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Jocuri nesatistăcătoare în etapa de ieri 
a „Cuvei Primăverii"

A doua etapă a „Cupei Pri
măverii" a fost o etapă cu go
luri multe: 22 Este adevărat 
Insă că 13 dintre ele au fost 
marcate în meciurile de la Plo- 
eșli și Timișoara, unde atacu
rile Energiei Ploești și, res
pectiv, Științei Timișoara și 
Progresului București s-au ară
tat deosebit de... darnice. Cu 
toată ------- - —jv
ceea ce privește golurile, cali
tatea >-----=--=>—
a fost 
din 
tate Tl'B î 
ce tr . baie .— . ,
es'.e faptul că. pe alocuri, a- 
ceastă competiție amicală

aceasdă abundență în

meciurilor, în general, 
.. încă slabă. Nici unul 
cefe șase jocuri dispu-

satisfăcut. tăiai- Cee?. . 
•e să atragă: atenții

Șapte goluri in partida de la Timișoara...
TIMIȘOARA. (Prin telefon de 

la trimisul nostru). 15.000 de spec
tatori au urmărit un joc intere
sant atît prin numărul golurilor 
cit și prin acfiunile initiate de 
gazde, care au obținut o victorie 
meritată: 4—3 (2—1). Știlnta a 
jucat mai bine, a dominat mai 
mult și a avut mai mui<e ocazii 
de a înscrie. Gazdele pnteau cîști- 
ga meciul chiar din pri.na repriză

au ratat un 11 m.dar la 2—I
și alte două situații favorabile. Jo
cul, în general, a fost modest, 
ambele echipe puteau să desfă
șoare acțiuni mai Inimoase dar jucă
torii au apelat uneori ia durități și 
chiar la loviri (Toma. Florescu. 
Ozon, Ciosescn, loniță). înainta
rea studenților 
decît apărarea

(Toma. Florescu.

a fost mai bună 
care, cu Brinzei 

(Continuare în pag. 3a)

_____ ____  , ] I 
prea mult aspectul de campio-if*  J
nat. Se pune prea mult accen
tul pe obținerea victoriei cu 
orice preț- Ni se semnalează 
echipe care se apără de la bun 
început cu 7-8 oameni (vezi 
cazul Energiei Orașul Stalin) 
sau loviri și atitudini nespor
tive (vezi meciul de la Timi
șoara) Aceasta însemnează că 
echipele noasitre nu înțeleg sau 
că nu vor să înțeleagă stopul 
„Cupei Primăverii". Este cazul 
ca fiecare dintre e’.e să dove
dească în partidele următoare 
intenția de a ne oferi jocuri 
de valoare cit mai ridicată, cu 
accent pe varieitătea, spectacu
lozitatea și corectitudinea 
tiunHor.
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A început turneul de șah

Dungu, în una dintre putinele in-tervcnții d'.n jocul ieri. El
prinde balonul. în luptă cu Ser fozo. urmărit de Neamțu, Macri, 

Boitoș, Dodeanu și... arbitrul C. Popescu
(loto -L. Tibor) 

(Citiți cronica tn pag. IIl-a)

SIBIU 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). Deși de la startul 
probelor de seniori și senioare au 
lipsit cîțiva specialiști de seamă 
(atleții și atletele care au parti
cipat la crosul l’Humanite și care 
n-au putut ajunge la Sibiu în timp 
util), totuși întrecerile campiona- 
te’or republicane de cros au cu
noscut o desfășurare deosebit de 
interesantă. Dintre numeroasele 
aspecte relevate, cel mai caracte
ristic este, indiscutabil, comporta
rea excepțională a atleților dina
moviști care au cucerit 6 din cele 
8 titluri de campioni puse în joc.

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate :

Seniori (10.000 m.) : 1. Constan
tin Grecescu (Dinamo) 30:40,0 — 
campion de cros al R.P.R. pe 
1957; 2. Ferdinand Moscovici
(Progresul) 31:38,0; 3. Ion Veli- 
ciu (Știința) 31:44,0; 4. Vasile 
Weiss (Dinamo) 32:02,0 ; 5. Ta- 
deus Strzelbiscki (Dinamo) 32:14.0; 
6. Constantin Aioanei (C.C.A.) 
32:35,0 ; 7. Andrei Barabaș (Re
colta) ; 8. Ladislau Deak (Dina
mo) ; 9. Grigore Cojocaru (Știin
ța) ; 10. Mihai Babaraica (Recol
ta). Pe echipe: 1. Dinamo 
pct.; 2. Energia 161 p.; 3. 
ța 259 pet

Senioare (1.500 m.): 
Pasciuc (Știința) 5:07,0 
pioană de cros a R.P.R. 
2. Georgeta Mogoș 
5:25,O;-<3. Maria Miclea 
5:27.0 
5:33.0. 
gia) 5:34.0 : 6. Marilis Cuțui (Ști
ința) 5:40,0; 7. Maria Pișta
(Energia) ; 8. Ileana Nagy (FI. 
rolșie) ; 9.1' '
10. Elena 
echipe : 1. 
gia 71 p.

Juniori
Vasile (Voința) 10:07,0; 
Holerbach.. (individual) 10:10,0;
1. Slănifceanu (Dinamo) I0VI4,0;. 
4. B. Buiac (Dinamo) 10:21,0; 5. 
N. Popescu (Știința) 10:22,0; 6. 
M. Dinu (Energia) 10:24,0; 7. t. 
Pop (Locomotiva) ; 8. G. Elefte- 
rescu (Progresul) ; 9. P. Bonea 
(Dinamo); 10. Z. Jarosievici (Lo
comotiva). Pe echipe: 1. Dinamo 
75 p.; 2. Locomotiva 171 p.; 3. 
Flamura roșie 208 p.

Junioare (1.000 m.): 1. Wal-
trânte Khmer (Dinamo) 3:01,0 j
2. Ana 
3:04,0 ;

er. GRECESCU

1.

139 
Știin-

Nina 
cam- 

1957;pe
(Energia) 
(Știința)

4. Maria Ionescu (Știința)
5. Zamfira Voinea (Ener-

NINA PASCIUC

Lucia Păuleț (Energia); 
Pîrțog (Energia). Pe 

Știința 65 p.'; 2. Ener-

1. Florea
2. L.

3.

roșie)Czuli (Flamura
3. Elena Popescu (Ener-

(Pro-gia) 3:05,0; 4. Karin Artz (P««~ 
greșul) 3:08,0'; 5. Valeria Doboș 
(Dinamo) 3:12,0; 6. Nina Eana 
(Locomotiva) 3:14,0; 7.
Paulini (Dihamo) ; 8.
Curcan (Energia) ; 9.
lean-u (Locomotiva); 10. Ste’a Chi- 
nole (Locomotiva). Pe echipe: E 
Dinamo 58 p’.; 2. Locomotiva 95 
p;țU3. Flamura roșie 105 p.
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a obținut o victorie 
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Tinerii schiori
au dominat probele de fond 
din cadrul Cupei R.P.R.

Sâmbătă și duminică s-a desfă
șurat pe pîrtiile din jurul cabanei 
Piatra Arsă, etapa I-a — probe 
de fond — din cadrul „Cupei 
R.P.R.". In proba de 10 km. fond 
seniori, juniorul Dinu Petre (Voin
ța) a înregistrat o surprinzătoare 
victorie întrecînd de o manieră 
categorică protagoniștii acestei pro
be. Iată rezultatele tehnice: 1 
Dinu Petre (Voința) 40,11 min.;
2. C. Enache (Energia) 41,11;
3. M. Aldescu (Dinamo) 41,43; 4. 
M. Crăciun (C.C.A.) 42.07; 5. I 
Olteanu (Dinamo) 42,14.

Ca și în proba rezervată băieților 
în cea de 5 km. senioare, favori
tele au fost învinse de schioare 
tinere, dar care au avut o com
portare remarcabilă în acest sezon 
Locul 1 a fost ocupat de Marga
reta Arvay (Energia) 23,01 min. 
Urmată de Adam Estera (Recoltr) 
23,16, Elena Zangor (CCA) 23.30 
și Marcela Bratu (Recolta) 23,36. 
Proba de 15 km. seniori a fost cîș- 
tig ață de C. Enache ÎFnergia) 
57,21. Pe locurile următoare s-au 
clasat M. Aldescu (Dinamo) 59,21; 
I. Olteanu (Dinamo) 59 97; Dinu 
Petre (Voința) 59.40 și L Ciru- 
poia (C.C.A.J 59,50.

PLOEȘI1 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Simbătă după- 
amiază a avut loc la Ploești so
lemnitatea deschid&rU turneului 
internațional de șah. Urmînd tra
dițiile stabilite ale competițiilor 
șaăiste, primul contact dintre con- 
aurenți nu s-a făcut In fața ta
blelor cu 64 de pătrate cl la masa 
arbitrilor, de unde fiecare a tras 
pe rind un număr corespunztnd 
locului pe care va figura în ta
bela de concurs.

Vă redăm nuu jos, în ordine, 
numele fericiților cîștigători... (la 
sorți) și a cetor... înfrînți, men- 
fionînd că handicapul acestora din 
urmă poate fi rapid refăcut pe 
parcurs, lată deci cum arată ta
belul: I. Werner Goldt (R.D.G.); 
2. Ion Bălanei (R.P.R.); 3. Ni
kolai Krogius (U.R.S.S.); 4. Ath. 
Kolarov (R.P.B.); 5. Ladislau 
Alster (R. Ceh.); 6. Corvin Ra
dovici (R.P.R.); 7. Victor Cio
cîltea (R.P.R.); 8. Adam Dziec
kolowski (R.P.P.); 9. Veniamin 
Urseanu (R.P.R.); 10. Dolfi Dri
mer (R.P.R.); II. Emanuel Rei
cher (R.P.R.); 12. Lajos Portisch 
(R P.U.); 13. Pau.l Diaconescu 
(R.P.R.); 14. Stoian Puc (R.P.F.I.)

