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Y. Smîslov (U.R.S.S.) va kitîliM peniru a ta oară 
pe Botvinik în meciul pentru titlaî de campion mondial la șah 
Luni, odată cu desfășurarea ul

timei runde, a luat sfîrșit marele 
turneu internațional de șah de la 
Amsterdam. Conduicînd cu mulită 
siguranță partida cu Plinite, Smîs
lov a repurtat o noua victorie, deși 
chiar și un rezultat de egalitate 
nu i-ar fi periclitat primul loc. 
Oonfirmînd forma bună în care 
s-a aflat spre sfîrșitul turneului, 
Szabo l-a învins pe Ghelter, in- 
trînd astfel într-un pluton compact 
de 5 jucători aflați în imediata a- 
propiere a fruntașilor. Celelalte 
partide, Spasski-Panno, Fiilip-Bron- 
stein și Fetrostan-Keres, au luat 
sfîrșit cu rezultate de egalitate. In

(3 + 2) 5’p.

felul acesta, cîștigător al turneu*  
lui a fost declarat marele maes
tru sovietic Vasili Smîslov, care: 
capătă astfel pentru a doua oară: 
dreptul să-l întîlnească pe Botvi- 
nik într-un meci pentru titlul su
prem. Smîslov a jucat mai cu sea
mă puternic în turul II al turneu
lui, cînd a acumulat 6'/» puncte: 
din 9 posibile.

Iată clasamentul final: I. Smîs
lov 117s p. (5+67î); 2. Keres 10- 
p. (572+472); 3—7. Szabo (4+572);; 
Spasski (4+572); Petrosian (472+5);: 
Bronstein (572+4) ; Gheller 
(6+3'/2) 91/, p., 8—9. Panno> 
(372_+4‘/2) ; Filip (4+4) 8 p.; 10*

Entuziasta sărbătorire a zilei de 1 Mai

* 4 pagini 25 bani

Un aspect de la defilarea oamenilor 
tivilor, intr-o aliniere perfectă, trec

Veliștii polonezi învingători
în prima regată

a „Cujpei Victoria'
MAMAIA 2 (prin telefon de- 

la trimisul nostru). — Ieri 
dimineață, într-un cadru festiv, a 
avut loc deschiderea competiției!» 
de yachting „Cupa Victoriei“t- 
Prezența la startul întrecerilor aii 

> unui puternic grup de veliști polo-*  
X nezi (reprezentanții clubului 
A CWKS) contribuie la creșterea in

teresului creat î.n jurul acestei tra
diționale competiții, la care — în 
edițiile anterioare — participau nu
mai concurenți romîni.

Ir.' prima regată au luat startull 
40 de echipaje, cifră record pen
tru competițiile noastre. S-au re
marcat printr-o participare mai 
bogată : Clubul nautic A V.S.A.P. 
(10 echipaje).. Știința (5 echipaje);. 
Metalul (4 echipaje), C.C.A., Con
structorul, C.S. Marina Constanța., 
Progresul, Flamura roșie (cîte 3 
echipaje). Oaspeții polonezi con*  
curează cu lirei snjpur'i, puse la 
dispoziție de organizatori, dar 

I și-au adus vele proprii
Din păcate, o defecțiune de or*  

gan'izare a făcut ca cinci echipaje 
care aveau șanse importante în 
concurg să fie descalificate. Dună 
un start greșit, ele n-au recepțio
nat semnalele de întoarcere ’în 
vederea reluării regatei, ceea ce 
te-a atras descalificarea. Este vor
ba despre două echipaje de la 
A.V.S.A.P., două de la Metalul și 
unul de la Știfr.ța.

Din cauza unor contestații, rezul
tatele complete aie primei regate 
nu simt încă definitivate. Certe 
sînt doar primele două locuri: pri
mul loc este ocupat de echipajul 
polonez Tazbyr, Mihalski, campioni 
ai R. P. Polone, velîști cu o bo- 

.. „-------------------------_ r..... gafă expericnță a concursurilor in*
secretar al comitetului regional de J ternaționale. Pe locul al doilea, 
partid și tov. Lucaci Vasile, secre- \ cuplul Catean-Fătu de la C.S. Ma- 
tatr al comitetului regional de par- X r'na Constanța. a „
... X Regatele continua zilnic pin.a
,,a' * / duminică. După o zi de pauză, se

A avut loc apoi demonstrația oa- ( va desfășura o Tegată de rez'is*  
monitor muncii care a fost deschi- Z tentă, 
să de coloanele de pionieri

Rînd pe rînd au trecut apoi prin 
fața tribunei colectivele întreprin
derilor fruntașe „înfrățirea", Ate
lierele de zonă C.F.R., „Bernat 
Andrei", „Avîntul", ,,Transilva
nia" Și altele, care au îndeplinit < 22 mai la Milano
înainte de termen angajamentele 
luate în cinstea zilei de 1 Mai.

Au trecut apoi prin fața tribunei 
muncitorii de la gospodăria agri
colă de stat Oradea, care însămîn- 
țează ultimele suprafețe destinate 

culturilor din primăvara aceasta. 
E>i erau urmați de mecanizatorii 
de la centrul mecanic Oradea.

Demonstrația oamenilor muncii 
din orașul Oradea s.a încheiat cu 
defilarea sportivilor din localitate.

membri ai întovărăși-

pe meleagurile patriei noastre
Poporul muncitor din țara noas

tră a sărbătorit intr-o atmosferă 
de însuflețit entuziasm, tradiționa
la zi de 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor din toate 
țările.

In Capitală și în alte orașe con
dițiile atmosferice defavorabile au 
împiedicai desfășurarea demonstra
țiilor oamenilor muncii. 1 Mai a 
fost prezent însă și aici prin nu
meroasele și bogatele manifestații 
artistice și sportive, în însuflețitele 
serbări care au avut loc la clubu
rile întreprinderilor, în veselia și 
entuziasmul iuiuror.

In numeroase alte centre din 
țară, s-au desfășurat demonstrații 
ale oamenilor muncii. In nesfîrșite 
coloane sărbătorești a:i trecut zeci 
de mii de oameni ai muncii, care 
au raportat cu mindrie partidului 
și guvernului despre minunatele 
lor succese închinate marii sărbă
tori, exprimindu-și totodată voința 
de a lupta cu toate puterile pentru 
îndeplinirea și depășirea planului.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai pe 
meleagurile patriei noastre s-a 
transformat într-o puternică mani
festare a încrederii maselor popu
lare în politica partidului și gu
vernului, a hoiăririi lor nestrămu
tate de a merge pe drumul păcii 
și socialismului.

In rtndwrile ce urmează, prezen
tăm aspecte de la unele din 
monstrațiile care au avut loc 
diferite orașe ale fără.

de-
tn

CRAIOVA

re-Oamenii! muncii din orașul! și 
giumea Craiova au sărbătorit î.nbr-o 
atmosferă de entuziasm ziua soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc. Pe frontispiciile clădiri
lor au fost arborate drapele roși: 
și tricolore.

Deschizîn.d mitingul de la Cra
iova tov. Vtadiimir Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.M R.. prim 
secretar al Comitetului regional 
Craiova al P.M.R.. a vorbit despre 
însemnătatea zilei de 1 Mai, ară- 
tînd că în această zi. oamenii 
muncii de pe toate meridianele, își 
string rînd urile maimfestînd pen
tru solidaritate, .pentru pace.

In coloane stirinse, primițf cu a- 
plauze de mulțimea entuziastă, au 
defilat apoi prim faț.a tribunei peste 
40.000 de oameni ai muncii, printre 
care se află colectivele noilor în
treprinderi industriale care au in
trai în funcție.

Au trecut prin fața tribunei re
prezentanții oamenilor muncii de pe 
ogoare. Imbrăcați în costume na
ționale au trecut muncitorii din 
gospodăria agricolă de stat Roma
nești, membrii colectivului centnu- 
ilui mecanic, i 
rilor agricole și țăran,; muncitor! 
din comunele Podairi, Unea sta. Ba
riera Vîlcfi și altele care au termi
nat însămî.nțările de primăvară.

Au defilat apoi cercetătorii știin
țifici și cadre didactice de la In
stitutul Agronomic și de la Insti
tutul Tehnic, după care a trecuit 
coloana sportivilor.

GALAȚI

Ca în fiecare an, bâtainul port 
dunărean Galați a îmbrăcat de 1 
Mai haină de mare sărbătoare. In 
port ca și în cartierele industriale, 
pe bulevardele Ș> pe străzile orașu
lui, drapele roșii și tricolore fîl- 
fîie vesel la adierea vîntuiluj die 
primăvară. încă de dimineață mii 
de locuitori ai orașului se îndreptau 
spre loawl demonstrației, mîn,dri dâ-

înfăptuiri le înscrise în cei aproape 
12 ani de viață liberă.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, oa
menii muncii din regiunea Galați 
și-au manifestat puternic hotărîrea 
de a mumei cu și mai mult avînt 
pentru construirea vieții noi so
cialiste, pentru apărarea păcii.

La miting a luat cuvîntul tov. 
Radu Dulgherii, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al corrti- 
teiuluj regional Galați ai P.M.R. 
A urmat apoi demonstrația oame
nilor muncii. Cea dinții a trecut 
prin fața tribunelor coloana pionie
rilor ipe fețele cărora se citea bu
curia vieții fericite. Rînd pe rînd 
au defilat purtind sute de drapele, 
oamenii muncii din oraș.

Alături die constructorii . navalii 
au demonstrat marinarii șj do
cherii din port. Au urmat aipod 
muncitorii de la fabrica de piese 
de schimb C.F.R. Galați, fabrica de 
unelte agricole „11 Iunie", din în
treprinderile industriei ușoare și a*  
limentare. Pentru prima dată, la 
acest 1 Mai demonstranților li s-a» 
alăturat și coloanele constructori
lor celui mai mare laminor de 
tablă subțire.

In după amiaza zilei de 1 Mai au 
avut loc numeroase manifestări ar
tistice și sportive.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Hunedoara a fost încheiată de 
coloana sportivilor hunedoreni.

PETROȘANI

Zorii zilei de 1 Mai au găsit lo
calitățile miniere din Valea Jiului 
în sărbătoare. Steaguri roșiii și 
tricolore își unduiau faldurile pur
purii deasupra turnurilor înalte ale 
puițu-riilor die extracție ale minelor, 
-pe schelele numeroaselor șantiere 
de construcții, pe fațadele clădiri
lor din noile cartiere muncitorești. 
Piața Victoriei dlin Petroșani, unde 
a avut loc mitingul festiv, s-a 
umplut dlin o-rimele ore ale dimi
neții. Minerilor veni ti din toate în
treprinderile carbonifere le-a vorbit 
tov. Ioan Banna, membru a>l C.C. 
al P.M.R., prim secretar al Comi
tetului de partid al raionului Pe
troșani.

A urmat demonstrația minerilor 
Văii Jiului. In primele rî-nduri au 
trecut harnicii mineri dlin Lonea, 
consecvenți în îndeplinirea ritmică 
a planurilor de producție.

