
Bronștein. ta fetal acesta Spasski 
continuă să se alte în apropierea 
fruntașilor clasamentului.

Keres a remizat cu Pilnik (fără 
joc) și Szabo, ta felul acesta, după 
13 runde clasamentul are doi li
deri: Gheller și Xeres au acumulat

A început competiția de baschet
„Marele Premia al orașalui Sofia

Sofia 22 (prin telefon de la trimi
sul special al revistei „Stadion” și 
al ziarului nostru). Sîmbătă seara, 
pe terenul foarte frumos amenajat 
din parcul sportiv al Capitalei R.P. 
Bulgaria au început întrecerile din 
cadrul marii competiții de baschet 
„Premiul. Orașului Sofia’’.

Din păcate întâlnirile au fost de
favorizate de ploaia care a căzut 
— cu mici intermitențe — făcînd 
foarte alunecos parchetul de joc 
și influențînd atît rapiditatea acți
unilor cît și stabilitatea jucătorilor*. 
Acest fapt se vede de altfel clar 
din scorurile mici (asemănătoare 
rezultatelor unor jocuri feminine) 
ou care s-au încheiat partidele din 
prima zi.

MECIURILE PRIMEI ZILE...

SOFIA-BUCUREȘTL 53-48 (30-24). 
Putem spune că jucătorii noștri au 
fost foarte aproape de victorie în 
acest meci. Ei erau conduși doar cu 
un punct ta ultimele 30 de secunde 
și numai nereușita acțiunilor din 
acest final de partidă a făcut ca ba
lanța victoriei să încline de partea 

gazdelor. Ceea ce ne-a apărut ca prin
cipal element pozitiv în comportarea 
echipei noastre a fost maturitatea 
de care ea a dat dovadă. Deși a 
fost condusă la u-n moment dat cu 
10 puncte, selecționata Bucureștlu- 
Jui, nu s-a descurajat el — dimpo
trivă — și-a pregătit cu calm și cu 
răbdare fiecare acțiune reușind să 
obțină în mai multe rînduri coș și 
fault, ceeace a dus Ia scorul strîns 
din ultimele minute ale partidei, 
îmbucurător este și frumosul debut 
intr-un turneu de o asemenea am
ploare, al tânărului nostru pivot Cu- 
coș, care s-a mișcat destul de de
gajat și a fost un permanent peri
col pentru adversari. Selecționata 
Sofia s-a dovedit și de data aceasta 
aceeași valoroasă formație care știe 
să treacă de momentele grele și 
practică un joc complet. Punctele 
selecționatei București au fost îns
crise de Folbert 20', Cucoș 10, Ră- 
ducanu 7, Nedef 2, Fodor 1, Dan Ni- 
culescu, 4. Eord-ogh 4; au mai jucat 
Spiridon, Nagy, Borbely. Pentru se
lecționata Sofia au marcat: Radev 
12, Mircev 11, G. Fanov 10, L. Pa
nov 7, Totev 7, Slavov 6. Au arbi
trat Atakol (Turcia) și Vinczo 
(Ungaria).

MOSCOVA-SOFIA II 55-43 
(27-23). Așa cum spuneam, tinerii 
jucători bulgari au început surprin
zător de bine și conduceau la un 
moment dat cu 10-3 și 14-8. Ei au 
luptat foarte bine sub panou, cîști- 
gînd multe mingi, mai ales că echi
pa Moscovei nu l-a folosit nici un 
moment pe Krumins. Învingătorii 
s-au impus printr-o precizie exce-

II-a —
Maxim, întrecînd pe toți concu- 
renții polonezi, egipteni și cîțHva ci
cliști sovietici printre care și Verși- 
nin. Duminică s-a desfășurat ultima 
etapă a cursei: Stalinstadt—Berlin 
(198 km.) Abia cu 40 km. înainte 
de sosire, s-a desprins un phiton 
alcătuit din 14 alergători, printre 
care se afla G Șandru. Cu toții 
au obținut aceiași timp: 5 h. 26:48. 
Sprintul finei a fost cîștigat de 
Schur, urmat de Meister I, Braa- 
ne, Zabel și alți alergători ger
mani, Krucikov (U.R.S.S.), Rad- 
zik (R.P. Polonă) și C. Șandru. 
Următorul ciclist romîn a sosit Po- 
receanu care a ocupat locul 25.