Trebuie să menționăm că tra
gerea la sorți s-a integrat într-o 
frumoasă festivitate de deschi
dere, desfășurată în spațioasa sală 
de la „Palatul Culturii", p'ină 
plnă la refuz, fapt care subliniază 
marele interes ce-l stîrneste tur
neul.

In cursul acestei festivități au 
luat cuvîntul maeștrii dr. Alstet 
și I. Bălanei. Maestrul N. Krogius 
a transmis din partea șahiștilor 
sovietici un frumos fanion. In 
numele organize, tarilor a vorbit 
iov. Gh Matei, președintele corni, 
tetului C.F.S. Ploești iar arbitrul 
turneului, U. Langhans a făcut pre
zentarea fiecărui participant. După 
cum este ușor de remarcat, locul re
prezentantului R.D.G. este ocupat 
de maestrul W. Goldi care a trebuit 
să în'ocuiască în ultimul moment 
pe IV. Uhlman, indisponibil din

motive de sănătate. Maestrul 
Goldt n-a sosit decît în cursul 
zilei de duminică, astfel că par
tida sa din prima rundă cu Puc 
a fost aminată pentru prima zi 
de întrerupere.

★
Prima rundă a turneului — 

disputată duminică — a abundat 
în partide interesante și foarte a- 
nimate, presărate cu atacuri și 
combinații spectaculoase. Astfel, 
Dr. Alster, după ce (cu albele) a 
presat foarte puternic poziția lui 
Drimer a făcut o serie de mutări 
mai slabe permifînd celui din ur-

de la Ploești
ctștige material și să ob-mă să

fină victoria la mutarea a 34-a. 
Același aspect l-a avut partida 
Radovici — Urseanu, cu singura 
diferență că aici negrul a avut 
inițiativa. Radovici însă s-a apă
rat foarte exact șl, contraatactnd 
la momentul oportun, a cîștigat 
la mutarea 40-a. Bălanei
vins In 23 de mutări pe Diaco- 
nescu. Partidele Krogius — Por- 
tiscii și Kolarov — Reicher au 
fost remize, lntllnirea Ciocîltea— 
Dzieckolowski s-a întrerupt cu a- 
vantaj de partea șahistului romîn.

Z-a în-

RADU VOIA

De la stînga, primul plan: Kofaro'j (R. P. Bulgaria), Krogius 
(U.R.S.S.), Dr. Alster (R. Cehoslovacă), Portisch (R. P. Ungară), 
Diaconescu (R.P.R.) și Reicher (R.P.R.)

Planul doi : Bălanei (R.P.R.), Ciocîltea (R.P.R.), Goldt (R.D.G), 
și Dzieckolovski (R.P. Polonă). (Desen de Neagu Radulescu)

e-PETROȘANI, 7 (prin tele
fon). Numeroși amatori de 
sport din localitate au ținut 
să asiste simbătă șt duminică 
la desfășurarea partidei inter
naționale de popice dintre e- 
chipa iugoslavă Medvedgrad 
și selecționata Energia Va
lea Jiului. Oaspeții veneau 
după o infringere grea supor
tată la Roman, în fața repre
zentanților asociației Voința ți 
bine Înțeles, au căutat să se 
reabiliteze. De altfel, ei au și 
câștigat întâlnirea cu scorul de 
3.213 — 3.187, dar, după cum 
se vede, la o difererță 
(26 popice dobori te).

In prima zi de concurs 
tivii romini și iugoslavi 
împărțit victoriile, cele 4 
niri directe aducindu-ne 
un avantaj de 50 de puncte. 
Astfel, rominul Hriș realizează 
407 p.d. față de 409 obținu*e  
de Beluhan. Al doilea icprezcn- 
tant al Energiei. Pelczik. ne a- 
duce satisfacția unui rezultat 
bun și totodată o diferență de 
56 p. obținută față de adver
sarul său direct (Pelczik 409 
p.d. — l.azic 353 p.d.). Ur
mează apoi Venzel 37! p.d. — 
Kovacevic 383 p.d. și Cazan 
387 p.d. — Pongraz 579 p.d. 
Ultimele patru 
șurate a doua 
cu următoarele 
meter 411 p.d. 
p.d., Balogh 401 p.d.
410 p.d., Gagy 396 p.d. — 
resak 441 p.d. și Albu 405 p.d 
— Rajcic 415 p.d. Inain’ea per- 
ultimei întilniri, localnicii mai 
conduceau cu 29 p., dar iugo
slavul Teresak, 
deosebită, realizează performar- 
ța meciului și în același timp 
aduce echipei sale un avantai 
substanțial de 45 p.d. care se 
dovedește hotărâtor pînă la sfir- 
șit.

mica

spor- 
și-au 
îniîl- 
totuși

întilniri. desfâ- 
zi,. se soldează 
rezultate: De-
— Legac 423
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DINAMO CU 6-3 (3-0) ENERGIA I. S. P 
CONDUCĂ IN CAMPIONATUL DE RUGBI

■ Numai probe de rezistență,
ieri, la bazinul Floreasca

XJei «are s-ai deplasat pe sta- 
dfonul Dinarno, pentru a urmări 
partida de rugbi dintre Dinarno 
București și Energia I. S. P. nu 
au avut ce regreta, deoarece au 
asistat la cea mai frumoasă par
tidă de pînă acum a sezonului 
(■ne referim în special la repriza 
secundă).

In ciuda mizei ex tern de mare, 
ambele echipe au meritul că au 
deschis jocul, străduindu-se, ca în 
afară de rezultat, să ofere și un 
spectacol plăcut, la nivelul repu
tației lor. Și am putea spune, 
că spre lauda lor, protagoniștii 
de pe stadionul Dinarno i-au sa
tisfăcut pe spectatori, oferind un 
joc plăcut, de un bun nivel teh
nic și uneori pasionant (prin in
certitudinea rezultatului). Deși nu 
întotdeauna suficient de clar, jo
cul a fost iute, ou atacuri alter
native de la un but la altul și 
multe faze emoționante. Echipa 
campioană a atacat mai mult, mai 
clar, mai studiat, dar contra
atacurile Energiei, care au venit 
de multe ori pe neașteptate, ni 
s-au părut mai periculoase, mai 
spontane, duse cu mai multă fan
tezie. Și poate, acest lucru a de
terminat rezultatul și victoria ce
lor de la Energia. Ieri, în fața 
lui Dinamo, 
Energia a 
acest sezon, 
ț-ioasă, cu 
dacă avem 
guroasă a lui Dinarno. Așa pre 
cum am prevăzut, un mare aport 
la victorie l-a adus tînăra linie 
de trei sferturi a Energiei — mai 
iute oa cea a dinamoviștilor, — 
care a avut în Mateescu (a ju
cat în postul de deschidere) un 
mare animator. Bine secondat de 
Luscal, S. Niculescu, Teodorescu 
și Rotaru el a creat o încercare

întrecîndu-se pe sine, 
cucerit pe merit în 
prima ei victorie pre- 
atît mai importantă, 
în vedere replica vt-

(fructificată de S.(fructificată de S. Mehedinți) și, 
din Wpsă de calm, a pierdut o 
a doua î«t situație de marcare 
clară. Scor: 6-3 (3-0) pentru E- 
nergia I.S.P,

Din echipa învingătoare s-au 
mai remarcat Manoiache, Mehe
dinți, (repriza a doua) șa Bă*ăs-  
cu. De la Dinarno am reținut )o- 
cul lui Doruțiu (excelent în mar
gine), D. lonescu (prezent *n  
toate acțiunile), Ghhizeiea, Rie 
Ion. Au marcat : Teodorescu (3), 
Mehedinți (3) de ta Energie șt 
Fane Ghionidea (3 — lovitură de 
picior căzută) de ta Dinarno.

C. Diamandi a condus excelent 
un joc greu de stăpînit.

In urma rezulta tuiul. Energia 
I.S.P. a rămas în fruntea atașa
mentului „tatonată” îndeaproape, 
la egalitate de puncte de C.C.A., 
care a cîștigat La scor. Dinarno. 
a trecut în clasament pe locul IV.

D. CALÎMACHI 
★

Locomotiva P.T.T. a cîștigat 
partida cu Energia RepuMica da
torită unei mai bune pregătiri 
tehnice, Energia a desiluzionat. 
mișdfndu-se greoi și negăsind cea 
mai nimerită soluție tactică. Ideea 
folosirii Iui Chirvase ca ..jumă
tate ia grămadă” s-a dovedit ne
fericită și — se poate spune — 
a constituit punctul stab al echi
pei. Scorul final 8-0 (3-0) a fost 
realizat prin punctele înscrise. In 
ordine, de Marin Ciobanu și Pen- 
clu (cîte o încercare). A trans
format Șimu. S-au remarcat: Ma- 
npileanu, Manole și Leați de la 
învingători, Costin și Georgescu 
de la Energia

a întrecut greu 
___  Mine cu 9-0 (6-0). 

La Petroșani, jocul s-a întrerupt 
mi min. 70, cînd Energia D.G.S.M. 
Ploești conducea, în partida ou 
echipa locală, cu 14-6.

Grivița 
Știința

Roșie 
fost. lefi dimineață s-a desfășurat la 

bazinul acoperit de la Floreas-ca 
primul concurs de înot al anului 
rezervat fondiștilor fi fondistelor.

Două cxcelenre aripi fată în față: Ghiuzeiea (D
cu (Energia I.S.P.). Fază din iovul de rugbi Dinarno—Energia 

l.S P (Foto L. TIBOR)

Anul trecut organizarea unor a- 
semenea probe nu era privită eu 
toată seriozitatea din oare cauză 
la sftrșiiul sezonului, performanțele 
înotătorilor fruntași In probele de 
rezistență erau slabe. In anul a- 
cesta însă se pare că și înotă
torii din probele de fond se vor 
bucura de mai multă atenție.

In proba de 800 m. liber fete 
au luat startul 8 concurente din 
1<2 înscrise. Rezultatele obținute 
de cele 8 înotătoare pot fi consi
derate satisfăcătoare.