Minerii din Pairi la au defilat cu 
Drapelul de întreprindere fruntașă 
pe ramură, n? care îl dețin pentru 
succesele obținute în cursul cviluii 
de al doilea semestru al anului tre
cut.

Au demonstrat apoi minerii de 
la Vulcan, Uricani, Lupeni, Ani- 
■oasa.

HUNEDOARA

primele ore ale dimineții de 
Hunedoara freamătă de bu- 
măreței sărbători. Clădirile

Din
Mai 

curia 
noului oraș muncitoresc sîrrt fru
mos împodobite cu steaguri roșii și 
tricolore. Pe străzi se înrtîlnesc si- 
demrgiștii combinatului „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ cu alți oameni ai 
muncii din întreprinderi și insti
tuții, cu elevii centrului profesio
nal din Hunedoara. Ei se felicită 
cu căldură și se îndreaptă store 
Piața Nouă unde are loc mitingul 
festiv.

La miting a luat cuvîn.tu'1 tov. 
Petre Dumitrescu, secretar al Co
mitetului regional Hunedoara al 
P. M. R.

Demonstrația este deschisă de 
pionierii și școlarii centrului side
rurgic Hunedoara. Trec apoi nrin 
fața tribunei, orimiți cu vii aplau
ze harnicii oțelari ai Combinatului 
care au elaborat în pernele patru 
Iumj ale anului 728 șarje rapide și 
aw dat patriei peste plan 4.115 
tone de oțel.

Constructorii siderurgiști rapor
tează la irîndul lor cu mîndrie că 
au terminat lucrările principale de 
construcții la furnalul die 700 m.c. 
si au executat un volum însemnat 
de lucrări la construcția noii oțe- 
Jării Martin, la oțelăr a electrică, 
la cete două baterii de cocs și se- 
rr.icocs de la Hunedoara și Cailan.

1

ORADEA

Ziua de 1 Mai a găsit orașul O- 
radea învestmîntat sărbătorește. 
Pe clădirile înalte, la construcțiile

Primul campionat de canotaj 
, al actului

La Timișoara s-a desfășurat 
campionatul republican de ca
notaj academic fond. In foto
grafie, un aspect din proba de 
8 + 1 băieți. (Citiți în pag. a II-a 
rezultatele întrecerilor).

Foto: L. Schmidt
Timișoara

I. HABOT 1

întâlnirile de baschet 
din luna mai

Italia — R. P. R.
Abia au luat sfîrșit întîlnirile de 

baschet din cadrul „Premiului 
Orașului Sofia“, competiție la 
care a luat parte și echipa re
prezentativă a orașului București, 
și iată că în luna mai se anunță 
noi partide, dintre cele mai inie*  
resante. Astfel, la 5 mai, echipa na
țională a Italiei va întîlni la Nea-1 
pale echipa Bulgariei. un3 dintre' 
cele mai valoroase formații din 1 
Europa. Această îniîlnire va fi edi
ficatoare în ce privește forma bas-1 
chetbaliștilor italieni, care vor sus*  
ține la 22 mai la Mila'no un meci 
cu reprezentativa masculină a țării 
noastre.

La 13 mai Zagrebul va găzdui) 
întîlniirea dintre reprezentativele 
masculine ale Iugoslaviei și Fran-' 
(ei. La Karlovac se vor întîlni 
la 12 mai echipele feminine ale ce
lor două țări.

Tot în luina mai echipa repre- ( 
zentativă a Uniunii Sovietice van 
pleca în America de Sud, unde în 
cursul lunii viitoare va întîlni pu
ternicele echine ale Argentinei. U-‘ 
ruguayului și Braziliei, considerate 
printre cele mat bune din lume. I 

h La Praga s-a desfășurat întîl* ! 
nirea internațională de baschet 
dintre echioele reprezentative te-' 
mlnine ale R. Cehoslovace și Italiei.! 
Baschetbalistele cehoslovace an ob
ținut victoria cu scorul de 88-49

--------------------------



Progresul F. B.—Mineral București 3-3, 
în campionatul categoriei B la rugbi

T După ce realizaseră cu o săptă- 
mînă în urmă, o partidă deosebit 
de bună în compania studenților 
bucureșteni (pe care i-au întrecut 
cu scorul de 6-3), rugbiștii de la 
'Minerul București n-au reușit luni 
decît să termine la egalitate (3-3) 
cu Progresul F. B., în cadrul cam
pionatului categoriei B.

Aspectul general al jocului — 
cu excepția cîtorva faze din prima 
repriză — a fost monoton, neinte
resant din punct de vedere specta
cular și mai ales bogat în... execu
ții tehnice imprecise.

O greșeală evidentă a jucători
lor de la Minerul a fost aceea că în 
prima repriză — cînd controlul 
balonului se putea face în condiții 
bune și deci jocul la mină era cel 
mai indicat, — au bătut de ne
numărate ori cu piciorul, fără 
adiresă, au insistat prea mult cu 
balonul, în loc să transmită min
gea celor două aripi Gh. Petrescu 
și C. Negulescu, jucători care ar fi 
avut în această partidă mari posi
bilități să modifice scorul în favoa
rea echipei lor. In momentul în 
care au sezisat că linia de treisfer- 
turi a adversarului poate fi depă
șită, a fost prea tîrziu, deoarece 
controlul balonului devenise dificil 
din cauza ploii abundente sub care 
s-a desfășurat a doua parte a me
ciului.

In schimb, jucătorii de Ia Pro
gresul F. B. au dominat cu autori
tate din momentul în care a înce

Jocuri interesante in competiția de tenis 
„Cupa Primăverii”

' ORADEA (prin telefon). — Luni 
după-amiază, pe un timp foarte 
frumos a avut loc festivitatea die 
deschidere a întrecerilor de tenis 
din cadrul competiției dotate cu 
,,Cupa Primăverii”. In mumele ce
lor peste 50 de jucători și jucătoa
re a rostit un ouvînt de salut mae
strul sportului Gheorghe Viziru. 
Apoi au început primele meciuri, 
lntîlniriie au continuat marți după- 
amiază, însă multe din ele au fost 
întrerupte din cauza unei ploi 
abundente care a acoperit cu apă 
cele patru terenuri ale colectivului 
Flamura roșie. Cu toată cantitatea 
mare de apă căzută marți, miercuri 
a fost posibilă reluarea jocurilor, 
deoarece terenurile au un drenaj 
foarte bun, fapt care a făcut ca 
apa să se scurgă imediat, terenu
rile devenind practicabile. Totuși 
.partidele disputate miercuri, au 
fost, tatr-o anumită măsură, in- 
jjnfluențate de un vînt rece.

| In general, se poate spune că 
lntîlniriie desfășurate în primele 
trei zile de concurs au scos în evi
dență buna pregătire fizică a ma
jorității concurențitor și lupta djr- 
ză care s-a dat în unde partide ca 
Turdeanu-Takacs, Maria Bauer- 
ilnge Bosch, T. Bădin-Cobauc. Gh. 
jViziru-Cobziuc, Năstase-Racosi. _

Iată rezultatele, tehnice înregis- 
. trate : Cupa Primăverii: simplu 
; bărbați: turul I: Turușanco — Pe- 
Itaovfci 7—5, 6—2, Serester-Frolich 
[t—1, 6—2; Gh. Nagy—Țiriac 9—7 
’’4—6, 6—4; Dane ea — Gyoncs 
• 6—1, 6—2; Șt. Georgescu — I.
,.Gbeorghe 6—0, 6—1; G. Bosch — 
Silberman 6—4, 7—5; Turdeanu — 

ftTakacs 6—3, 10—8; Benedek — 
(Racoviță 6—2, 6—1; simplu femei: 
turul I: Mlaria Bauer — Inge 
Bosch 13—15, 6—3, 6—1.

Turneul de selecție: seniori: T. 
ȘâBădîn—Cobzuc 6—3, 7—5, 4—6,

SPORT
1 o RUGBI. — Azi se vor disputa 

■în Capitală și fa provincie meciu
rile restante din cadrul primei eta
pe a Cupei R.P.R. Iată programul 
acestor întîlniri: Progresul Sănă
tatea — Progresul 1 Buc. (stadio
nul Tineretului teren II ora 16), 
'Locomotiva I.C.F. — Flacăra Bu
curești (stadionul Tineretului te
ren III ora 16), Minerul Petroșani 
-— Minerul Lupeni, Constructorul 
S. M. Orașul Stalin — Flamura 
•roșie Orașul Stalin, Știința Cluj — 
Locomotiva Cluj.

0 VOLEI. — Etapa a IV-a a 
■campionatelor republicane mascu

lin și feminin programează pentru 
sfîrșitul acestei săptămâni urmă
toarele întâlniri i MASCULIN: 
C.C.A.-Dinaimo Constanța, Dinamo 

‘ iBucurești-Progresul Galați, Loco- 
, motiva București-Progresul Glfuij, 
progresul I.T.B. Bucuiești-Știința 

put ploaia, dar au greșit de nenu
mărate ori, copilărește, în fața 
buturilor adverse, fapt care i-a pri
vat de o victorie meritată. Această 
dominare categorică din repriza a 
doua s-a datorat, pe de o parte, 
jocului colectiv al pachetului de 
înaintași — vînstnic, dar mereu 
combativ — iar pe de alta nenumă. 
ratelor greșeli săvîrșite de adver
sari.

lntîlnirea dintre Progresul F. B. 
și Minerul București a ridicat o se
rie de probleme care se cer a fi 
rezolvate în antrenamentele viitoa
re, deoarece fa caz contrar aceste 
echipe nu vor putea realiza partide 
care să corespundă cerințelor unui 
bun joc de rugbi .

După trei etape clasamentul ca
tegoriei B arată astfel:

SERIA
1. Locom. Buzău

2. Minerul Buc.
3. Știința Buc.
4. Fl. r. Or. Stalin
5. Știința Galați
6. Progresul F.B.
7. Constr. C-ța
3. Flacăra Floești
9. Progresul Tecuci
10. știința lași

SERIA II-a
1. Progresul 1 Buc.
2. Știința Arad
3. Metalul Buc.

4. Știința Timișoara
5. Minerul Lupenl
6. Locomotiva Cluj'
7. Locom. Timișoara
8. Selec. Tîrnăveni
9. Voința C8uj

10. Progr. I.A.T. Sibiu

3 3 0 0 13: 0 9
3 2 1 0 15: 0 8
3 2 0 1 34: 6 7
3 2 0 1 22: 5 7
3 1 1 1 44: 6 6
3 111 12:12 6
3 0 2 1 0: 3 5 
3 0 2 1 0:22 S
3 0 1 2 0:53 4
3 0 0 3 0:17 3

3 2 10
3 2 10
3 2 0 1
2 2 0 0
3 111
3 10 2
3 0 2 1
3 0 12
3 0 12
2 111

17: 3 8
22: 6 8
28: 3 7
27: 3 6

6:22 6
26:27 5
3: 6 5

11:32 4
6:21 4
8:31 3

10 — 8; Caralulis — Năsiase 2—6, 
6—3, 6—2, 7—5; Gh. Viziru — M. 
Viziru 6—4. 6—4, 6—1; Zaeopcea- 
nu—Racosi 6—3,6—3,6—3; Gh. Vi
ziru — Cobzuc 6—3, 11—9, 0—6 
6—0; M. Viziru — T. Bădin 
6—4, 6—3, 6—0, Zacopceanu — 
Caralulis 6—2, 6—4, 6—2; Nă state
— Racosi 6—3, 7—5, 3—6, 6—3.