Pe primul loc, în clasamentul 
general individual s-a clasat G. A. 
Schur, iar pe echipe, R.D.G. II a 
ocupat locul I. La ora cînd telefo
năm, rezultatele parțiale în clasa
mentele general? nu au fost catai- 
late.

Gheller și Keres în frunte
cîte 8 puncte. La o jumătate punct 
de fruntași se află Smislov, iar la 
un punct Bronștein și Petrosian. 
Urinează Spasski 6 jumătate p., 
Filip și Szabo 6 p„ Panno 5 p.» 
Pilnik 4 p.

★
In runda a 14-a, partidele Ghrfle» 

— Keres, Szabo — Bronștein și 
Petrosian — Panno au fost remi
ze. Partidefe Spasski — Pilnik și 
Smislov — Filip s-au întrerupt cu 
avantaj de partea albelor. Clasa
mentul nu a suferit modificări.

lentă în aruncările de la semidis-
tanță cu care au obținut un avan
taj suficient încă de la începutul 
.taimului doi. S-au evidențiat: Bo- 
cikarev, Stonkus, Lauritenas (Mos
cova), Kolev, Zlatev, Peicinski 
(Sofia II)

BUDAPESTA-VARȘOVIA 42-31 
(18-19). Actualii deținători al „Pre
miului orașutai Sofia”, au luat u- 
șor jocul ța început și au fost con
duși cu 7-4 și 15-11. Ei n-au reușit 
de altfel să egaleze decît după pau
ză cînd Simon a avut o contribuție 
importantă în organizarea acțiuni
lor. Varșovia este o echipă cu apă
rare bună, care pregătește foarte 
mutt acțiunile și nu aruncă la coș 
decît din situații clare. S-au remar
cat: Greminger, Czelko (Budapes
ta), Appenhaimer, Betnarovici 
(Varșovia).

PRAGA-BERLIN (R.D.G.). 49-34 
(30-18). Echipa Berlinului a dove
dit reale calități dar nu e mai pu
țin adevărat că nici jucătorii ceho
slovaci nu au forțat ritmul. Get 
mai buni: M'atousek, I. Tetiva (Pra- 
ga), Kulik (Berlin).

...ȘI CELE DIN ZIUA A DOUA

Mc>scova-Berlin 88—33 (46—16). 
Baschetbaliștii sovietici au depășit 
net echipa Bor.inului dovedind o 
excelentă pregătire atît în atac 
cît și în apărare. Cei mai bani 
jucători au fost: Boeikartov, Se
menov, Ozerov, Tarban (Moscova) 
și Weise, Kulik (Berlin).

Praga-București 81—66 (43—25). 
Datorită funcționării ireproșabile 
a contraatacului, jucătorii ceho
slovaci și-au asigurat încă din 
primul taim o diferență aprecia
bilă. In taimul doi jucătorii noș
tri au căutat să refacă diferența, 
lucru pe care nu l-au reușit decît 
în parte. Punctele partidei au fost 
înscrise de Merkl 23, Mrazek 13, 
Shkerik 10, Sip 9, Jaroslav Te
tiva 4, Kinski 4, Bobrovski 3, 
Matousek 5, Baumruk 5, Irji Te
tiva 5 (Praga) Răducanu 19, Ne
def 11, Fodbert 8, Eordogh 8, Cu
coș 7, Berețchi 3, Nagy 6, Bor
bely 2, Fbdor 1, Șpiridon 1 (Bucu
rești). «
BUDAPESTA — SOFIA II 51—44

Programul următoarelor două 
zile este următorul : LUNI: Sofia- 
Berlin; Budapesta-București; Solia 
II-Varșovia; Praga-Moscova.

MARȚI : București-Berlin; Pra- 
ga-Sofia II; Moscova-Varșovia; 
Sofia-Budapesta.

Miercuri este zi de odihnă.

MAX BANUȘ
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