Fată rezultatele tehnice : 1. Mar
gareta Wittgenstein (Șt.) 12:34,3, 
2. Nicoleta Șiefănescu (S.S.T.) 
12:55,1; 3. Eda Yosi (Șt.) 13:13,6;
4. Maria Dan (S.S.T.) 13:23,4;
5. Ana Grigoraș (S.S.T.) 13:23,5;
6. Elisabeta Bratu (Prog.) 13:38,7.

La băieți, în proba de 1.500 m. 
liber s-au întrecut 18 înotători din 
22 înscriși. Rezultatele tehnice 
sini următoarele: 1. N. Rujinschi 
(D.) 20:13,6; 2. Șt. lonescu
(C.C.A.) 20:15,3; 3. C. Meder 
(Prag. Tg. Mureș) 20:54,8; 4. D. 
Caminschi (Prog.) 21:03,5; 5. A. 
lonescu (D.) 21:12,0; 6. Gh. Co- 
ciuban (D.) 21:17,2.

(T. R.)

m. p
★

Echipa C.C.A. a readizai în dau
na Progresului F. B. scorul eta
pei :. 490 (21-0). iar Locomotiva

Rezultate așteptate in campionatul masculin 
de baschet

DINAMO BUC.-PROGRESUL 
ARTA BUC. 58-51 (33-28)

Meciul nu a satisfăcut sub as
pect tehnic. Dinamoviștii au dat 
vădite semne de oboseală. Bas- 
chetbaliștii de la Progresul au 
fost depășiți in special sub pa
nouri unde înălțimea lui Răduca- 
nu și Nagy și-a spus cuvînttrt. 
Cei mai buni: Răduoanu, Popa 
(Dinamo), Mantea, Vasiliu (Pro
gresul Arta).

DINAMO ORADEA-VOINȚA 
IAȘI 66-56 (34-26)

Localnicii puteau ciștiga mult 
mai detașat decît arată Scorul — 
de altfel la un moment dat au 
condus cu 10 coșuri diferență — 
dar ei au avut în special în pri
ma parte a jocului prea puține 
încercări de la semidistanță, iar 
spre sfîrșit au schimbat aproape 
întreaga echipă cu a doua garni
tură. S-au evidențiat Szebestyen, 
Berețchi și Suhai de la Dinamo, 
Agapescu, Arvinte și Vișoianu, de 
fa Voința.

Meciul dintre Energia Cluj și 
Știința I.M.F. Cluj a fost amînat 
pentru luni la orele 18 30.

C. C. A.-ȘTIINȚA-TIMIȘOARA 
80-64 (43-34)

Studenții timișoreni tot fără an
trenor au mers pe linia compor
tărilor slabe din ultimul timp, 
pierzind destul de concludent. 
Meciul a avut totuși perioade

spectaculoase pe 
nizat jucătorii de 
remarcat: Folbert,
Nedeff (C.C.A.) și Pușcașu, 
koș, Radulescu (Știința).

ENERGIA BUC.-DINAMO 
MUREȘ 39-38 (11-10) 

Un scor foarte strîns care 
trează caracterul disputat al 
tui meci tipic de campionat. In 
primele 8 minute de 
a rămas alb: 0-0! 
dinamoviștii au ținut 
apoi acest lucru să-l 
torii Energiei. Partea 
întilnirii a fost mai spectacu
loasă, jocul mai deschis și bucu- 
reștenii mai preciși sub panoul 
advers, au reușit să cîștige la o 
diferență de un coș și jumătate.
PROGRESUL OR. STALIN-LO 
COMOTIVA P.T.T. 55-59 (29-35) 

Bucureștenii nu s-au așteptat la 
o replică atit de dirză din partea 
baschetbaliștilor din Orașul Sta
lin. Ei au trebuit să depună efor
turi deosebite pentru a obține 
victoria la numai două coșuri di
ferență, 
mai ales 
cerii, un 
aruncări 
chiar să 
21-19.

Au fost mai buni: Dogaru, Ro
șu (Progresul) și Cucoș, Călu- 
găreanu (Loc.).

care le-au fur
ia C.C.A. S-au 

Stamatescu, 
Mo

TO.

Hus- 
aces-

joc scorul 
La început 
mingea ca 
facă jucă- 
a doua a

Gazdele au desfășurat, 
în prima parte a între- 

joc destul de bun, avînd 
mai precise și reușind 
conducă in min. 14 cu

Rezultate

LOCOMOTIVA, DINAMO Șl C. C. A., CONDUC NEÎNVINSE 
CAMPIONATUL DE VOLEIIN

In a V-a etapă a campionatului 
republican masculin și feminin de 
volei s-au înregistrat citeva rezul
tate și comportări demne de evi
dențiat. Pe prim plan se situează 
intilnirea dintre echipele mascu
line Dinarno și Energia I.O.R . 
ambele din Capitală. Energia, care 
a debutat in campionatul de ca
tegoria A anul acesta, a avut o 
comportare surprinzător de bun5, 
făcînd un meci excelent. Folosind 
atacuri variate, destul de eficace, 
cu un blocaj prompt care a pus 
în dificultate pe trăgători de la 
Dinarno și cu un bun Diisament 
pe fundul terenului. Energia e 
reușit să conducă cu 2—î la se
turi și cu 8—4 în cel decisiv. 
Dinamoviștii au luptat însă cu 
multă convingere și au reușit de 
fiecare dată să refacă handicapul 
și pînă la urmă să îr.cheie victo
rioși un meci greu

La Cluj, voleiul a cunoscut o 
activitate foarte bogată. S-au dis
putat nu mai puțin de trei me
ciuri. Toate trei au fost pierdute 
însă de localnici și încă Ia sco
ruri categorice: 0—3. Surpriza a 
fost furnizată de echipa Voirța 
Sibiu, învingătoarea unei formați 
care realizase in etapele prece
dente rezultate excelente. Ieri însă, 
jucătoarele de la Flamura roș:e 
au intrat încrezute pe teren, și-au 
subapreciat adversarele, jucînd. *n  
general, sub orice critică. In pius. 
unele jucătoare au manifestat s 
titudini nesportive față de arb;- 
tru. Ne referim la Ana Susan, 
căpitana echipei și componentă a 
echipe naționale, care a fost un 
exemplu negativ pentru întreaga 
echipă, precum și la Lia Vanya. 
Sibiencele foarte combative, au 
fost bune în atac, au folosit blo-

caje precise și servicii puternice 
și eficace. Cec’altă echipă fem:- 
nină din Cluj, Progresul, a jucat 
de asemenea neașteptat de slab, 
făcînd multe greșeli de servici. la 
primirea mingii și în executarea 
loviturilor de atac. Energia Bucu
rești a jucat calm. și. datorită 
plasamentului în apărare și ata
cului variat, a cîștigat categoric 

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate în această etapă: 
MASCULIN: Eneigia Uzinele <fe 
Tractoare Orașul Stalin — Știința 
Iași 3—1 (13—15; 15—5; 15—9; 
15—6); Locomotiva București — 
Știința Timișoara 3—1 (15—7;
15—8; 13—15, 15—8); Dinamo 
București — Energia București 3—2 
(15-6; 12—15; 4—15; 15—8;
15—10), Știința Cluj — C.C.A. 
0-3 (la 12,12,7); FEMININ: 
Voința Orașul Stalin — Dinarno 
București 0—3 (la 5,9,5); Progre
sul Cluj — Energia București 0—3 
(la 8,9,3), Flamura roșie Cluj — 
Voința Sibiu 0—3 (la 8,9,9); Lo

comotiva București — Știința I.C.F.

3—1 (15—7; 15—9; 13—15; 15—7); 
Progresul Alba Iulia — Progresul 
București 2-3 (15—11; 4—15;
15-13; 3—15; 9—15).

Și acum, clasamentele la zi :
MASCULIN:

1. C.C.A. $ 5 • 15: 3 H
2. Locomotiva Buc. 5 5 4 15: 5 14
1. Dinamo București 5 3 2 13: 9 8
4. Energia Or. Stalin 5 3 2 12: 9 8
5. Energia București 4 2 2 9: S 1
C. știința Arad 4 2 2 S:W C
1 știința Cluj 5 14 7:13 S
*. Știința Iași 514 4:14 <
». Știința Timișoara 4 « 4 2:1« 4

14. Progresul I.T.B. 2 « 2 2: 4 8

FEMININ :
1. Dinarno București 5 5 4 15: 4 14
2. Locomotiva București 554 15: 1 14
2. Voința Sibiu 5 3 2 14: 6 8
4. FL roșie Cluj 5 3 2 4î 7 8
5. Progresul București 532 4:12 8
4. Știința I.C.F. 523 8:14 7
7. Energia București 5 2 3 2:11 7
i. Voința Or. Stalin 5 2 3 8:11 7
4. Prog. Alba Tulia 5 4 5 4:15 5

14. Progresul Cluj 5 4 5 2:15 5

Rezultate surprinzătoare în campionatele de handbal

normale în campionatul 
de tenis de masă al categoriei A

In întilmrue masculine de tenis 
de masă ale etapei a doua a cam
pionatului categoriei A o compor
tare frumoasă a avut proaspăta 
promovată Energia Reșița care a 
opus o dîrză rezistență Flamurii 
roșii Buc., cedînd la mare luptă 
cu 4—5. Menționăm că la situația 
de 4—4. în setul decisiv din par
tida Gantner—Nagler, ultimul a 
condus cu 17—11, pierzind în 
cele din urmă cu 19—21. De re
marcat victoria cu 2—0 a lui 
Nagler asupra lui Reiter. Rezul
tate tehnice: Konig — Gantner 
0—2. Senger — Santalena 2—0, 
Nagler — Reiter 2—0, Senger — 
Gantner 0—2, Konig — Reiter 
0—2, Nagler — Santalena 2—0, 
Senger — Reiter 0—2, Konig — 
Santalena 2—0, Nagler — Gant
ner 1—2.

La București și Tg. Mureș s-au 
înregistrat rezultate normale, e- 
chipele favorite ieșind învingă
toare. Rezultate : Energia Buc.— 
Voința L. M Buc. 7—2 : Popescu 
— Nazarbeghian 2—0, Naumes
cu — Botner 2—1, Pesch — Stan

2—t,
0—2!
2—1,

- Botner 1—2. Popescu— 
- Na-I.P.G.