AMe rezultate tehnice: Cupa 
Primăverii : simplu bărbați: turul 
I: Chivaru — Grad 6—3, 6—3; 
Schmidt — Vasilescu 6—1, 6—0; 
D. Viziru — Dumitra 6—1, 6—4; 
turul II: Angheilcscu — Gh. Nagy 
6—3, 6—I; Schmidt — Chivaru 
6—4, 6—3; Bard an — Bosch 6—1,
5— 7, 6—2; Cristea — Benedek
6— 1, 6-4.

Simplu femei: turul I: Julietta 
Naimian — Romoroczi 6—4, 6—I; 
Mariana Niculescu — Ecaterina 
Roșianu 6—2, 6—4; Lia Doboșiu
— Livia Avram 4—6, 6—3, 8—6; 
Nina Brenner — Ecaterina Pusz- 
tai 6—4, 7—5; Eva Stăncescu — 
Dărlău 6—1, 6—0; Rodica Doga- 
riu — Eugenia Matei 6—2, 6—3; 
turul II: Irina Ponova — Maria 
Bauer 6—2, 6—0; Rodica Andri- 
escu — Rodica Dogariu 6—2,
6— 3.

Turneul de selecție: seniori:
Zaoopceanu — Cobzuc 6—2, 6—2, 
I—6, 6—4 ; Caralulis — T. Bădin
7— 5, 6-0, 7—5; M. Viziru — 
Năsiase 4—6, 6—3, 6—3, 6—0; 
Gh. Viziru — Racosi 7—5, 6—1, 
6—4.

Turneul de selecție: tineret: 
Serester — D. Viziru 6—8, 6—1, 
6—2, 6—3; Șt. Georgescu — Dan- 
cea 6—1, 5—7, 6—2, 1—6, 6—2.

IrrtîMrile continuă atît în cadrul 
probelor competiției „Cupa Pri
măverii", ca și fa cele două tur
nee.

Gh. Dumitrescu, corespondent.

Timișoara, Metaiiui Orașul Stalin— 
Știința Arad; FEMININ : Loco
motiva București— Dinamo Arad, 
Constructorul București — Voința 
Sibiu, Știința I.C.F.-Flamura roșie 
Qtaij, Voința Orașul Stalin-Pro- 
gresuil București, Progresul Cluj- 
Dinamo București.

O FOTBAL. — Ieri la Arad, 
Flamura roșie a terminat la 
egalitate cu Avîntul Tg. Mu
reș, intr-un joc amical dis
putat pe ploaie. Rezultatul finali: 
2—2 (0—1), a fost stabilit de Ca
tena (min. 43), Jurcă (min. 48), 
Mateon (min. 70) și Publik (mfa. 
76). Joc oarecum lent. Terenul a- 
lunecos. Flamura roșie a folosit e- 
ahipa: Fa>ur-Fazekaș, Dușan,
Farmati-Capaș, Jenei (Serfozo)- 
Boitoș (Jurcă), Smărăndescu (Mer- 
cea), Mateon, Petschowski, Birău 
(BoitoșL

Ui nou concurs republican la
Duminica aceasta, mQtocicliștii 

noștri fruntași vor fj chemați să 
răspundă ia un alt examen al că-» 
rui rezultat va fi în funcție de fe
lul cum au știut să-și comprime 
motoarele, să-și regleze carbuirația 
și cum au studiat și s-au antrenat 
pe virajele șoselii care leagă Bucu- 
reștiuil dte localitatea Asan-Aga.

Este vorba de tradiționala com
petiție republicană de record pe 50 
km. care are loc în fiecare an pe 
o porțiune din șoseaua București- 
Alexandria.

Deoarece alergarea respectivă 
constituie unul dintre cele mai pre
tențioase concursuri din sportul cu 
motor, la startul ei nu se vor pu
tea alinia decît maeștri ai sportu

Ion Soter 2,00 nu la înălțime, 
iar Alexandru Bizim 

68,88 m. la suliță
IAȘI 2 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Mii de specta
tori au urcat astăzi (n.r. ieri) 
spre stadionul de ipe Copou, pen
tru a asista la întrecerea de atle
tism dotată cu „Cupa lașilor", 
la care au luat parte reprezenta
tivele regiunilor Bacău, Galați, 
Suceava și Iași precum și atleți 
fruntași special invitați. Cei care 
au asistat la întrecerile de pe s4a- 
idionul „23 August" au avut satis
facția să vadă tineri și tinere 
atlete din echipele ceior patru re
giuni luptând din toate puterile 
pentru a obține performanțe cît 
mai bune și, totodată, să fie mar
tori la obținerea unor rezuMaie 
remarcabile de către sportivii frun
tași. Numai vînftul a împiedicat 
desfășurarea întrecerii fa condi
țiile cete mai bune, influențîlnd 
în epeciad rezultatele de după- 
amiază. In întrecerea ,.Cupa Iași
lor" Jocul indii a revenit reprezen
tanților regiunii Bacău cu 81 p., 
u>rmați de alleții regiunii Iași cu 
61 p., Galați 52 p. și Suceava 38 
P-

Dintre performanțele obținute 
de sportivii fruntași, trebuie re
marcată desiguir cea a maestru
lui sportului Ion Soter cane, cu 
toate condițiile grefe, din cauza 
vfatului puternic, a reușit să trea
că ștacheta la 2,00 m. Este pentru 
a 21-a oairă cînd el obține această 
performantă Intr-un concurs oficial. 
Soter a intrat fa întrecere la 1.85 
în., continuând la 1,90, 1 95 si 2.00 
m„ treefad toate înălțimile din 
prima încercare. El n-a putut con
tinua din cauza vfatului, care do- 
ibora la fiecare dată ștacheta. 
Iată acum cete mai bune perfor
manțe obținute de atletii fruntași: 
80 m. p.: Liana lung 12,0; 110 m. 
p.: I. Ctoriș 14,8, Witman 15,6, 
Vintiilă 15,7; suliță băieți: Alexan
dra Bizim 68,88 (record personal,. 
performantă remarcabilă), Gh. Po
pescu 62,96: 100 m. băieți: Wie- 
senmayer 10.7, Stoenescu 10.9, O- 
priș 11,0, Băbeanu 11,1; suliță fete: 
Anelise Zîmbreșteanu 40,46, Ga
briela Stoica 40,30: disc fete : Pa- 
raschiva Lucaci 39,98; 1.000 m.:
Voicu Toma 2:39,6; 200 m. băieți: 
Wiesenmayer 22.7, Savel 23,1; 
400 m. băieți: Savet 49,5; disc 
băieți: Vîlsian 44.36, Manolescu 
43,35, Statuie 42,77; preutate bă
ieți: A. Raica 15.45: 3 000 m.: Da
vid Kohn 9:01,2. Voicu 9:01.8; 
lunpime băieți: I. Nicolescu 6.64; 
prăjină: Tran dat ilfov, Zîmbreșiea- 
nu, Gîrleanu, Szabo, toți 3,60. 
Concursul! la prăjină n-a puitut 
continua din cauza vîntului. Din 
aceleași motive n-a1 putut partici
pa la întreceri nici Iolanda Balaș 
care se a Ha la Iași.

Dintre concurenții dlin regiuni 
performanțe mai bune au obtinut: 
110 m. g. (garduri mici): Alexan- 
drescu (Bacău) 17,4; 80 m. g.: 
Weiss (Bacău) 15,1; 100 m.fete: 
Statkovski (Suceava) 13,6: 100 m. 
băieți: Brassat (Bacău) 11,2; 
Tronciu (Suceava) 11,5: disc fete: 
Bărbuță (Bacău) 28,08: lungime 
fete : Statkovski 4,69, Weiss 4.62; 
1.000 m.: Pancu (Bacău) 2:42,2, 
Ghelțz (Galați) 2:42,6; disc băieți: 
Zgîrcitu (Galați) 39.24. Tolvai 
(Iași) 37,96; înălțime băieți : Ale
xandru Merică (Iași) 1,85; 800 m. 
fete: Maria Haniganu (Bacău) 
2:37.1; ciocan : Stănicfa (Iași) 
44,68; înălțime fete: Caraman 
(Iași) 1,35, Verdes (Galati) 1.35.

ROMEO VILARA 

lui, motocidiștiî de categoria I, 
precum și sportivii acceptați de 
Comisia Centrală de auto-moto pe 
baza ultimelor rezultate obținute 
în competițiile dc viteză. Con
cursul republicați de record este o 
alergare de viteză pură, pe o șo
sea închisă complet circulației ce
lorlalte auto-vehicule, precum și 
pietonilor, pe tot timpul cît durea
ză concursul.

Competiția este organizată de 
Casa Centrală a Armatei cu spri
jinul Comisiei Centrale de auto- 
moto. încă de la începutul acestei 
săptămâni organizatorii au luat 
toate măsurile pentra a stabili le
gătura telefonică între punctul de 
plecare (km. 7) și punctul de sosire

Echipele de lupte 
dintre etapa a

Se pare că majoritatea echi
pelor de lupte încadrate în cam
pionatul republican n-au folosit 
pauza de o lună și jumătate in
tervenită între etapa a II-a și a 
IV-a pentru a remedia lipsurile 
semnalate pentru a-și reorganiza 
activitatea etc. Astfel se explică 
comportarea total nesatisfăcătoare 
a unor formații ca Flamura roșie 
Galați, Constructorul S. M. Ploești, 
Metalul Hunedoara, Flamura roșie 
Cluj, etc. De fapt, cu excepția di- 
namoviștilor bucureșteni, toate ce
lelalte echipe n-au depășit în 
concurs un nivel mediocru. Slab 
s-a comportat și Flacăra Baia Mare, 
pe de o parte din cauza arătată 
mai sus și pe de altă parte din 
aceea că I. Cernea, Gh. Dumitru 
și V. Bularca nu s-au prezentat 
la întîlniri. Dacă absența lui V. 
Bularca este, într-o oarecare mă
sură, motivată prin faptul că el 
a susținut trei întîlniri grele în 
compania unuia din cei mal buni 
luptători cehoslovaci, în schimb
I. Cernea și Gh. Dumitru n-au 
nici o acuză valabilă. Motivul real 
al neprezentării lor este — după 
cum ei înșiși au declarat — „nea
tenția" cu care sînț tratați de că
tre conducerea colectivului Fla
căra Baia Mare. Credem însă că 
acest motiv nu-i îndreptățea să 
ia „hotărîrea" de a nu se deplasa 
la Baia Mare. In această privință 
este cazul să scoatem în evidență 
atitudinea contrastantă a luptăto
rilor din-amoviști din București, 
care deși au susținut și ei meciuri 
dificile cu sportivii cehoslovaci, au 
concurat totuși în etapa de cam
pionat. I. Cernea, Gh. Dumitru și 
V. BuJarca trebuie să lichideze 
atitudinea nejustă pe care au a- 
vut-o și care „miroase" a vede
tism. O asemenea atitudine a ma
nifestat și D. Pîrvulescu (C.C.A.)

DiMoviștii au avut cea mai bună comportare
în primul campionat

In ziua a doua a competiției de 
la Timișoara, concurenții au avut 
de înfruntat un vînt potrivnic 
care le-a cerut serioase eforturi. 
In singura probă masculină (4+1), 
campionii europeni au cîștigat 
detașat, mențfaînd același ritm 
pe tot parcursul celor 10 km. O 
luptă strînsă s-a dat însă între 
canotorii studenți și cei militari, 
soldată cu victoria primilor, care 
au avut un finiș mai puternic. In 
prima probă feminină, echipajul 
de 8+1 al canotoarelor dinamo- 
viste a cîștigat net — deși handi
capat de faptul că a plecat primul 
în cursă — în fața tinerelor re
prezentante ale asociației Metalul. 
O probă mai disputată a fost cea 
de 4+1 vîsle fete, în care echipajul 
dinamovistelor mai omogen și mai 
bun pe prima parte a cursei a în
trecut de puțin pe cel al metalur
gistelor.

4+1 BĂIEȚI. — 1. DINAMO 
(Bălan, Sfageac, Radu Nicolay 

Pongraț + Păunescu) 40:45; 2. 
ȘTIINȚA I. C. F. (Bompa, Bulu- 
gioiu, Meszaros, Boicu + Lupu) 
43:02,3; 3. C.C.A. (Ostoia, Frohs, 
Kiss, Kunecska+Dațiu) 43:49; 4.
CONSTRUCTORUL (Moscu, Mu- 
reșan, Anghel, Cătană + Nedeb 
cu) 45:29.5; 5. LOCOMOTIVA
(Iancu, Preoteasa, Grigorescu, 
Inovan + Luchi.n).

8+1 FETE.—1. DîNAMO (Ma
ria Bucur, Eugenia Munteanu, Al
bina Grigoriță, Ghisela Rostaș, 
Rita Schob. Sonia Bulugioiu, Lia 
Togănel, Felicia Urziceanu+An- 
gela Codreanu) 27:26,5; 2. ME
TALUL (Magda Eisele, Olimpia 
Folea, Primavera Giulescu, Victo
ria Petrescu, Petruța Dobre, Ale
xandra Cristinca, Maria Lupules- 
cu, Elisabeta Comaragiu .+ Eli*

motociclism
a concurenților (km. 57) — locali
tatea Asan-Aga. De asemenea, în 
funcție de dificultatea traseului 
vor mai funcționa pe parcurs încă 
un număr important de posturi te
lefonice cu ajutorul cărora arbitrii 
vor putea să țină continuu legătu
ra cu cronometrorii.

Pînă fa prezent, în vederea ace
stei competiții motocicliștii au fă
cut numeroase ieșiri de antrena
ment pe traseul de concurs, aceasta 
fnsă cu o viteză redusă, fără a 
depăși media plafon impusă de le
gea circulației. Singura trecere pe 
care o vor face in viteza maximă 
pe care o pot dezvolta motoarele 
va fi în ziua de concurs.

n-au folosit pauza 
ll-a și a IV-a
In ce privește Voința Tg. Mureș 
surprinzătoare ni se par scorurile 
cu care a pierdut la Progresul Lu
goj și Flacăra Baia Mare. (8—0 
și 6—2). Ce s-a întîmplat cu acea
stă formație alcătuită din elemen
te tinere cu mari posibilități? Nu 
cumva întreaga echipă s-a „culcat 
pe laurii" succeselor obținute în 
etapele precedente?

După etapa de duminică (a treia 
la număr) se conturează tot mai 
precis faptul că Dinamo București 
va cîștiga și în acest an titlul de 
campioană, mai ușor chiar decît 
în ceilalți ani. Și cele două echipe 
care erau adversare tradiționale 
ale dinamoviștilor bucureșteni (Di
namo Orașul Stalin și C.C.A.) fac 
față cu greutate chiar și celorlalte 
formații (vezi rezultatele obținute 
duminică). Lucrul se explică desi
gur, în primul rînd, prin aceea că 
atît Dinamo Orașul Stalin cît și 
C.C.A. au numeroși luptători noi 
(mulți juniori) care mai au mult 
pînă să poată concura pe picior 
de egalitate cu cei de Ia Dinamo 
București. Cu această ocazie facem 
o rectificare: C.C.A. a învins Con
structorul Cluj cu 5—3 (rezultatul 
nu a fost 4—4 cum greșit ne-a in
format corespondentul nosteu din 
Satu Mare). Menționăm ca pozitiv 
faptul că Locomotiva Timișoara— 
deși cu trei oameni răniți — a 
reușit totuși „turul de forță" de a 
învinge toate cele trei echipe cu 
care s-a fatîlnit. (Dinamo Orașul 
Stalin, Constructorul S. M. Ploești 
și Flamura roșie Cluj).

Cîteva euvinte despre organiză
ri: dacă la Reșița colectivul Me
talul a reușit să se achite cu bine 
de sarcina ce i-a revenit pe a- 
ceastă linie, în schimb Locomoti
va Timișoara și Dinamo Satu 
Mare au avut serioase lipsuri în 
organizare.

de canotaj al anului
sabeta Barkany) 30:59.5; 3. PRO- 
GREȘUL (Lia Neuman, Elisabeta 
Ciupuligă, Elisabeta Salomon, Ana 
Pesch, Lina Secară, Ana Labling, 
Dorina Deheleanu, Elisabeta Kap
pler + Maria Prună) 31.28.7.

4+1 VISLE FETE. 1. DINAMO 
(Galina Dîngă, Maria Ouatu, Vio
rica Udrescu, Florica Bruteanu + 
Ștetfania Gurău-Borisov) 28:59,3;
2. METALUL (Emilia Rigard, Ti- 
tina Sălceanu, Cornelia Țuțaru, 
Stela Stanciu + Constanța Vasi- 
lica) 29:39,3; 3. PROGRESUL
42:45.

DUBLU FETE 1. FLAMURA 
ROȘIE (Maria Laub, Gherghina 
Honig-Ba.rany) 32:57,7 ; 2. ME
TALUL (Berta Kalman, Magda 
Jivcu) 33:18,2.

Cîștigătorii primului campionat 
republican de canotaj academie 
foijd au primit cupe și premii. De 
asemenea au fost distinse cu pre
mii echipajele care au ocupat lo
curile II și III în fiecare probă.

La sfîrșitul întrecerilor a fost 
alcătuit un clasament pe asociații 
dutpă un punctaj stabilit în regu
lamentul respectiv. Primul loc a 
fost cucerit de canotorii asociației 
DINAMO, care au reușit frumoa
sa performanță de a cîștiga toate 
cele cinci probe la care au concu
rat. Menționăm totodată succesul 
canotorilor metalurgiști care au 
obținut un binemeritat loc II. Iată, 
de altfel, punctajul clasamentului 
pe asociații: 1. DINAMO 48 p. (5 
locuri I); 2. Metalul 26 p.; 3.
C.C.A. 24,50 p. (2 loc. 1); 4. Lo
comotiva 18,50 p. (1 loc I); 5.
Știința 16 p.; 6. Progresul 13,50 
p.; 7. FI. roșie 12 p. (1 loc I); 8. 
Constructorii! 11,50 p.; 9. Voința 
4 P-

N. MARDAN



Ud reușit concurs de schi, 
organizat de asociația Voința, in Bucegi

Cupa Voința le-a dat ocazia 
schiorilor noștri să revadă pîr- 
tiile din Buoegi și, bineînțeles, să 
concureze pe ele. Desigur, lipsa u- 
nui schi-lift a fost resimțită și 
antrenamentele s-au efectuat mai 
greu, dar, în ciuda acestui fapt, 
zilele de concurs i-au găsit pe 
schiori într-o disipoziție, pe care 
de mult nu au mai avut-o (îmi 
reamintesc în special indiferența cu 
care ei au privit întrecerile de la 
Borșa). Poate că schimbarea de 
decor să fi contribuit la buna dis
poziție a concurenților. Oricum, 
organizatorii au avut mult de 
■lucru pentru a asigura condiții 
bune pentru desfășurarea probelor. 
Se poate afirma că asociația Voin
ța a reușit, atît sub aspect organi
zatoric cît și tehnic să satisfacă 
cerințele unei întreceri de aseme
nea proporții. Puțin a lipsit ca și 
schiorii acestei asociații să se t! 
tueze pe primul plan și să-și 
judece victoria... ,

Din toate probele concursului cea 
mai impresionantă a fost, fără în
doială, cea de coborîre. Ea a putut 
fi urmărită aproape în întregime și 
s-a ridicat ia nivelul unei curse de 
camipionat republican. Toți cei de 
față au regretat absența lui Radu 
Scîrneci, cu care lotul specialiști
lor probei ar fi fost complet. în
trecerea ne-a arătat pe Gh. Gristo- 
loveanu (Dinamo) în plină reveni
re de formă. De altfel, el s-a corn-

si- 
ad-

în-

portat la valoarea lui normală și în 
slalomul special. De asemenea, co- 
borirea a confirmat și pe Mircea 
Enache, oare, părăsind alpinismul, 
și-a găsit un cîmp fructuos de acti
vitate în schi. Totodată, probele 
alpine din cadrul Cupei Voința au 
scos din nou în evidență calitățile 
deosebite ale juniorilor noștri din
tre care am reținut pe Radu Banu, 
Clinei, Hanisch Horst, C. Tăbăraș 
și alții.

Un cuvînt special merită însă 
maestrul sportului Mihai Bîră 
(C.C.A.) cîștigătorul probelor de 
coborîre și slalom special. Sigu
ranța cu care a parcurs ambele 
manșe din slalomul sipecial și mai 
ales decizia lui din proba de cobo
rîre i-au asigurat cea de a șasea 
victorie consecutivă, în probele 
alpine. Se poate spune că in mo
mentul de față M. Bîră a revenit 
la valoarea lui obișnuită, recuce- 
rindu-și locul fruntaș în ierarhia 
celor mai valoroși seniori.

In privința cîștigătoarei probe
lor alpine feminine, Madi Maroti- 
neanu, credem că ea va trebui in
clusă cît de curînd în rîndul junio
rilor concurînd alături de ei, fiind
că altfel se va plafona. Victoria ei 
în actualele împrejurări este doar 
o problemă de timp, ceea ce, să re
cunoaștem, 
rător, nici 
adversarele

nu este de loc 
pentru ea nici 
ei.