înllie 2—0, Popescu — Bomer 
Pesch — Nazarbeghian 
Naumescu — Stan llie 
Pesch
Stan llie 2—0, Naumescu
zarbeghian 2—1. Știința
Buc. — Voința Arad 6—3: Pirvu
— Papp 2—0, Andronache - - 
—Prokopeț 2—0, Bujor — Covaci
1— 2, Andronache — Papp 2—0, 
Pirvu — Covaci 0—2. Bujor — 
Prokopeț 2—0, Andronache — Co
vaci 2—0, Bujor — Papp 1—2, 
Pirvu — Prokopeț 2—1. Dinamo 
Tg. Mureș — Progresul Satu 
Mare 3—6: Verzar — Ferber
2— 0, Steinhauer — Leker 0—2, 
lacobovici — Grunfeld X)—2, Ver
zar—Leker 1—2, lacobovici-Ferber 
2—0, Steinhauer — Grunfeld 0—2, 
lacobovici — Leker 1—2, Verzar
— Grunfeld 2—0, Steinhauer — 
Ferber 0—2.

La Cluj echipa locală Progresul 
a obtinut o victorie la limită cu 
5—4 în fața formației bucureștene 
Progresul. Rezultate •_ Cobîrzan — 
Ella Zeller 2—1, Demeter — Ha- 
rasztosi 1—2 (—11, 48, —22),

Haras ztosi 
- ■20), Cobîrzan— 
Demeter — Ella 
-17, —21). 
feminină Progre- 
a învins Pro-
4—1: Golopența 
Zeller — Gavri-

harasz-.osi a condus cu 20—14 
ultimul set, iar Demeter a avut 
un mecibal. Gavrilescu — Ne- 
grea nu 2--0. Cobîrzan — h'a-
rasztosi 0—2. Gavrilescu — Ella 
Zeller 2—0, Demeter — Negreanu 
2—0, Gavrilescu 
1—2, (16, —17. 
Negreanu 2—0. 
Zeller 1—2 (14.

In întrecerea 
sul București 
greșul Cluj cu 
— Tompa 2—0,
lescu 2—0, Zeller, Golopența — 
Gavrilescu, Tompa 2—0, Zeller — 
Tompa 2—0, Golopența — Gavri
lescu 1—2. In ultimul set Go'o- 
pența a condus cu 18—14, pier
zind la 22. In Capitală .Energia 
a învins cu 5—0 Voința P. S., 
iar Știința I.P.G. a cîștigat cu 
4—1 meciul cu Flamura roșie Ora
dea. Punctul orădencelor a fost 
realizat de Elena Răduică care a 
învins-o cu 2—1 pe Mariana Ba- 
rasch.

In cronicile noastre de handbal 
sintem deseori puși in situația de 
a comunica cititorilor unele sur
prize. Fără discuție însj că re- 
rezultatul înregistrat ieri la Ploești, 
in etapa a doua a campionatului fe
minin de categoria A (seria Il-a) 
este de-a dreptul uimitor: tînăra 
formație Energia Mija, care-și face 
anul acesta debutul în prima ca
tegorie și a cărei evoluție în con
cursul de handbal de sală a fost 
primită deseori cu zîmbete îngă
duitoare, a reușit un rezultat egal 
cu una dintre cele mai puternice 
echipe feminine Progresul Min. 
Invățămîntului. Cum se explică 
acest rezultat intr-adevăr surprin
zător ? Corespondenții noștri I. 
Rizoiu și M. Bedrosian ne-au co
municat că formația bucureșteană 
a intrat încrezută pe teren, insă 
s-a lovit de o echipă dispusă să 
să nu se menajeze pentru a obți
ne un rezultat onorabil. Scorul 
deschis în min. 5 de Ana Boldiz- 
sar (Energia) nu poate fi egalat 
cu toate eforturile bucureștencelor 
(care ratează de citeva ori) decît 
îa min. 33. prin Dumitrescu. For-' 
ma excepțională a portarului Ana 
Goicea și a jucătoarelor de cîmp 
Florica Matache și Ana Boldizsar 
au contribuit la obținerea unui re
zultat care echivalează cu o vic
torie în fața rutinatei formații 
bucureștene din care însă numai 
Carolina Cirligeanu a corespuns.

Ar mai fi demnă de remarcat 
performanța Recoltei Codlea care 
a învins cu 4-1 pe Progresul Tg. 
Mureș (fete), a Energiei Timișoa
ra care a depășit Energia Făgăraș 
la o diferență de 6 puncte ; de a- 
semenea surprinzător de mare ni 
se pare diferența de 10 goluri cu 
care a surclasat Dinamo Orașul 
Stalin formația pioeșteană Energia.

Prima etapă a campionatului 
categoriei B s-a desîășurat în în
tregime, doar în prima serie. In 
seria a doua, două meciuri nu s-au 
disputat din cauza suspendării e- 
chipelor Recolta Variaș și Progre
sul Odorhei, ca urmare a lipsei lor 
nemotivate din ultima etapă a tre
cutului campionat.

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate duminică :

MASCULIN CAT. A. seria I: 
Știința Timișoara — Voința Sibiu 
12-10 (8-4) ; Dinarno Orașul Stalin 
— Energia Ploești 19-9 (7-6);
Energia Reșița — Știința I.C.F. 
14-9 (6-3). Seria II a : C.C.A. — 
Recolta Jimbolia 17-8 (10-5) ;
Energia Timișoara — Energia Fă
găraș 15-9 (7-3) ; 
FI. roșie CisnădieFEMININ CAT.
Energia Reșița — FI. roșie Stea
gul roșu 2-4 (1-2); Recolta Cod
lea — Progresul Tg. Mureș 4-1 
(3-0) ; FI. r. Mediaș — Știința 
I.C.F. 7-7 (3-4). Seria 
Știința Timișoara 
Orașul Stalin 1-3 
Sighișoara — FI. r.
Energia Mija — 
Invățămîntului 1-1

MASCULIN CAT.'B ’ seria I : 
Dinarno Tg. Mureș — Progresul 
Bacău 8-6 (4-3) ; Dinarno Bucu
rești — C. S. Marina Constanța 
23-5 (11-3); Locomotiva G. N. — 
Știința Galați 15-6 (8-1). Seria a 
Il-a: Progresul Arad — Voința 
Sighișoara 10-12 (5-5) ; Energia 
Sibiu — Recolta Variaș 6-0 (nepre- 
zentare) ; Progresul Odorhei — E- 
nergia Reșița 0-6 (neprezentare).

★
Meciul C.C.A. — Flamura roșie 

Cisnădie din etapa a treia a cam
pionatului masculin cat. A. se va 
desîășura miine de la ora 17 pe 
stadionul FI. roșia C.A.M.

Știința lași — 
12-7 (8-3).

A seria I:

a Il-a: 
Progresul 

(1-2) ; FI. r. 
Sibiu 4-7 (4-4); 
Progresul Min. 
(1-0).



„CUPA PRIMĂVERII” IN TOATĂ TARA
CATEGORIA A CATEGORIA B

Energia Ploești a învins 
pe Recolta Tg. Mureș 

in repriza secundă
PLOEȘTI, 7 (prin telefon). E 

nergia Flacăra Ploești a obținut 
ieri o victorie la un scor cate
goric în dauna Recoltei din Tg. 
Mureș. Cei 12 000 de spectatori, 
prezenți pe stadion, au asistat la 
o partidă interesantă, în care 
echipa locală s-a dovedit superioa
ră mai ales în repriza secundă. 
De altfel scorul 5—1 (1—1) re
flectă suficient aceasta: In repri
za I-a jocul a fost echilibrat, cu 
o ușoară dominare din partea e- 
chipei oaspe, care însă nu a do
vedit precizie în trasul la poartă. 
Echipa ploeșteană a atacat, în a- 
ceastă parte a jocului deslînat, 
bazîndu-se pe acțiuni individuale. 
In cea de a doua repriză, aspec
tul jocului se schimbă fundamental, 
echipa din Ploești, dind impresia 
că a prins „aripi". Atacanții p!o- 
eșteni, bine alimentați cu mingi 
de către mijlocași, joacă acum 
mult mai legat și își încheie ac
țiunile cu puternice șuturi pe poar
tă. Cele 5 goluri ale învingătorilor 
au fost marcate în ordine de ur
mătorii : Dridea (min 17), Pa- 
honțu (min. 49), Dumitrescu 
(min. 62), Dridea (min 75) și 
Bădulescu (min. 90). Pentru Re
colta Tg. Mureș a înscris in min 
36 Szasz. Au jucat formațiile:

ENERGIA: Sfetcu-Pahonțu, Ma
rinescu, Neacșu-Cosmoc. Topșa 
Zaharia, Tabarcea, Dridea. )um.- 
trescu, Bădulescu. RECOLTA: 
Stroe-Vacarcs II, Nagy, Szekeli- 
Kajlik, Girling-Szasz, loszi (Mes- 
zaros I), Torok (loszi), Meszaros 
II, Meszaros I (Torok).

Al. Bedrosian și /. Rizoiu - co- 
respon',''nfi.

Dinamo București n-a putut învinge decit la limită 
pe Energia Metalul Steagul roșu Orașul Stalin

Proaspăta promovată în cate
goria A, echipa Energia Metalul 
Steagul roșu din Orașul Stalin 
a ținut cu tot dinadinsul să lise 
o bună impresie în primul joc ofi
cial pe care l-a susținut în fața 
exigentului public bucureștean. Ea 
a reușit în mare măsură acest 
lucru, deși a pierdut... la limită: 
0—1 (0—0). Formația antrenată 
de Ploeșteanu a avut în general 
execuții tehnice corecte, a contro
lat balonul cu precizie — uneori 
chiar cu subtilitate —, dar s-a 
dovedit total dezorientată și lip
sită de finalitate în acțiunile din 
careul advers.