EM.

îmbucu- 
pentru

VAL.
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Cite ceva despre jocurile de „A” de duminică
Campionatul categoriei A își continuă desfășurarea sub sem

nul unei întreceri care dă actualmente un avantaj indiscutabil echi
pei C.C.A., datorită faptului că aceasta dovedește un stadiu de 
pregătire superior din toate pune tele de vedere. Totuși, actualul 
lider este urmărit îndeaproape de un grup destul de compact de 
șase echipe, pe un interval de patru puncte distantă. Aceasta în
seamnă că în etapele viitoare putem asista la schimbări destul de 
importante în plutonul fruntaș. De altfel, aceste etape pot duce 
chiar la o triere a echipelor candidate la primele locuri în clasa
mentul turului.

In etapa de duminica trecută, gazdele au cîștigat trei partide, 
iar echipele oaspe au avut succes în celelalte trei (Locomotiva 
Timișoara a învins la Orașul Stalin, Locomotiva București și Mi
nerul Petroșani au „ciupit" cîte un punct la Ploești și București).

ȘTIRI, «EZBITNH, CLASAMENTE..
DUMINICA: LOCOMOTIVA 

BUCUREȘTI —DINAMO SOFIA

Situația fe c&frpionatul republican 
masculin de baschet

După o scurtă pauză în care s-au 
disputat numai cîteva meciuri în
tre echipe care nu au avut jucă
tori în lotul reprezentativ al ora
șului București, oampionatul repu. 

blican masculin de baschet se reia 
duminică cu întîlnirile etapei a 
Xl-a. Sînt programate următoa
rele partide: Progresul Orașul Sta
lin — Progresul Arta București, 
Locomotiva P.T.T. București-Ștwn- 
ța Timișoara, Dinamo Oradea — 
C.C.A., Constructorul Cluj — Di
namo Tg. Mureș, Știința I.C.F. — 
Progresul Tg. Mureș, Dinamo Bu
curești — Progresul Cluj. Inahrtea 
acestei etape clasamentul se pre
zintă astfel:

CLASAMENTELE
CAMPIONATELOR REPUBLICANE

DE VOLEI
După primele trei etape desfășu

rate în cadrul campionatelor repu
blicane masculin și feminin de vo
lei, clasamentele se prezintă astfel: 

MASCULIN :
1. Locomotiva București
2. Dinamo București
3. C. C. A.
4. Metalu] Or. Stalin

5. știința Arad
6. Știlhța Timișoara
7. Progresul Cluj
8. Progresul Galați
3-10 Progresul I.T.B. 

cureștl
3-10. Dinamo Constanța

FEMININ :
1-2. Voința Sibiu
1-2. știința I.C.F București
3. Progresul București
4. Locomotiva București
5. Flamura roșie Cluj
6. Dinamo București
7. Voința Orașul Stalin
8. Constructorul București
3-10. Dinamo Arad

9-10. Progresii Cluj

3300-30
3 3 0 3-4 0
3213-50
3 2 10-53
3 2 17-05
3 12 7-04
3 113-7 4
3 12 4-84

Bu-

1. Dinamo Buc.
2. C.C.A.
3. Progr. Arta Buc.
4. LOC. P.T.T. Buc.
6. Știința Timisoara
6. Știința I.C.F.
7. Construct. Cluj
8. Dinamo Oradea
9. Dinamo Tg. Mureș 

Progr. I.M.F. Cluj 
Progr. Tg. Mureș

Progr. Or. Stalin

10.
11.
12.

18
15
15
14
14

12
12
11
11
11
10

3 0 3 4-0 3
3*34-93

Miine la poligonul Tunari

„Cupa Victoriei” la
Trăgătorii noștri fruntași vor a- 

vea din nou ocazia să-și verifice 
stadiul de pregătire, participînd 

cu începere de mîine, I'a competi
ția de tir „Cupa Victoriei" orga
nizată de Casa Centrală a Arma
tei. Această întrecere are un ca
racter tradițional, disputîndu-se an 
de an, începînd din 1952. Față de 
numărul mare de trăgători frun
tași prezenți la startul întrecerii 
și de temeinica lor pregătire, cre
dem că tradiția obținerii perfor
manțelor valoroase în „Cupa Vic
toriei" nu se va dezminți nici de 
data aceasta. Cuvîntul principal îl 
vor avea maestrul emerit al spor
tului Iosif Sîrbu, maeștrii sportu
lui H. Herșcovici, I. Pieptea, M. 
Dochiliță, Z, Deak, Marcel Vasiliu, 
Marieta Juverdeanu, Lia Sîrbu. 
etc. ca și proaspeții maeștri aî 
sportului care au primit distinc
ția cu ocazia zilei de 1 Mai, Cons
tantin Antonescu, Jacqueline Zvo- 
nevsehi, Yvonne Goldenberg, Flo-

rica Ionescu, Anca 
cum și T. Dumitrescu, Gii. Flores- 
cu, L. Cristescu, I. Văcaru, I. Aron, 
M. Crfetea. T. Ciuru și alții.

„Cupa Victoriei" este prima 
competiție din acest an care cu
prinde majoritatea probelor de 
tir practicate în țara noastră. 
Astfel-, în afară de 
de armă, pistol și 
din șanț, vor avea 
de skeet (talere aruncate din turr.). 
Probele din cadrul „Cupei Victo
riei" se vor desfășura pe poligonul 
Tunari după următorul program: 
vineri ora 9: pistol precizie 60 f„ 
armă liberă 3x40 masculin, 50 ta
lere aruncate din turn ,sîmbătă ora 
9: pistol viteză (manșa 1), 50 ta
lere aruncate din șar.ț, armă li
beră 3x40 feminin; duminică ora 
9: pistol viteză (manșa a II-a), 
50 talere aruncate, din șanț, armă 
liberă 60 f., culcat (bărbați), meci 
englez feminin.

Ciortea, pre-

probele clasice 
talere aruncate 
loc și întreceri

• Jocurile nu s-au ridicat însă la 
un nivel tehnic satisfăcător. Excep
ție au făcut doar echipele C.C.A.
— mereu constantă în practicarea 
unui fotbal superior — Știința 
Timișoara și Flamura roșie Arad
— în revenire de formă — Loco
motiva București și oarecum Fla
căra Ploești. Celelalte au mani
festat lipsuri evidente, care denotă 
o insuficientă preocupare în pre
gătire.
• DACA excelenta comportare a 

echipei C.C.A. nu mai lasă loc 
nici unei discuții, singura problemă 
fiind menținerea echipei în actuala 
formă, în schimb, modul în care 
a jucat partenera ei de duminică, 
Știința Cluj, dovedește insuficienta 
pregătire a acesteia. Fizic, jucăto
rii clujeni nu au rezistat efortului 
pe 90 de minute; tehnic, ei au 
făcut greșeh de execuții, iar tactic 
nu au reușit nici un moment să 
contracareze iocul bucureștenilor 
nici în atac și nici în apărare. De 
bine de rău, apărarea clujenilor tot 
a luptat cu ardczrc și în prima re
priză a reușit să reziste; în 
schimb, linia de atac n-a izbutit 
decît foarte-foarte rar să pericli
teze poarta lui Toma. înaintașii 
au făcut abuz dP acțiuni indivi
duale, nu au închegat atacuri co
lective, pasele lor au fost greșite, 
lipsite de orientare. Știința a avut 
duminică o comportare cu mult 
sub nivelul pretins și credem că 
ea este efectul întîrzierii cu care 
echipa și-a început pregătirile 
înainte de campionat
• SCORUL net de la Timișoara, 

oarecum neașteptat ca proporții, se 
datorește și jocului bun al Științei, 
dar în principal comportării foar
te slabe a bucureștenilor. Progre
sul a iucat fără convingere și, 
mai ales, înaintarea n-a reușit nici 
un moment să lege iocul. Ata
cant» nu s au demarcat, cînd an 
avut balonul l-au tinut prea mult 
și au ezitat să șuteze. In aseme
nea condițiuni, tot greul meciului 
a căzut pe apărare, care însă, n-a 
strălucit nici ea, dînd atacului 
Științei posibilitatea să se miște 
și mai lejer. „Față de modul cum 
a jucat echipa în acest 
spunea antrenorul Gică 
sîntem datori să luăm 
rioase privind viitoarea 
echipei noastre". Intr-adevăr, la 
Progresul se impun măsuri care 
să aducă echipa la potențialul ei 
normal.

• UN MECI disputat și cu o 
serie de faze de valoare destul de 
ridicată a fost cel de la Ploești. 
în care echipele și-au împărțit 
reprizele și punctele... Locomotiva

meci — ne 
Niculae — 

măsuri se- 
alcătuire a

București a fost mai bună în pri
ma repriză, cînd a avut ocazii cu 
care putea cîștiga partida, însă 
înaintașii au ratat. După pauză. 
Flacăra și-a revenit și și-a depășit 
adversarul care a dat semne de 
oboseală. Rezultatul este just. Spre 
sfîrșitul jocului însă, s-a produs 
o fază care a dat naștere la dis
cuții : Zaharia a înscris un gol 
în min. 82 după o acțiune a lui 
Ghită. Golul a fost anulat însă 
de arbitrul L. Păunescu, pe mo
tiv de ofsaid. Ploeștenii susțin că 
golul 
mat. 
ne-a 
ciai
timp, 
a lui _ „
altceva decît 
țiune întreruptă.
• FLAMURA ROȘIE ARAD a 

făcut, in sfîrșil, un joc bun :n a- 
cest sezon, în compania Progresu
lui Oradea. Mai interesant de sem
nalat în jocul arădanilor este fap
tul că în această partidă ei... au 
tras și la poartă!... A fost o ade
vărată „inovație", cum ne spunea 
corespondentul nostru. Mijlocașii 
Capaș și Serfozij au fost oei mai 
buni oameni de pP teren. Progre
sul Oradea a jucat bine numai 
primele 30 de minute. Apoi a slă
bit treptat și jucătorii orădeni, lă- 
sîndu-se cuprinși de nervozitate, nu 
au mai putut să se concentreze 
asupra locului.
• ȘI IN MECIUL cu Minerul 

Petroșani, Dinamo București și-a 
dezamăgit numeroșii susținători, 
care de la începutul actualului 
campionat așteaptă din partea e- 
chipti campioane o comportare 
demnă de prestigiul și valoarea 
reală a jucătorilor ei

Cu nepermise deficiențe în pre
gătirea fizică și tehnică a echipie
rilor săi, Dinamo București a pre
stat din nou un ioc modest, lipsit 
de orizont tactic, foarte departe 
de ceea ce trebuie să fie cu ade
vărat fotbalul modern. E drept că 
lipsa unor elemente de bază a 
dăunai omogenității formației și — 
în special — legăturii dintre mij
locași și înaintași, dar aceste cir
cumstanțe nu pot fi atenuante pen
tru antrenorii echipei campioane 
(Angelo Niculescu și Petre Stein
bach). Aceștia au datoria să pre
gătească rezervele de așa manie
ră, incit introducerea lor în echi
pă să nu prejudicieze randamentu
lui formației. Din păcate însă, nu 
numai rezervele, dar chiar titularii 
nu au o pregătire corespunzătoare 
și , faptul acesta trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă

Stadionul Republicii va găzdui 
duminică o nouă întîlnire interna
țională intercolective : Locomotiva 
București va primi replica forma
ției bulgare Digamo Sofia. Meciul 
se va disputa în cadrul unui inte
resant program alcătuit astfel •

Ora 15.15: Progresul CPCS-Lo- 
comotiva Constanța (cat. B).