Apărîndu-se cîteodată cu 7 sau 
chiar cu 8 jucători (inexplicabil 
deoarece nu scorul contează în 
„Cupa Primăverii") echipa din 
Orașul Stalin a putut stăvili a- 
tacurile dinamoviste. dar în ace
lași timp mijlocașii și interii săi 
n-au avut suficiente resurse de a 
susține propriul lor atac, are a 
pierdut net duelul cu apărarea bu- 
cureșteană robustă, masivă și une
ori chiar prea „hotărită" în inter
venții.

Dinamo București a luptat cu 
multă însuflețire pentru victorie, 
dar atacul său, deși „împins" de 
Nunweiller și Călinoiu — foarte 
activi —, n-a știut cum fă stră
pungă anSrarea Energiei și în

Șapte goluri in partida de ia Timișoara...
(L’.mcre din pag. I-a)

accidentat, s-a arătat nesigură. 
In mod deosebit s-au remarcat Co
jereanu (a împins mult înaintarea), 
Ciosescu și Lereter. Progresul — 
fără Caricaș și Dinulescu — a ju
cat sub așteptări, mai ales linia 
de înaintare.

Primul gol se marchează în min 
12 în urma unei curse a lui Gîr- 
leanu, care a centrat pe stingă, 
iar Ciosescu cu capul a reluat 
sub bară. Cinci minute mai tîr- 
ziu Lereter trage, loniță respinge, 
cu capul la Cojereanu care pa
sează lui Boroș și acesta frage 
slab. Mîndru prinde mingea dar 
apoi o scapă și Ciosescu reia în 
poartă, înscriind al doilea gol. Pes
te un minut bucureștenîl reduc 
scorul prin Banciu care a înscris 
de la 16 m. in urma unei combi
nații cu Moldoveanu și lonescu. 
In min. 35 Toma M faultează în 
careu pe Boroș. Cojereanu execută 
lovitura de la 11 m. prost și Mîn
dru reține. In min. 56. la un 
contraatac al Progresului, Banciu 
centrează la Oaidă care dă îna-

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI Șl FLAMURA ROȘIE ARA» 
AU RĂMAS DATOARE PUBLICULUI BUCUREȘTEAN!

Locomotiva București și Flamura 
roșie Arad n-ou oferit spectato
rilor bucureșteni meciul pe care 
aceștia îl așteptau. Rare au fost 
momentele in care jucătorii celor 
două formații, marea majoritate 
foști și... viitori internaționali, au 
realizat fotbal pe măsura catego
riei din care fac parte și a posi
bilităților lor. Numai execuțiile 
tehnice-model ale lui Peischov- 
ski, sclipirile lui Ene II sau promp
titudinea în servicii a lui Bodo 
ne-au satisfăcut. In rest, eforturi 
lăudabile de a se juca rapid, dar 
numai atU. Greșelile au abundat 
și crisparea — generală — ne-au 
dat prea mult impresia unei par
tide decisive. Scor final: 3—0 
(1—0) pentru Locomotiva.

Este timpul să cerem fotbaliș
tilor noștri — mai ales că este 
vorba de o competiție care nu an
gajează viitorul formațiilor — să 
arate, însfirșit, preocupare pentru 
spectacolul fotbalistic. Ne inte
resează să vedem cit mai multă 
imaginație risipită în crearea fa
zelor, cit mai multe execuții teh
nice precise și rafincde, relaxare 
și calm. Numai cu alergătură fără 
sens și cu luptă fără orizont nu 
vom putea depăși nivelul me
diocru sau submediocru pe care il 
înregistrăm încă in partidele din
tre ce'e mai bune formații ale 
noastre.

Locomotiva a meritat victoria 
pentru sfirșitul de partidă mai 
energic, mai vioi pe care l-a rea
lizat. In aceste ultime douăzeci 
de minute ale intilnirii, feroviarii 
au reușit să realizeze ceea ce s-ar 
putea denumi o presiune la poarta 
lui Coman.

plus a șutat imprecis.
Unicul gol al meciului a fost 

înscris de Suru în min. 67.
Arbitrul Gh. Dragomirescu 

(Ploești) a condus în general bi
ne, dar a lăsat jocul prea liber 
și n-a sancționat unele faulturi 
flagrante.

DINAMO BUCUREȘTI- Uțu- 
Alex. Vasiie, Lazăr, Izghireanu- 
Călinoiu, Nunweiller — Remus 
Lazăr, Nicușor, Ene. Koszegy, 
Suru.

ENERGIA METALUL STEAGUL 
ROȘU ORAȘUL STALIN: Con- 
stantinescu-Raicu, Aîarinescu, Per- 
cea-Aron, Popescu-Ciripoi, Hașotă, 
Proca. Szigeti. David.

S. MASS-ER

C. C. A. învinsă
ORAȘUL STALIN, 7 (prin te

lefon).
Dinamooiștii au jucat cu multă 

însuflețire de-a lungul celor 90 de 
minute, au tras mai mult la poar
tă și s-au apărat cu succes atunci 
cînd C.C.A. a contraatacat. Acesta 
ar fi, pe scurt, ..secretul" surprizei 
in acest joc terminat cu infrînge- 
rea echipei C.C.A.: 1—2 (I—I).

Primele cinci minute aparțin e- 
chipei C.C.A. care pune stăpinire 
pe joc. Hulea și Csegezi încear
că să se apropie de ooarta lui 

poi la Moldoveanu și acesta ega
lează: 2—2. Studenții își revin și. 
în min. G4, Cojereanu trimite la 
Ciosescu, acesta întoarce mingea 
peste cap în careu și Filip, cu 
capul, înscrie al cincilea punct al 
partidei. In min. 77. la o acțiune 
pe stingă a lui Boroș, loniță alu
necă, Mîndru iese din poartă și 
Boroș centrează la Ciosescu care 
marchează în poarta goală. Bucu- 
reștenii deși reacționează slab reu
șesc să înscrie în min. 85 cînd 
mingea este pasată de la Știrbei 
la Ozon și apoi la Moldoveanu: 
ultimul pătrunde pe centru, dri
blează doi adversari și șutează in 
colțul de jos, stabilind ezultatul 
final la 4—3 pentru gazde.

Arbitrul Aurel Mann (Baia Mare) 
a condus satisfăcător următoarele 
echipe:

ȘTIINȚA: Curcan-Zbîrcea, Brîn- 
zei, Florescu-Cojereanu, Tănase- 
Gîrleanu, Lereter, Ciosescu, T'ilip, 
Boroș.

PROGRESUL F. B.: Mîndru- 
Toma. loniță, Soare-Știrbei. Mihăi- 
lescu-Oaidă. Ozon, Banciu lonescu, 
Moldoveanu. PETRE GAȚU

In această perioadă. Locomoti
va, care conducea cu 1—0 prin 
golul lui Olaru înscris în min.

.9 la o minge respinsă de Coman, 
își majorează avantajul la 3—0 
prin punctele realizate de Ene II 
(min. 79), la o fază similară 
cu aceea din care se marcase pri
mul gol și Seredai (min. 80), 
care a profitat de o oprire a apă
rătorilor arădani, încrezători 
(naivi) că atacantul feroviar ar 
fi in poziție de ofsaid.

Arbitrul C. Popescu a condus 
bine echipele:

LOCOMOTIVA: Dungu — Do- 
deanu, Stancu, Macri — Bodo, 
Neamțu — Ene II, Langa, Olaru, 
Seredai, Filote

FLAMURA ROȘIE : Coman — 
Szucs, Bacjț II, Farmati — Ca- 
paș, Serfozo — Jurcă, Mercea, 
Szekely. Petschowski, Boitoș

EFTIMIE IONESCU

NOTA: De remarcat prezența 
in echipa Locomotivei a veșnic 
suspendatului din... suspendare, 
Olaru. Ne întrebăm dacă la viitoa
rea sancțiune (probabi’ă) Olaru 
o va mai lua cit de cit în serios.

Rezultat de egalitate 
la Petroșani

PETROȘANI 7 (prin telefon). 
Energia Petroșani și Progresul 

Oradea au practicat un joc 
de slabă factură tehnică, au cons
truit puține faze de atac și au tras 
imprecis și slab la poartă.

Primul gol se marchează în mi
nutul 41 la un corner tras de Si
ma. Mingea ajunge la Farkaș II, 
acesta prelungește pînă la Paras- 
chiva care marchează cu capul. In 
prima repriză gazdele au dominat 
mai nxiît creindu-și cîteva situații 
de a înscrie însă Gabor și Paras- 
chiva ratează. Egalarea se produce 
în min. 60. Ferenczi pasează lui 
Demien care înscrie plasat: 1—1.

Arbitrului I. Drăghici (Bucu
rești) i s-au aliniat următoarele 
formații z.

ENERGIA PETROȘANI: Gram
— Romoșan, Panait, Tirnoveanu
— Deleanu, Farkaș II — Paras- 
chiva, Florea, Moldovan, Gabor, 
Sima.

PROGRESUL ORADEA : Sugar
— Kromely, Țiriac, lacob—Krem- 
panski, Kiss II — Cuc, Demien, 
Bartha, Ferenczi, Blujdea.

Ionel Zamora 
corespondent

la Orașul Stalin!
Toma dar nu reușesc. Cîteva mi
nute mai tirziu, dinamooiștii pre
iau inițiativa, organizează cîteva 
atacuri mai periculoase și reușesc 
chiar să deschidă scorul (min. 8) 
prin Rădulescu care, reluînd o 
pasă de la Eftimie, trimite tn col
țul stîng al porții lui Toma: 1-0. 
Pînă in min. 15 cînd, la un cor
ner, Cacoveanu trimite cu capul 
mingea puțin pe lingă poarta lui 
Bucur, jocul se desfășoară mai 
mult la centru. C.C.A are ocazia 
să egaleze, dar Tăfaru trage peste 
poartă (min. 19). Este apoi rîn- 
dul lui Hulea să rateze. Minutul 
22 aduce egalarea: Bone șutează 
puternic de la 20 m. și Bucur nu 
poate reține: 1-1.