Ora 17: Locomotiva Budureștf- 
Dinamo Sofia. ,

Biletele pentru acest cuplaj se 
găsesc în vînzare la ager.ția Pro
nosport din Cal. Victoriei 9 șî 
Bd. Dinicu 
Giulești și 
CCA (Bd. 
Stadionului 
Hașdeu și 
Bd. N. Bălcescu (vizavi de Dal
les). Sînt valabile biletele cu se
ria Nr. 31.

Golescu. la Stadionul 
Dinamo, la agenția 

6 Martie), la casele 
Republicii din str. 

la casa de bilete din

a fost valabil și l-au recla- 
Arbitrul însă — așa cum 
comunicat observatorul ofi- 
al jocului — fluierase la 
sanctionînd poziția de ofsaid 
Ghilă, iar Zaharia nu a făcut 

să continue o ac-

RESTANTE ALE CATEGORIEI A
Azi se dispută la Cluj meciul 

Știința-Dinamo București (care 
urma să aibă loc ia 1 aprilie șt 
a fost amînat). Un joc deschis ori. 
cărui rezultat.

Jocul Locomotiva București-ȘtL 
ința Timișoara, programat pentru 
duminică, se va disputa la 23 mai, 
din cauza turneului echipei Dinamo 
Sofia (la 9 mai, formația bulgară 
va juca la Timișoara cu Știința). 
Restanța Minerul Petroșani-CCA 
București a fost fixată ia 3Î maî 
la Petrojar.1

PROGRESUL BUCUREȘTI-FLA- 
CARA PLOEȘTI SE DISPUTA 

LUNI

Intîlnirea de campionat Progre
sul Bucureștî-Flacăra Ploești se va 
disputa luni după-amiază pe Sta
dionul Republicii

AVÎNTUL TG.

(ora 17). s
MUREȘ LIDER

Luni s-a jucat 
de categorie B 
Locomotiva Arad și Avîntul Tg. 
Mureș. Jucînd mult mai omogen șl 
mai eficace, Avîntul a cîștigat pe 
merit, cu scorul de 3—0 (2—0), 
prin punctele îr.scrise de Jozsî 
(min. 20,30 și 90). In urma aces
tui rezultat, Avîntul a trecut pe 
primul loc al seriei întîia, iar Lo-’ 
comotiva Arad a coborît pe locul 
9 în clasament.

la Arad partida 
(seria I) dîntra

SITUAȚIA IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI C

Luni s-au disputat două jocuri 
în cadrul etapei a cincea a cam
pionatului categoriei C:

Arad : Metalul—Știința Craio
va 0—0.

Turda : Progresul: — Avîntul
Topi ița 0—1.

In urma acestor rezultate, ca șl 
a celor de duminică, clasamentele 
se prezintă astfel:

SERIA I

Rezultatele campionatului republican de juniori etapa IV
Seria I: Avîntul P. Neamț—FI. ro

șie Buhuși 5—2 (1—2); FI. roșie Ba
cău — Dinamo Bacău 2—1 (0—0); FU.
roșie Burdujeni — Dinamo Dorohoi 
11—0 (1—0).

Seria li; Voința Tecuci — Progre
sul Iași 5—3 (1—1); Știința Iași — 
Victoria Tecuci 2—0 (0—0); Flacăra 
Moinești — Dinamo Bîrlad 3—1 (1—1); 
Locomotiva Galați — Progresul Foc
șani 4—1 (2—1).

Seria III: Progresul F.B. Buc. — 
Flacăra Ploești 0—2 (0—0); Metalul 
Sinaia-Metalul Brăila 5—5 (2—3); Di
namo 6 Buc. — Flacăra Moreni 1—0 
(0—0); Dinamo Galați — Metalul Tîr-

La concursul Pronosport nr. 17 din 
20 aprilie ac. au fost depuse 1 030.410 
variante.

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse, fondul de premii în 
valoare dte 978.890 lei a fost reparti
zat la următoarele premii stabilite: 
Premiul I: 4 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante 
cîte 61.180 lei; Premiul II: 213 va
riante cu 11 rezultate exacte, reve
nind fiecărei variante cîte 1378 lei și 
premiul III 2658 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 165 lei.

Premiul I a fost obținut de: Delea 
Lothar din București str. Știrbei 
Vodă nr. 63; Steriu Eugen din Bucu- 
ireștl str. Popa Soare nr. 15; Stoi- 
chescu Gheorghe din Reșița str. N. 
Bălcescu nr. 4 șl Moise Ion din Orașul 
Stalin bd. Lenin 52. ------

dbonosport
Premiile epeciale atribuite buleti

nelor cu „0“ rezultate de la concur
sul Pronosport nr. 15 din 15 aprilie 
a. c. au revenit următorilor partici- 
panți:

Motocicleta „Mosc va “ atribuită 
participantului cu cele mai multe va
riante cu ,,G“ rezultate a fost obți
nută de Ordog Iosif din com. Remeți, 
regiunea Oradea care a avut 24 va< 
riante cu ,,0“ rezultate.

Motocicleta „Moscva“ atribuită prin 
tragere din urnă a revenit lui Șerb 
Niculae din Ploești str. Trandafiri
lor nr. 49.

> Cele trei aparate de radio „Super--

electromagnetica" au revenit iul: A- 
lexandru Urseanu din București str. 
Berzei nr. 90; Negraru Constantin 
din Brăila str. Dorobanți nr. 557 și 
Bîrsan Aurel din Timișoara str. Re
publicii nr. 2.

Cele trei biciclete „Diamant" au 
revenit lui: Costin Alexandru din Bu
curești str. Schitului nr. 1; Maior 
Dominic din Craiova str. Matei 
sarab nr. 29 șl Epurescu Toma 
com. Băbana regiunea Pitești.

In urnă au fost introduse 433 
riante cu .,0" rezultate.

A
Se reamintește participanțllor 

la concursul Pronosport nr. 18 de du
minică 6 mai a.c. se vor acorda ca 
premii speciale pentru buletinele cu 
„0" rezultate 6 excursii în străină
tate și anume: trei în U.R.S.S., una 
în R. Cehoslovacă, una în R. P. Un
gară și una în R. p. Bulgaria.

Ba
din

va

că și

goviște 1—0 (0—0); Flacăra Cîmpina— 
Știința Galați 8—0 (4—0).

Seria IV: constructorul Constanța- 
Metalul Constanța 0—3 (0—3); Fi. ro
șie Giurglu-Progresul C.P.C.S. Buc. 
1-4 (0—1); Progresul Călărași—Metalul 
București 1—5 (0—1); Locomotiva
Constanța — Locomotiva București 
3—3 (2—O).

Seria V: Dinamo Pitești — Loco
motiva M.C.F. Buc. 1—1 (0—0); Meta
lul 1 Mal Ploești — Constructorul 
Craiova 0—6; Locomotiva Craiova— 
Tin. Dinamovist Buc. 0—4 (0—3); Știin
ța București — Progresul Corabia 
5—1 (2—0).

Seria VI: Metalul Reșița—Locomo
tiva Timișoara 1—1 (1—0); Progresul 
Timișoara — Locomotiva T. Severin 

18—1 (4—0); Știința Timișoara — Me
talul Oțelul Roșu 9—0 (5—0).

Seria VII: Locomotiva Oradea — 
Constructorul Arad 2—2 (1—1); Pro
gresul Oradea — Locomotiva Arad 
1—0 (1—0); Metalul Arad — Metalul 
Oradea 0—1 (0—1); Fi. roșie U.T.A. 
Arad — Recolta Salonta 6—0 (4—0).

Seria VIII: Recolta Cărei — Mine
rul B. Mare 1—2 (9—2); Metalul C. 
Turzii — Avîntul Sighet 8—1 (5—1); 
Locomotiva Cluj — știința Cluj 
0—1 (0—0); Progresul S. Mare — FI. 
roșie I. H. Cluj 1—1 (1—1).

Seria IX: Constructorul Turda — 
Dinamo Tg. Mureș 2—2 ((2—2); Avîn
tul Toplița — Flacăra VII 0—3 (0—3); 
FI. roșie Sf. Gheorghe — Avîntul Tg. 
Mureș 1—2 (0—1); Flacăra Mediaș — 
Dinamo Orașul Stalin 2—2 (2—2).

Seria X: Flacăra 14 — Locomotiva 
Simeria 6—0 (3—0); Metalul St. R. 
Orașul Stalin — Metalul Uz. tr. Ora
șul Stalin 1—4 (1—3); Metalul 131 
Progresul Sibiu 0—3 (0—Oj,

2. Minerul Bala Mare' 4 4 0

1. Știința GaJați 5 5 0 0 12: 0 10
2. FI. roșie Buhuși 5 4 10 14: 4 9
3. Locom. Pașcani 5 4 0 1 8: 3 8
4. Avîntul Fălticeni 5 2 3 0 11: 3 7
5. Victoria Tecuci 5 2 2 1 8: 4 6
6. Dinamo Dorohoi 5 2 12 14:10 5
7. Flacăra Moinești 5 2 1 2 11: 8 5
8. progresul lași 5 113 4: 7 3
9. Progresul Rădăuți 5 0 3 2 5:12 3

10. Dinamo Galați 5 10 4 3: 0 2
11. Avîntul F. Neamț 5 0 2 3 5:20 2
12. Voința Tecuci 5 0 0 5 1:19 0

SERIA Il-a
1. Metalul Tîrgoviște 5 3 11 11 4 7
2. Loc. M.C.F. Buc. 5 3 11 9 6 7
3. Dinamo Pitești 5 14 0 6 2 6

' 4. Metalul Constanța 5 2 2 1 6 3 6
5. Metalul Buc. 5 2 2 1 9 5 6
6. Locom. Galați 5 3 0 2 4 6 6
7. Progr. Corabia 5 !2 1 2 5 5 5
8. Metalul 131 5 2 12 8 8 5
9. FI. r. Giurgiu 5 2 12 7 7 5

10. Metalul Brăila 5 12 2 3 4 4
11. Metalul Sinaia 5 12 2 4 8 4
12. Constr. C-ța 5 113 7 12 3
13. Fl. r. B. R. Buc. 5 113 6 12 3

14. Progresul Călărași 5 0 2 2 2 5 3

SERIA IlI-a
1. Dinamo Tg. Mureș 5 4 1 0 20: 9 9

5-6. Met. Oțelul roșu
7-8. Constructorul Arad
7-8. Metalul 108
9. Locomotiva Craiova
10. Locomotiva Simeria
11. Constr. Craiova

3. FI. roșie Cluj 4 3 10
4. Avîntul TopHța 5 3 0 2
5. Recolta Salonta 5 13 1
6. Locom. Oradea 4 10 2
7. Avîntul Sighet 5 12 2
8. Flacăra 7 5 2 0 3
9 Metalul Oradea 5 2 0 3

10. Progresul Turda 4 112
11. Recolta Cărei 5 113
12. FI. r. Sf. Gh. 5 0 2 3
13. Constr. Turda 4 0 13

SERIA IV-a
1. Metalul Arad 5 3 2
2. FI. r. '7 Nov.-Arad 5 8 0
3. FI. r. R. Vîlcea 5 3 0
4. Știința Craiova 5 14
5-6. Flacăra 14 5 2 2



In prima etapă C. Șandru și C. Dumitrescu pe locurile 5 și—respectiv—6, 
iar echipa R. P. R. pe locul 2

VARȘOVIA 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — 100.000 «te 
spectatori au populat tribunele 
stadionului „Cea de a X.a aniver
sare" unde a avut loc solemni
tatea deschiderii ediției pe acest 
an a „Cursei Păcii".