La reluare, dinamooiștii atacă 
puternic și peste patru minute ta
bela de marcaj arată: 2-1 pentru 

, Dinamo Orașul Stalin. Csegezi a 
inițiat o acțiune personală, s-a a- 
propiat de poartă și Toma, ieșit 
inoportun nu mai poate să împie
dice înscrierea ultimului punct al 
acestei partide. Este rîndul echi
pei C.C.A. să contraatace. Biikosij 
nu mai avea mult ca să înscrie 
punctul egalizator dar de la 3 me
tri trage in... brațele lui Bucur. 
In min. 63 Hidișan, accidentat, pă
răsește terenul pentru cîteva mi
nute și acest lucru obligă pe lo
calnici la un joc de apărare. 
C.C.A. obține două coritere dar 
ele rămîn fără rezultat.

Arbitrul Gh. Osiac (Timișoara) 
a condus următoarele formații: 

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Bucur-Szakaoi II, Moarcăș, Cincu- 
Hidișan, Campo-Rădulescu, Eftimie, 
Szakaci I, Csegezi, Hulea.

C. G. A.: Toma-Zavoda II, A- 
polzan, Ivănescti-Onisie, Bone-Ca- 
coveanu, Biikosy, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru. AL. DINCA

Seria 1

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
LOCOMOTIVA CLUJ 4-0 (1-0)
Joc frumos, in care oaspeții au 

rezistat numai prima repriză. La 
reluare, feroviarii timișoreni își 
depășesc net advercarii. Au în
scris în ordine: Gall (min. 10J 
din 11 m., Țigăniuc (min. 65) șl 
Lenghel (min. 57 și 77) (Al. 
Gross).

ENERGIA HUNEDOARA — ' 
ENERGIA MEDIAȘ 3—1 (1—0)
ENERGIA BAIA MARE — E- 

NERGIA REȘIȚA 2—1 (2—1).
»

Etapa viitoare: Energia Mediaș- 
Energia Baia Mare; Energia Reșl- 
ța-Energia Hunedoara. Locomotiva 
Cluj-Progresul Sibiu; Loccmo'.iva 
Timișoara stă.

Seria a ll-a

ȘTIINȚA CLUJ — RECOLTA 
REGHIN 0-1 (0-1)

Joc de nivel mediocru, dar foarte 
disputat. Unicul punct a tost în
scris de Cioloca (min. 43). 
(E. Bocoș).

ENERGIA UZ. TRACTOARE 
OR. STALIN — ENERGIA C. 

TURZII 1—2 (0—0).

ENERGIA LUPENI — ENER
GIA ARAD 2—0 (0—0)

Etapa viitoare: Energia C. Tur- 
zii — Energia Lupeni; Ererg'a

CATEGORIA C
SERIA I

Locomotiva Pașcani — Locomo
tiva lași 1-2 (1-1)

Flamura roșie Botoșani — E- 
nergia Bîrlad 1-2 (0-2)

Progresul Iași — Progresul 
Rădăuți aminat la 14 aprilie

Etapa viitoare: Locomotiva Iași
— Flamura roșie Botoșani; Ener
gia Bîrlad — Locomotiva Paș
cani ; Progresul Rădăuți — Pro
gresul Dorohoi; Progresul Iași 
stă.

SERIA A II-A:
Locomotiva Tg. Ocna — Loco

motiva Galați 2-1 (2-0)
Energia Steaua roșie Bacău — 

Flamura roșie Buhuși 3-2 (3-1)
Dinamo Brăila — Victoria Te

cuci 2-3 (1-0)
Etapa viitoare: Locomotiva Ga

lați — Energia Steaua roșie Bacău; 
Flamura roșie Buhuși — Loco
motiva Tg. Ocna; Victoria Te
cuci — Energia Moinești; Dina
mo Brăila stă.

SERIA A III-A:
Energia Medgidia — Energia 

București 1-3 (0-2)
Energia Constanța — Energia 

Galați 0-3 (0-1)
Flamura roșie F. C. București — 

Flamura roșie Giurgiu 2-3 (1-1)
Etapa viitoare: Energia Bucu

rești — Energia Constanța; E- 
nergia Galați — Energia Medgi
dia ; Flamura roșie Giurgiu — 
Știința Galați; Flamura roșie Bu
curești stă.

SERIA A IV-A:
Energia 1 Victoria — Energia 

Sinaia 3-1 (2-1)
Energia 4 Cîmpina — Energia 

Tîrgoviște 2-0 (0-0)
Energia Leordeni — Energia 131 

0-1 (0-0)
Etapa viitoare : Energia Sinaia

— Energia 4 Cîmpina; Dinamo 
Pitești — Energia Leordeni; E- 
nergia Tîrgoviște — Energia 1 
Victoria; Energia 131 stă.

Qj’onosport
lata cum arată un buletin Pro- 

nospc t cu 12 rezultate exacte 
la concursul nr. 14 (etapa din 7 
aprilie 1957) :

I. Locomotiva București-Fl.
roșie Arad 1

II. Dinamo Or. Stalin-C.C.A. 1
III. Știința Timișoara-Progre-

sul București 1
IV. Energia Petroșani-Progre-

sul Qradea x
V. Padova-Bologna (camp, 

italian) x 

Arad — tricrgia Uz. Tract. Or. 
Stalin; Recolta Reghin — Loco
motiva Arad ; Știința Cluj sta.

Seria a II l-a

Recolta Fălticeni Din no
Bacău 0—1 (0—1). Unicul punct 

a fost înscris în min. 28 de Gram. 
Acesta a urmărit o minge dală 
defectuos înapoi portarului Vaida.

Progresul Focșani — Ștnnta 
Ieși 0-2 (0-0).

Energia Moreni — Energia 1 
Mai Ploești 3—2 (1—1).

Etapa viitoare:
Iași: Știința — Recoita Fălti

ceni; Cîmpina; Energia -- Ener
gia Moreni; Bacău: Dinamo 
Progresul Focșani.

Seria a IV-a

Locomotiva Gara de Nord Bu
curești — Locomotiva Constanța 
4—2 (2—0). Bucureștenii au fost 
superiori in toate compartimentele 
reușind astfel să-și domine par
tenerul. Au marcat Petrescu, 
Leahevici (2) șî Dobrescu de la 
învingători, Popa și Sever de la 
învinși.

Știința București — Progresul 
Suceava 4—0 (3—0).

Dinamo Bîrlad — Dinamo 6 
București 2—1 (0—1).

Etapa viitoare:
Suceava: Progresul — Locomo

tiva Gara de Nord B, ■cureștî; 
București: Progresul CPCS — Di
namo Bîrlad; Constanța*  Locomo
tiva — Știința București.

SERIA A V-A:

Locomotiva Tr. Severin — E- 
nergia Craiova 3-1 (1-0)

Știința Craiova — Flamura ro
șie Rm. Vîkea 2-0 (0-0)

Locomotiva Craiova — Energia 
Tg. Jiu 1-0 (1-0)

Etapa viitoare: Energia Craio
va — Progresul Corabia ; Flamu
ra roșie Rm. Vîlcea — Locomotiva 
Craiova; Energia Tg. Jiu — Lo
comotiva Tr. Severin; Știința 
Craiova stă

SERIA A VI A:
Energia Oțelul roșu — Energia 

Constr. Arad 1-0 (0-0)
Energia 3 Reșița — Energia 108 

3-0 (0-0)
Flamura roșie 7 Nov. Arad — 

Progresul Brad 3-3 (1-î).
Etapa viitoare: Energia Cons

tructorul Arad — Energia 3 Re
șița; Energia 108 — Energia Oțe
lul roșu: Progresul Brad — Ener
gia 14; Flamura roșie 7 Nov. 
Arad stă.

SERIA A VII-A :
Flamura roșie Sf. Gheorghe — 

Flamura roșie Cluj 1-0 (0-0)
Progresul Turda —- Progresul 

Bistrifa 2-7 (1-1)
Voința Tg. Mureș— Energia 7 

3-1 (1-1)
Etapa viitoare: Flamura roșie 

Cluj — Progresul Turda ; Progre
sul Bistrița — Flamura roșie Sf. 
Gheorghe. Energia 7 — Recolta 
Toplița; Voința Tg Mureș stă.

SERIA A VIII-A:
Recolta Salonta — Flamura ro

șie Oradea 1-2 (0-1)
Recolta Cărei — Recoita Sighet 

1-1 (0-1)
Energia Oradea — Dinamo Baia 

Mare 5-2 (3-1)
Etapa viitoare: Flamura roșie 

Oradea — Recolta Cărei; Recolta 
Sighet — Recolta Salonta; Dinamo 
Baia Mare — Progresul Satu Ma
re; Energia Oradea stă.

VI. Spal-Roma (camp, italian) x
VII. Palermo-Udinese (camp.

italian) 2
VIII. Triestina Internazion-ale

(camp, italian) x
IX. Lazio-S'ampdoria (camp.

italian) 1
X. Genoa-Torino (camp ita

lian) 1
XL Nice-Lille (Cupa Franței) x 

XII. Toulouse-Sedan (Cupa
Franței) I
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Reprezentativa K. P. Rcmîne a întrecut echipa R. Cehoslovace cu 6-2

BRUXELLES 7 (plin telefon). 
Locuitorii orașului KeTIe' de lingă 
Bruxelles au urmărit duminică 
dirrfnejta un joc interesant pe 
stfdicn-,1 White Star. Lotul de 
juniori al țării noastre plus an
trenorii conducătorii, m’dicul și 
semnatarul acestor rînduri. au fă
cut un meci la două porți. Și 
cum tinerii jucători au (mut să-i 
„întindă" pe tovarășii lor de an
trenament partida s-a transfor
mat îritr-o adevărată dispută. Cel 
mai periculos jucător s-a dovedit 
med!cul lotului care a (mut nea
părat să-și... dea de lucru. Dup? 
acest meci de antrenament lotul 
nostru s-a întors la Bruxelles

La ora cind vă telefonez tinerii 
noștri fotbaliști sint la cinemato
graf. Asistă la un film cu Noel- 
Noel. După aceea vom merge să 
vizităm orașul. Atmosf-ra in echi
pa noastră este foarte bună. Mai 
ales acum după meciul de la 
Graz unde . puștii" s-au arătat 
în vervă și mai puțin emoționați. 
De altfel presa austriacă de spe
cialitate i-a elogiat în mod deo

concurs pregătitor
— ««99

Ultimul
pentru „Cursa Scînteii

ORAȘUL STALIN 7- (prin tele
fon). — 40 dintre cei mai valoroși 
CicFșlt. in frunte cu sportivii din 
lotul republican, au participat la 
ultimul concurs pregătitor pentru 
,,Cursa Scînteii", ’ desfășurat pe

-

Numeroase înscrieri
Ja cainp»nate&tirQdheleflx ‘

dare ,s-a atacai pe de
Comitetul de organizare a cam- 

pionate'or europene de box a fă
cut cunoscut că pînă în prezent 
un număr de 10 țări și anume : 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. Bul
garia, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, R.P.F. lugos'avia, R. D. 
Germană, R. F. Germană. Franța, 
și R. Cehoslovacă au înscris e- 
chipe complete la actuala ediție 
a campionatelor. Alte țări, primire 
care Danemarca, Belgia, Finlanda, 
Suedia. Luxemburg, Austria, Ita
lia și Anglia au înscris cite 6 
satt 7 boxeri.

Finala campionatului motociclist 
de regularitate A. V. S. A. P.

Nu ne aducem aminte ca la 
vreo competiție motociclistă să fi 
găsit adunați la -start alergători 
din atitea centre ale țării cum am 
întîlnit ieri la finala campionatu
lui de regularitate și rezistență 
AA’.S.A.P. Motceicliști din regiu
nile Baia Mare, Ploeșili. Stafin, 
Autonomă Maghiară, Constanța, 
Ga'ați, Oradea, Suceava, Bacău, 
Hunedoara, lași și București s-au 
întrecut ieri într-o competiție la 
care au trebuit să facă față nu 
numai durităților unui traseu în 
mare parte neasla’.tat sau pie 
truit, ci și unor probe care le-au 
cerut o pregătire specială. Este 
vorba de proba atletică și între
cerea de tir, competiții compli
mentare întrecerii motocicliste. Fi- 
naliștii la campionatul de regula
ritate A.V.S.A.P. au știut însă 
să facă față tuturor greutăților, 
trecind cu succes toate exame
nele la care au fost supuși. Iată 
și clasamentele: Echipe: 1. Reg. 
Craiova (C. Isăilă, E. Popescu. 
A. Seca) 36 p. 2. Bucarești-oraș 
(N. Vieru, I. Podo’.eanu. M. Ga- 
ginschi) 43 p. 3. Cluj (Gh. Boca, 
A. Abrudan, R. Patachi) 50 p. 
4. Galați; 5. Pitești; 6. Stalin;
7. Hunedoara ; 8. Oradea ; 9. 
Bacău; 10. Ploești; II. Iași; 12. 
Suceava; 13. Baia Mare; 14. 
Constanța. Individual compe
tiția a fost cîșriigată de St. Tu

sebit ceea ce a făcut pe mulți 
Antrenori belgieni să ""vină să-i 
vadă pe juniorii noștri la antre
namentul de duminică dimineața. 

După care aceștia ne-au spus că 
cea mai bună impresie le-au fă
cut-o Biscă, Mateianu, Lupu.

Duminică după-amiază am vă
zut un joc de campionat. Da- 
ring-Charleroi, terminat cu victo
ria primei echipe la scorul de 
4-2. Cu această ocazie am văzut 
în acțiune pe unul dintre titularii 
echipei naționale de juniori a Bel
giei, extremul dreapta Boreman 
care nu ne-a impresionat prea 
mult.

Luni dimineața vom decola de 
pe aeroportul Melsbreck cu desti
nația Madrid, via Barcelona. S-ar 
putea ca să asistăm la partida 
din Cupa Campionilor Europei 
Real Madrid-Manchester United.

Cit privește pe viitorii noștri 
adversari, cehoslovacii trec prin 
Bruxelles marți seara iar echipa 
Belgiei pleacă spre Spania vi
neri.

TUDOR VORNICU

Orașul Stalin-Făgăraș și re
de 
de 
ca

ruta . _ . .
tur (134 km.). Acest concurs 
ant rename ol a fost caracteriza: 
numeroase acțiuni întreprinse 
hotărire, in special, de către com
ponența lotului R.P.R. Ramyl con
cursului a joși. în, genereacce
lera/. ; realtzindu-se o medie orară 
de aproape 38 km., deși, Pa unele 
porțiuni, vîntul puternic a consti-

_ _ ________ I de eva-
___  ,s-a atacat pe dealuri, s-a 
sprintat. plutonul s,-a , fragmentat 
și, apoi, s-a regrupat. Pe ultima 
parte, pe dealul Pprșpni, un grup 
de 7 alergători (Schuster, Zanoni. 
Poreceanu, Calcișcă, Munieamt, 
Tudose și Șerban ) s-au desprins 
din pluton mărindu-și mereu avan
sul. Sosirea, a avut loc pe stă 
dionul Tineretului.

Primul loc a fost ocupai de St. 
Poreceanu (3h22"15), urmat de C. 
Tudose, Gh. Calcișcă. D. Muntea- 
nu, R. Schuster și Gh. Șerban.

Gh. Măzgăreanu 
corespondent

lea (Oradea) urmat în ordine de 
E. Popescu (Craiova), N. lonescu 
(Galați), C. Debucan ' (Craiova), 
C. Isăilă (Craiova). La fete vic
toria a revenit concurentei Jenica 
Pavlenco (Galați). Ea a fost ur
mată de Eufrosina Panciu (Bucu
rești), Sanda Țugui (București), 
Elena Cîrjaveti (Constanța) și 

Elena Gherasim (Bacău). La tir, 
dintre băieți, cel mai bine s-a 
comportat Gh. Bako (Cluj) care 
a totalizat 87 de puncte, urmat 
de 1. Muțu (Pitești) 82 puncte. 
La proba at'etlcă victoria a re
venit lui Gh. Bogdan (Constanța) 
urmat de Francisc Covacs (Re
giunea Autonomă Maghiară). La 
proba de tir, dintre motocicliste 
s-a evidențiat Eufrosina Panciu 
(Buc.) 63 p.

SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 
VA COMUNICA:

ANGLIA-SCOȚIA 2-1 (0-1)

LONDRA. — Simbătă pe stadionul 
Wembley, In fața a 105.000 spectatori, 
Anglia a obținut o victorie dificilă 
in fața reprezentativei Scoției. După 
ce Ia pauză scorul era de 1-0 în fa
voarea scoțienilor (piin punctul mar
cat de Rink). în partea a doua a 
meciului gazdele au jucat excelent 
și în minutul 63 centrarea lui Stanley 
Mathews a fost reluată în plasă de 
Kaven. Cu s minute înainte de 
sr.'rșit Edwards reușește să înscrie 
golul victorios al englezilor. Gazdele 
an utilizat următoarea formație : 
Hutchinson-Hall, Byrne - Clayton, 
Wright. Edwards-Mlathews, ThonSe.a, 
Finney. Kaven, Graiger.

■ In etapa de sîmbătă a campio
natului englez s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Arsenal-Leeds uni-

PRAGA 7 (Prin telefon de la 
trimisul nostru). — Duminică di
mineața în sala Vinpwaska Soko- 
lovna, în fața a 1.000 spectatori 
a avut loc întîlnirea internațio
nală de lupte clasice dintre re
prezentativele R. Cehoslovace șî 
R. P Romîne. întrecerea a luat 
sfîrșit cu o splendidă victorie a 
luptătorilor romîni. Scor : 6—2.
Spectatorii cehoslovaci au aplau
dat cu căldură remarcabila per
formanță a reprezentanților noș
tri. Victoriile echipei R .P. Romi
ne au fost realizate de Gh. Sza- 
bad, Francisc Horvath. I. Popes
cu. Gh. Dumitru. V. Bularca și 
Gh. Popovici. Cea mai frumoasă 
comportare a avut-o Gh. Dumi
tru care în lupta deosebit de di
ficilă cu Simek a ciștigat de o 
manieră entuziasmantă.

Iată acum cîteva cuvinte des 
pre cele 8 partide desfășurate.

La categ. 52 kg. Gh. Szabad 
(R.P.R) a învins la puncte pe 
Rikr (R Ceh). Reprezentanțu' 
nostru a fost mai activ și a în
vins pe merit. La categ. 57 kg. 
Francisc Horvath, deși nu în cea 
mai bună formă, a obținut o re
marcabilă victorie prin tuș în min. 
9 (prin centură laterală) în fața 
puteraiepiui său adversar Dvorak 
(R. Ceh.). De remarcat că pînă 
în momentul înregistrării tușului, 
concurentul cehoslovan conducea 
la puncte. In limita categoriei 62 
kg. Ion Popescu a obținut victo
ria prin tuș în min. 11 în fața 
adversarului său Boris (R Ceh.).
Pînă la tuș. întrecerea dintre cei 
doi concmenți a fost foarte ,echi- t 
lib^fă. Popescu a'Wișit tușul: în Marin

—

La baschet

Italia — R. P. R.
TORINO 7 (pnn te'efon). — 

Prima inttlnire internațională de 
baschet feminin găzduită de acest 
oraș s-a disputat duminică, între 
reprezentativele Italiei și R. P. 
Romine, car; la rîndul lor se în
treceau pentru prima dată. Partida 
s-a bucurat de un frumos succes, 
a fost spectaculoasă și a plăcut 
celor peste 1.200 de spectatori. 
Meciul a fost foarte echilibrat, 
scorul menținîndu-se apropiat pină 
in ultimele trei minute. La în
ceput, avantajul a fost de partea 
gazdelor care, profitind de emo
tivitatea echipierelor noastre, au 
condus cu două sau patru puncte. 
Mai tirziu, echipa R.P.R. se aco
modează cu apărarea combinată
(zonă și om la om) a italiencelor 
fi egalează. In repriza secundă, 
începutul aoarține din nou gaz
delor, dar treptat echipa noastră 
pune stopinire pe joc, egalează 
și conduce la un moment dat (mi
nutul 30) cu 3 puncte. In ulti
mele trei minute intervine insă din 
nou emotivitatea jucătoarelor ro- 
mince și echipa Italiei reface han
dicapul, ia conducerea și cîștigă 
pină la urmă cu 53—46 (25—25).