La ora 13, în prezența președin
telui Consiliului de Stat al R.P- 
Polone, A. Zawadiski și a Pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone J. Cyrankiewicz, 
precum și a altor oficialități și-au 
făcut apariția pe pista stadionu
lui, în timp ce fanfara intona im
nul „Cursei Păcii", cei 141 de pair- 
ticipanți la a IX-a ediție a acestei 
grandioase întreceri. A luat cuvîn- 
tul redactorul șef al ziarului Try- 
buna Luidu, Werfel, care a vorbit 
despre aportul important al între
cerii în lupta popoarelor pentru 
pace. Im continuare a vorbit d. 
Achille Joinard, președintele Uni
unii Cicliste Intrenaționale (UCI) 
care a spus că la ora actuală 
„Cursa Păcii" este fără îndoială 
ca mai grandioasă manifestație 
ciclistă din lume.

URMĂRIND CURSA...
Pe primii kilometri cicliștii ru

lează pe pavaj vechi. Cu toate a- 
cestea se gonește cu peste 45 km. 
pe oră. Dar vijelia cu care se

Explicații la un meci pasionant: Sofia—Moscova...
.„cu care s-a încheiat o competiție nu mai puțin

pasionantă: ,,Premiul

La Sofia a luat sfîrșit săotămî- 
na trecută prologul marilor compe
tiții internaționale de baschet de 
anul acesta. Rezultatele meciurilor 
— mai mult sau mai puțin comen
tate — au fost publicate în ziarul 
nostru. De data aceasta însă vom 
arăta unele aspecte din desfășura
rea generală a competiției.

Vorbind despre participare tre
buie să arătăm că — cu excepția 
Franței și oarecum a Italiei, Iugo
slaviei și Belgiei, au fost prezente 
la Sofia cele mai puternice repre
zentative de baschet din Europa, 
fată deci un concurs tare care pu
tea constitui o bună verificare — 
cel puțin teoretică — înaintea vii
toarelor întîlniri internaționale din 
anul acesta. Această verificare nu 
s-a putut face pP de-antregul, con
cursul neoglindind valoarea reală 
a echipelor, deoarece condițiile de 
joc au fost diferite de pregătirea 
generală făcută pînă atunci de 
echipele participante. Astfel, data 
competiției „Premiul orașului So
fia" nu a fost aleasă în modul 
cel mai fericit. Echipele îșr dis
putaseră pînă acum competițiile 
lor oficiale în sală și nu au avut 
timpul suficient necesar acomo
dării cu jocurile în aer liber. Apoi, 
întreaga desfășurare a concursului 
a fost influențată de schimbările 
atmosferice, carP la Sofia se pro
duc foarte des. De pildă s-a în- 
tîmplat ca în aceeași după amiază 
de ioc să plouă de două ori și tot 
de atîtea ori să fie soare...

Trecînd peste întreaga desfășu
rare a competiției ne vom opri as
tăzi asupra meciului care a decis 
echipa învingătoare. Cît de pasio
nant a fost întregul concurs se 
poate vedea și din faptul că echipa 
cîștigătoare a putut fi desemnată 
de abia în ultima seară și chiar 
în ultimul meci al competiției. 
Este vorba de partida dintre repre
zentativele Sofiei și Moscovei.

In acest meci echipa Sofiei se 
prezenta după o înfrîngere care 
putea avea serioase repercusiuni 
asupra moralului ei. Pierduse la 
un punct meciul cu Praga, în ur
ma ratării a două faulturi de că
tre Barciovski în ultimele cinci 
secunde de joc... Moscova ciștigase 
toate partidele și era singura e- 
chipă neînvinsă.

Pe teren situația a fost însă 
surprinzătoare. De la început s-a 
văzut că jucătorii bulgari luptă 
cu o voință extraordinară. In pri
ma repriză scorul evoluează la o 
egalitate perfectă : 6-6. 9-9. 12-12, 
13-13, 25-25, 27-27, 29-29. Această 
egalitate se mai menține încă 
aproximativ cinci minute — în 
care timp iese jucătorul sovietic 
Kruminș pentru cinci faulturi — 

rulează face ca o serie de cicliști 
să rămînă pentru a repara pane
le (Assour — Egipt, Novak — 
echipa polonezilor din Franța, 
Stolper — R.D. Germană, Hris- 
tov — R. P. Bulgaria, etc.), iar 
alții care nu mai pot face față 
ritmului se deprind din plutonul 
mare pentru a forma mici plutoa
ne (Derviși — R. P. Albania, 
Speicher — ’ Luxemburg, Grunfeld 
— R.F. Germană ș.a.).

După 40 km. de rulaj Krolak, 
Chwiendacz și Bugallsiki din echi
pa R.P. Polone și Cahoj, Krivka 
și Venclovski din formația R- 
Cehoslovace atacă puternic. Ac
țiunile lor sînt anihflate de aler
gătorii romîni care îi secondează 
îndeaproape.

Cu 30 km. înainte de sosire e- 
vadează Cestani și Guglielmoni 
(Italia) care sînt prinși datorită 
acțiunii viguroase a romîinilor Moi- 
ceanu, Șandnu și Dumitrescu. Apoi 
o nouă tentativă a italienilor Fur- 
loni și Romiagnoli. Și de data a- 
ceasta, tot alergătorii noștri sînt 
cei care anihilează tentativa. Pe 
străzile orașului se desprind din 
nou alergătorii italienii Cestari și 
Dino Bruni. Plutonul ezită. După 
cîteva Clipe însă lin urmărirea lor 
pornesc C. Ș.andru și C. Dumitres

orașului Sofia”

si apoi Sofia ia conducerea pe 
care nu o mai cedează pînă la 
sfîrsit. Iată cum a evoluat scorul: 
37-33, 39.35. 44-35... 47-37, 49-41... 
57-49... 58-52... 60 53.

Ceea ce a determinat victoria e- 
chipei Sofiei — în afara voinței 
cu care a luptat — au fost acțiu
nile tactice realizate atît în atac 
cît si în apărare. Pericolul nr. 1 
pentru coșul echipei Sofiei, era 
excelentul realizator sovietic Kru
minș. Pentru a-i reduce din efica
citate jucătorii bulga.ri au adoptat 
un sistem special. Intîi l-a .,ținut" 
Tomovskl, apoi Mircev. Fiecare 
dintre aceștia întrebuința altă me
todă de apărare, ceea ce l-a de
ranjat serios pe Kruminș, care este 
un iucător tînăr fără o bogată ex
periență internațională. Apoi, apă
rarea s-a bazat numai pe acțiuni 
colective în care cuplul Barcikov- 
ski-Totev a acționat foarte eficace. 
De pildă se știa că Bocikariev 
este excelent în jocul sub panou. 
In meciul cu Sofia, Bocikariev n-a 
avut însă nici un moment de „li
niște" din cauză că a fost sever 
marcat de Barciovski.

Si însfîrșit, acțiunea tactică 
principală a jucătorilor bulgari în 
această partidă. In timpul meciu
lui din cauza reflectoarelor cine
matografiei s-a topit materia izo
latoare a unor fire de deasupra 
platformei de lemn și podeaua a 
devenit extraordinar de alunecoasă. 
Baschetbaliștii sovietici joacă în 
general foarte aproape de adver
sar și din cauza faptului că alu
necau făceau foarte multe greșeli 
personale. Cei doi antrenori bul
gari — Șișkov și Kaminski — se- 
zisînd acest lucru au oprit acțiu
nile echipei lor, coniînd deci pe 
faulturile adversarilor. In felul a- 
cesta se realizau două lucruri: po
sibilitatea marcării multor puncte 
și eliminarea jucătorilor adver
sari. Datele statistice confirmă 
justețea tacticei întrebuințate. 
Astfel, în repriza a do«a echipa 
bulgară a tras la coș din acțiuni 
numai de 9 ori. In întreg meciul 
echipa bulgară a beneficiat de 49 
de faulturi, dintre care a transfor
mat 38 și a tras din acțiune de 
28 de ori .reușind să înscrie 11 
coșuri. In afară de aceasta marea 
parte a reprizei a doua echipa so
vietică a fost lipsită de aportul 
excelenților jucători Kruminș, Bo
cikariev și Ștonkus scoși din . ioc 
pentru cinci greșeli personaile. 
Adăugind și faptul că din cauza 
terenului jucătorii sovietici nu mai 
puteau avea siguranța loviturilor 
de la semtdistanță avem explicația 
completă a victoriei echipei ora
șului Sofia.

MAX BANUȘ

cu în plasa cărora se atașează 
SchuT (R.D. Germană), englezul 
Brittain (care nu se văzuse deloc 
pînă aici), Dimov (R.P. Bulgaria) 
și alții. Ultimii kilometri pe oare 
cicliștii îi parcurg printr-un ade
vărat culoar viu format din zecile 
de mii de spectatori dau loc unei 
lupte înverșunate în cursul căreia 
distanța dintre fugari și plutonul 
urmăritor scade văzînd cu ochii. 
Cînd pătrund în tunelul stadio
nului fugarii mai au doar un a- 
vans de 200 m. suficient însă pen
tru a obține victoria. Iată ordinea 
sosirii: 1. Dino Bruni (Italia) a 
parcurs 110 km. în 2:39,06 (me
die orară 41,40 km.) bonificație 
1 min; 2. Cestari (italia) același 
timp, bonificație 30 sec.; 3. Gugli- 
olmoni (Italia) 2:39.25; 4. Dimov 
(R.P. Bulgaria); 5. C. Șandru 
(R.P.R.); 6. C. Dumitrescu
(R.P.R.) toți în același timp cu 
Guglielmoni; 7. G. Schur (R.D.G.) 
2:39.59. In același timp cu Schur 
a sosit un pluton format din a- 
proape 70 alergători printre care 
se afla și ceilalți alergători ro
mîni. Pe echipe locul I a fost 
ocupat de Italia, urmată de R. P. 
Romînă, R.D. Germană, R. P. 
Bulgaria, Anglia, etc.