In general, ambele echipe și-au 
bazat jocul pe pătrunderi și pe 
acjiunile pivoți'or, sub coș. a- 
ceasta in mare măsură și din 
cauza panourilor de cristal gros, 
dur. care au micșorat eficacitatea 
aruncărilor de la semi-distanță și 
distanță. O dovadă o constituie și 
slabul procentaj a! aruncărilor li
bere : 19 înscrise din 32 aruncări 
la echipa R.P.R. și 17 din 31, ta 
echipa Italiei,

FOTBAL PESTE HOTARE
ted î-e, Binninjham Suudeiland 1-2, 
Burnley-Bolton 1-0, Cardiff-I.utoa 
Town 0 0, Chelsea-Aston Villa 1-1, 
Manchester United-Tottenham 0-0, 
Newcastle-Blackpool 2-1, Portsmouth- 
Manchester City 0-1, Preston-Wolwer- 
hampton Wanderers 1-0, Sh-efiield 
Wednesday-Everton 2-2, West Brom
wich Albion-Charlton 2-2.
• In Franța s-au desfășurat ieii 

sferturile de finală ale „Cupei Fran
ței”. De remarcat, că după cele 90 
de minute de joc toate cele patru 
partide programate s-au terminat la 
egalitate. In prelungiri Toulouse a 
învins Sedan cu 3-2 (1-1 după 90 min. 
de joc) iar Bordeaux a întrecut Can
nes cu 2-1 (1-1 după 90 min. de joc). 
Partidele Nice-Lille și Nîm-es-An- 
gers s-au terminat la egalitate și 

urma unui rebur. La categ. ușoa
ră (67 kg.L s-au întrecut Gh. 
Dumitru (RiP.R.) și Simek (R. 
Ceh.). Aceasta a fost cea mai 
Irumoasă dispută a reuniunii a- 
bundîpd în faze de mare spec
taculozitate. La sfîrși'ul întîlni 
rii Gh. Dumitru a totalizat cu 2 
puncte mai mult decât adve'sa-

GH. DUMITRU

rul său, fiind declarat învingător. 
O victorie categorică la puncte 

a obținut V. Bularca (R.P.R.) — 
la ca'.egoria semimijlocie (73 kg.) 
care a întrecut cu un avans de 3 
puncte pe adversarul său Matou- 
sek.

La categoria mijlocie (79 kg.) 
Belușica (R.P.R.) a pier-

feminin':

53-46 (25-25)
Formațiile ț-olosite au fost ur

mătoarele (in paranteze punctele 
înscrise): R.P.R.: Eva Ferencz, 
(4). Vio'cta Zăvădescu (14), 
Ștefania Tccn eseu-Din eseu (1), 
Teodora Șjaiionescu 412), E- 
lena Tiutorescu -(5), V’ferică An
tonescu (4), Hilde Eordogh ,(6), 
ITALIA: L. Rorche'tL (8). Dai 
Monte (&), Ventrani (15), F. 
Roncheti (4), Paitsich (3), Baitz 
(2), Mapel'.i (10), Parei (2). Sau 
evidențiat L. Ronchetti, Ventrani, 
Mapelli, Violeta Zăvădescu, Teo
dora Simionescu și Hilde Eor- 
dogh.

Au arbitrat bine: Stefanovici 
(R P.F. Iugoslavia) și Kasenaive 
( Elveția).

Tinerii fotbaliști englezi se pregătesc 
pentru meciul de la București

Federația engleză de fotbal a 
inforinat recent federația romînă 
în legătură cu selecționarea lotului 
pentru întîTiirea dintre echipele 
celor două țări ce va avea loc la 
2o mai la București. Toți se’.ec- 
ționabilii, jucători pînă la vîrsta 
de 23 ani, fac parte din echipe 
din prima ligă a campionatului 
Angliei. Printre ei se allă ele 
mante de mare clasă, speranțe ale 
„soccerului" britanic ca Edwards, 
mijlocaș la „Manchester United", 
Heijnes, interul stingă al echipei 
„Fulham", Smits, stoperul forma
ției „Birmingham", Howe, fundaș 
dreapta la „West Bromwich Al
bion", și Hotskinson. portar la 
„Sheffield Wednesday". Fotbaliștii 
englezi se pregătesc cu multă a- 
tenție în vederea meciului de la 
Bucureș i. In kliime'e îr.tilniri in
ternaționale echipa de tineret a

după prelungiri: Nice-Lille 2-2 iar 
Nîmes-Angers 0-0.

In etapa de duminică a campio
natului italian s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Mîlan-Atalanta 
1-0, Padova Bologna 1-1, Triestina- 
Int-ernazionale 2-2, Juventus-Lanerossi 
0-1, Fiorentina-Napoli 4-0, Spal-Roma
1- 1, Lazio-Sampdoiia 2-1, Genova-To- 
rino 1-0, Palermo-Udinese 0-1.

■q In etapa patra a campionatului* * 
maghiar MTK a întrecut Honved cu
2- 1, Vasas Budapesta pe Ujpest Do- 
zsa cu 3-1, iar Dorok pe Pecsi cu 3 0. 
Celelalte meciuri s-au terminat la e- 
galitate: Csepcl-Ferencvaros 2-2, Sze
ged-Szombatheli 2-2 și Tatabaaya- 
Salgotarjan 2-2. In clasament conduc 
Ferencvaros și Vasas Budapesta cu 
cîte 7 puncte, urmate de M.T.K. și 
Tatabania cu cîte 6 puncte.

Intr-un meci internațional de fot
bal desfășurat vineri la Cairo echi
pa Turciei a întrecut reprezentativa 
Egiptului cu 4-0 (2-0). 

dut prin tuș în min." 14*în  fața, 
lui Soucek (R. Ceh.). Victoria ce- 
hos’.ovfxu!ui a fost realizată la 
un contraatac, prin tur de cap.

La categoria semigrea Gh. Po
povici a adus o nouă victorie re
prezentativei noastre, învingîn- 
du-1 cu un avans de 6 puncte — 
acumulate în lupta de la parter 
— pe Vrzal (R. Ceh.).

La categoria grea, A. Șuii 
(R.P.R.), deși mai bun decît ad
versarul său Karel Simek. a fost 
declarat învins. Miercuri sea*ra  la 
Hodonin luptătorii noștri întil- 
--«c selecționata acestui oraș.

ION ȘEINESCU

Meciul Botvinik — 
Smîsiov

Partida a XIV-a a meciului Bot- 
vinik-Smîslov desfășurată sîmbă- 
tă s-a întrerupt într-o poziție a- 
proximativ egală. Ieri, la reluare, 
cei doi adversari au căzut de a- 
cord asupra remizei după efec
tuarea numai a cîtorva mutări. 
Smslov continuă să conducă în 
m;ci cu scorul de 7'/2 la

In finalele campionatelor 
international de tenis de masa 

ale Angliei Berczik l-a învins 
pe Ogimtira cu 3-1

LONDRA. — Vineri și sîmbătă 
s-au desfășurat în sada „Wembley 
Empire Pool", în fața a 10.000 
spectatori finalele campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale Angliei. L’n succes remarcabil 
a fost obținut de tînărul jucător 
maghiar Berczik, care după ce 
l-a întrecut în sferturile de finală 
pe Andreadis cu 3—0 și pe Berg
man în semifinale cu 3—1, a în
tîlnit în finală pe japonezul Ogi- 
mițra. de care a dispus cu 3—J. 
Finala de dublu femei s a desfă- 
șur^ț între perechile japoneze 
Okawa, Namba și Eguchi, Wajta- 
nabe_ Victoria a revenit cu 3-—0 
perechei Okrwa —- Namba ! Ir» 
fina'a probei de dublu .mixt Tsu- 
neda—Namba aii dispus de pere
chea Andreadis — Haydon cu 
3—1. La dub’u bărbați pe primul 
loc s-a ciasrt perechea japoneză 
Ogimura — Tanaka care a între
cut citp’ul cehos'ovac Andreadis— 
Stipek cu 3—1. In sfîrșit, finala 
la simplu femei, desfășurată între 
Eguchi și Haydon a revenit pri
mei cu scorul de 3—1

Angliei a terminat la egalitate 
(l—1) cu echipa Scoției și 0—0 
cu echipa Franței. Componenta 
formației a fost ameliorată de a- 
tunci prin introducerea mai mu’- 
tor titulari din echipe de primă 
ligă. Federația engleză acordă o 
importanță deosebită acestui îneci 
considerîndu-l ca un veritabil exa
men pentru viitorii membri ai na

ționalei engleze.

• La Cardiff s-a disputat meciul 
Internațional de rugbi dintre repre
zentativele Walles șl Angliei. Victo
ria a revenit primei echipe cu scorul 
de 17-16.

• La Copenhaga în cadrul întâlni
rii de natație Danemarca-Norvegia, 
înotătorul danez Gleie a realizat un 
nou record european în proba de 200 
m. bras (în bazin de 50 m.) cu timpul 
de 2:32,5.

O Iată două rezultate Internațio
nale Ia box: La Copenhaga: Olanda- 
Danemarca 14 6, iar la Dubl-n: Irlan
da Italia 12-3.

9 întîlnirea de tenis din cadul 
„Cupei Davis” dintre Ungaria și Ir
landa care urma să aibă Loc la Bu
dapesta nu se mai dispută deoarece 
Irlandezii au refuzat să se deplaseze 
în capitala ungară. Federația inter
națională a decis, că întrucît meciul 
nu poate să aib’â loc în Irlanda sau 
pe un alt teren neutru, Ungaria cîș
tigă primul meci prin neprezenta re, 
calificîndu-se în turul al doilea un<ie 
va întîlni echipa Belgiei.