EMIL IENCEC

Baschetbaliștii bulgari au reușit excelenta performanță să-i întreacă 
pe cei sovietici cu scorul de 60-53 și cu această victorie să cuce

rească și „Premiul orașului Sofia". Iată o imagine din acest meci.

FOTBAL PESTE HOTARE
DINAMO MOSCOVA-Ț.D.S.A. 1—0

Luni a fost inaugurat la Moscova 
sezonul de fotbal cu întîlnirea de 
tradiție dintre echipa campioană a 
țării Dinamo Moscova și deținătoa
rea „Cupei U.R.S.S.”, Ț.D.S.A. După 
un meci dinamic (mai ales în prima 
repriză), dinamoviștii au obținut o 
prețioasă victorie prin punctul mar
cat în min. 5 de Mamedov care a 
reluat în plasă o minge ricoșată din 
bară. La Kiev d'inamoviștii din loca
litate au terminat la egalitate (0—0) 
cu Lokomotiv Moscova.

REAL MADRID S-A CALIFICAT IN 
FINALA „CUPEI CAMPIONILOR 

EUROPEI* *f

Siro. S-au întîlnit F. C. Milano și 
Real Madrid. După cum se știe, în 
tur Real Madrid cîștigase cu 4—2. 
In meciul de la MJilano, echipa gazdă 
a obținut — la rîndu-i — victoria dar 
numai cu scorul de 2—1 (0—0), ast
fel că în finală s-a calificat echipa 
spaniolă. Real Madrid a jucat pru
dent în prima repriză și a practicat 
un joc închis și în cea de a doua. 
Cu toate acestea a deschis scorul prin 
Pochesito (min. 65). Egalarea a sur
venit în min. 69 cînd Dai Monte a 
transformat un 11 m. (fault făcut 
asupra lui Schiaffino). Același Dai 
Monte a adus avantajul milanezilor, 
transformînd un alt 11 m. (hends ca
reu) acordat de arbitrul austriac Stei
ner.

Astfel, finala „Cupei Campionilor 
Europei*4 se va disputa între Stade 
de Reims și Real Madrid, la Paris.

DE PRETUTINDENI
• ISTAMBUL (prin radio).—Echipa 

Braziliei și-a continuat turneul în 
Europa susținînd un nou meci, de 
această dată în compania naționa
lei Turciei. Brazilienii au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 prin punc
tul marcat de fundașul Nil ton San
tos în min. 19.

• Marți la Saarbriicken: Saar-Elve- 
ția 1—1 (0—1).
• Glasgow: Scoția-Austria 1-1 (1-1)
• In cea de a 29-a etapă, din ca

drul campionatului francez de fot
bal s-au înregistrat următoarele re
zultate: Nice — Reims 1—0; Metz — 
Marseille 2—3;Troyes — St. Etienne 
1—1; Strasbourg — Lens 1—0; Sedan 
— Monaco 2—1; Sochaux—Lille 2—1; 
Toulouse — Nancy 2—0; Bordeaux — 
Nîmeg 2—1; Lyon — Racing Club 
Paris 3—1. In clasament, Nice con
duce acum cu un avans de 2 puncte.
• In etapa de duminică a cam

pionatului italian s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Roma — Fio
rentina 1—1, Atalanta — Internazio- 
nale 1—1, Napoli — Lazio 1—2, Pa
dova — Juventus 1—1, Sampdoria — 
Novara 1—1, Spal — Lanerossi 5—0, 
Torino — Geneva 2—2, Milano — Pro 
Patria 3—3. In clasament continuă să 
cond*ucă: detașat Fiorentina.

ROMA 1 (prin radio). — Returul 
celei de a doua semifinale a „Cu
pei Campionilor Europei* 4 s-a desfă
șurat la Milano pe Stadionul San

0 propunere:
„Cupa Europei Centrale” 

la volei
PRAGA. — Comisia Centrală 

de volei din R. Cehoslovacă a ela
borat un proiect de înființare a 
competiției internaționale de volei 
întitulată „Cupa Europei Centra
le". Acest proiect este motivat prin 
faptul că voleiul se bucură de o 
mare popularitate în Europa Cen
trală și această competiție ar servi 
la creșterea nivelului de joc.

Competiția ar urma să se desfă
șoare după sistemul turneu bucu- 
rîndu-se de participarea celor mai 
bune echipe din R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. F. 
Bulgaria, R. P. Ungară și R. P. 

F. Iugoslavia.

Călăreții romîni au
In acest an, activitatea compe- 

tiționaiă a călăreților, noștri frun
tași va fi inaugurată prim partici
parea la concursul internațional 
de dresaj și obstacole care se va 
desfășura în R. D, Germană, la 
Dresda, între 5—8 mai. In cadrul! 
concursului, la care au fost invi
tați călăreți din 10 țări, se vor 
disputa următoarele probe de ob
stacole : proba de deschidere (1.30 
m.), proba de „forță" (începînd 
de la 1.60 m.), proba de „6 bare", 
„proba de doi cai" și „CUPA NA
ȚIUNILOR". La dresaj, progra
mul întrecerilor cuprinde probele 
de categ. „B“ șl „C“, precum și 
o probă specială de dresaj (miș
cări libere timp de 5 min.)

Călăreții romîni vor participa

La Budapesta—un rezultat echitabil
•— Antrenorul de stat Gică Popescu
despre jocul Ungaria—Iugoslavia —

La întîlnirea internațională de 
fotbal Ungaria—Iugoslavia, dispu
tată duminică la Budapesta, au 
asistat și doi antrenori romîni.: 
Gică Popescu și Em. Vogi. Cu pri
mul am stat de vorbă ieri și ne-a 
împărtășit impresiile culese la a- 
cest meci care era așteptat cu viu 
interes de cercurile sportive din 
tara noastră.

—„Rezultatul de egalitate — 
<are const Tuie poate o surprifă 
— este perfect echitabil, ne-a spus 
Gică Popescu. EI oglindește just

plecat la Dresda
atît la probele de obstacole, cît șt 
la întrecerile de dresaj. Lotul că
lăreților noștri a părăsit Capitala 
luni seara, îndreptîndu-se spre 
Rresda. Din lot fac parte : maeș
trii sportului Mihad Tirnu și Gheor- 
gheAntohi, Dumitru Velicu, Gheor- 
ghe Ghițuran și Nicolae Niculescu. 
(pentru probele de obstacole) Nt- 
culae Mihalcea și Gheorghe Teo- 
dorescu (pentru probele de drej 
saj). Lotului nostru i se va alătura 
antrenorul Gh. Nicolescu, plecat de 
curînid la Stockholm.

La DRESDA a fost deplasat ur
mătorul lot de cai: Mindir, Odo- 
bești, Dinar, Fildeș, Ghidran, Ga
lon1, Nor, Tosca, Arcuș (obstacole) 
și Mihnea, Palatin și Corvin (dre
saj) .

situația și raportul de forțe de pe 
teren. Iugoslavii au fost mai buni 
în prima repriză, ungurii în a 
doua; raportul de cornere a fost 
7-7; iugoslavii au tras de 17 ori la 
poartă, ungurii de 16 ori. Jocul 
însă, n-a fost la nivelul așteptări
lor, mai ales din partea echipei 
maghiare, care — după părerea 
mea — este sub forma și valoarea 
arătată în ultimii ani. Duminică 
mi-a apărut evidentă lipsa de for
mă a elementelor de bază. (Pus
kas, Kocsis, Bozsik), dar și lipsa 
de elemente corespunzătoare care 
să înlocuiască titularii (stoperii 
Matrai și Karpati și înaintașii cen
tru Tichi și Âlachos nu au cores
puns). Totuși, și în asemenea îm
prejurări, s-a văzut clar că fot
baliștii maghiari joacă mai orga
nizat — în comparație cu cel iugo
slavi — își construiesc acțiunile 
în mod conștient și — folosind ex
tremele și mărind din ce în ce mai 
mult ritmul de foc pe măsură ce 
se apropie de poartă — caută să 
încheie acțiunile cu șuturi, creînd 
spărturi în apărarea adversă, gra
tie paselor în triunghi, la care 
recurg deseori și cu folos. Așa au 
marcat golul al doilea.

Jucătorii iugoslavi au jucat cu 
multă combativitate și elan, au 
intrat pe teren mai hotărîți și cu 
dorința de a reuși un rezultat bun. 
Au luptat mult și tenace, au acțio
nat cu mai multă viteză. Atacul 
însă (cu centru Zebeț retras), n-a 
fost ordonat, n-a jucat organizat. 
De altfel, a și cuprins cîteva im
provizații : fundașul Hertzeg ex
trem stingă, Zebeț extrem stingă, 
— centru înaintaș, Veselinovici in
ter — extrem. Acțiunile lui nu au 
fost organizate și au fost rezol
vate întotdeauna în raport cu re
zultatul fazei anterioare. Singurul 
atacant care a lăsat o impresie 
excelentă a fost Vukas, care ră- 
mîne un mare jucător. A fost cel 
mai bun dP pe teren.

După aspectul jocului, cred că 
meciul de la Belgrad dintre Roma
nia și. Iugoslavia a fost mai dina
mic și de un nivel mai ridicat".

0 Ș îmbăta seara Ia Koppingen (Ger
mania Occidentală) reprezentativa 
de lupte clasice a R.p. ungare a în
trecut reprezentativa R.F. Germane 
cu 6-2.
• Simbătă seara la Cracovia echi

pa de box a R.D. Germane a între
cut reprezentativa orașului Craco
via cu scorul de 14-6.
• Atletul american Larrabee a ob

ținut zilele trecute, în cadrul unul 
concurs desfășurat la Los Angeles, un 
timp excelent pe 440 yarzi: 47,1. a- 
cest rezultat echivalează cu aproxi
mativ 46,8 pe 408 m. și constituie 
cea mai bună performantă mondială 
a anului.
• La Olimpiada de călărie de la 

Stockholm, numărul țărilor înscrise 
la aceste întreceri s-a ridicat la 30. 
Iată numele țărilor participante: An
glia, Argentina, Cehoslovacia, Da
nemarca, S.U.A., Finlanda. Franța, 
Ungaria, Germania, Portugalia, Ro- 
mînia, Spania, Elveția, Suedia, Aus
tralia, Austria, Belgia, Brazilia. Bul
garia, Egipt, Irlanda, Olanda, Me
xic, Italia, Japonia, Cambodgia, Nor
vegia, Turcia. Venezuela și Canada.
• In localitatea Lagos (Nigeria), 

atletul Chigbolu a obținut la săritura 
în înălțime performanța de 205,7 cm.
• Echipa masculină de baschet 

a R. F. Germane a întrecut selecțio
nata Belgiei cu 47:43 (23-24).
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