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Doi cîștigători în „CURSA SCINTEI1“;
St. Poreceanu și C. Dumitrescu (C. C. A.)

Cicliștii pătrund pe pista stad ionului „23 August". Șt. Pore
ceanu, urmai de C. Dumitrescu, N. Vasilescu și C. Șandru.

(foto L. TIBOR)

Ultimele sute de metri ale e- 
dițieâ jubiliare a „Cursei 
Scîn>teii“ s-au consumat ieri 

după-amiază pe Stadionul 23 Au
gust. Miile de spectatori au aplau
dat victoria în etapă a lui G. 
Istrate (El. roșie). Câteva clipe mai 
tîrziu, pe podium a urcat ȘL Po
receanu (C.C.A.) câștigătorul 
cursei care a făcut tradiționalul 
tur de onoare purtînd buchetul de 
flori al învingătorului. Aceasta s-a 
pefirecut pe stadion.

Dar, patru are mai tîrziu (timp 
în care a avut loco furtunoasă șe
dință a comisiei de arbitri) s-a 
ajuns la decizia (foarte discuta
bilă!) de a se desemna doi câști
gători : Șt. Poreceanu și C. Du
mitrescu.

C. DUMITRESCU (C.C.A.) 
A CIȘTIGAT O ETAPA RAPIDA 

(A III-A).

Dacă C. Dumitrescu a fost cîș- 
tigătorul categoric al etapei a 
111-a (Sibiu—Orașul S>talin, 138 
km.), ciclistul bulgar Nikola Fili- 
pov a fost animatorul ei. Evadînd 
chiar de la plecare împreună cu

In „Cupa Primăverii‘( la fotbal

C. C. A. a întrecut confortabil 
pe Progresul București: 5-1 G4-O)
In prima repriză a meciului de 

ieri, C.C.A. a șters complet proas
ta impresie pe care o lăsase în 
ultimeile sale evoluții, apropitn- 
du-se din nou de valoarea care 
i-a adus anul trecut titlul de cam
pioană și simpatia fără rezerve a 
marelui public. In primele 45 de 
minute ale meciului de ieri, mili
tarii au jucat „ca la carte", au 
stăpînit terenul, au prestat un 
fotbal excelent, în care vigurozi- 
tatea apărării s-a completat cu 
jocul clar, eficace al atacului. Am 
asistat, în plus, la faze de adevă
rat ..fotbal artistic", dacă ne este 
permis să numim așa broderia de 
pase pe care au făcut-o — în vi
teză și cu fantezie — halfii și ata'- 
canții C.C.A.-ului, pe cîmpul de 
joc. Ca urmare a unei superioa
re orientări tactice (joc cu pase 
rapide, în adîncime, desfășurarea 
atacului pe aripi, căutarea drumu
lui cel mai scurt spre poartă)! pre
cum și a unei deosebite verve de 
joc manifestată de fiecare jucător 
în parte, C.C.A. a acumulat In re
priza întîi un avantaj de 4 goluri, 
care i-a permis apoi să cîștige u- 
șor cu 5-1.

Scorul a fost deschis de Bukdssi 
(min. 5)', care a reluat o centrare 
a lui Tătaru. Extremul stînga al 
echipei C.C.A., în accentuată reve
nire, a urcat scorul (min. 25) tn- 
soriind pe lingă Birtașu cate pă

G. Văsîi, N. Pelcaru (Voința) și 
P. Gane (Energia), Filipov a or
ganizat și a condus în mod eficace 
tmorișca fugarilor (în care ei a 
acționat cel mai mult și mai vi
guros) ceea ce le-a adus La ju
mătatea etapei (Făgăraș) un a- 
avans de 4 minute. Ritmul scade 
apoi în plutonul fruntaș astfel că 
fugarii au fost prinși la 10 
km. de sosire. Aci, N. Maxim (Di
namo) se desprinde din pluton, 
asigurîndu-și un avans de peste 
200 m. la intrarea In Orașul Sta
lin. Dar, pe străzile orașului, C. 
Dumitrescu atacă puternic, îl prin
de pe Maxim aproape de linia de 
sosire și cîștigă etapa parcurgînd 
138 km. în 3h. 24:59,0 (media o- 
rară 40,380 km.). Pe locurile ur
mătoare : N. Maxim (Dinamo) la 
2 sec., G, Șerban (C.C.A.) Ia 6 
sec. și Șt. Poreceanu (C.C.A.) la 
8 sec., iar Zanoni (Dinamo), C. 
Șandru (FI. roșie) și I. Ioniță 
(C.C.A.) la 18 sec. In clasamentul 
general continuă să conducă Șt. 
Poreceanu cu timpul de 121,05:27.0 
urmat de C. Dumitrescu, ace a și 
timp și L. Zanoni la 16 sec.

răsise poarta; și tot el a fost crea
torul acțiunii din min. 32 care l-a 
dus pe Toma în situația de a în
scrie „împarabil" ...în propria poar
tă! Minutul 40 : 4-0, în urma unui 
șut plasat, pe jos, al lui Zavoda I.

Dacă prima repriză i-a satisfăcut 
pe cei aproape 70.000 de specta
tori, cea de a doua — în schimb 
— i-a decepționat. C.C.A. n-a mai 
jucat La fel și, mai a’es, după go
lul înscris în min. 60 de Cons
tantin, 'a slăbit complet ritmul de 
joc. Progresul, care tot timpul a 
jucat sub orice așteptări, n-a reu 
șit însă nici în aceste momente să 
revină la ,.linia de plutire", con- 
tinuînd să facă jocul plin de gre
șeli și în apărare și în atac, din 
prima repriză. Și, cu toate că 
a reușit, sub aspectul teritorial, să 
echilibreze partida, ratările lui 
Oaidă, Ozon. Moldoveanu au sub
liniat parcă și mai mult proasta 
impresie lăsată de Progresul în 
această partidă. Unicul punct al 
învinșilor l-a marcat Știrbei (un 
șut de la 30 de metri, în min. 75)'. 
Fără nici o intenție de a diminua 
meritele echipei C.C.A.. care — 
repetăm — a jucat excelent în 
prima repriză, trebuie să consem
năm aici și partida sub orice cri
tică a formației adverse oare s-a 
comportat nebănuit de slab. Apă
rarea a fost regulat depășită, tie 
din cauza greșelilor individuale,

ULTIMA ETAPA A REVENIT 
LUI C. ISTRATE (FL. ROȘIE)

Peste Orașul Stalin și împreju
rimi cade de mai multe ore o 
ploaie rece, deasă și monotonă. 
Ploaia continuă și în clipa în care 
stacterul Iasă steagul marchtd 
plecarea In ultima «Capă Orașul 
Stabn — București. Asfaltai ud, 
alunecos, face pedalajul destul de 
dificil. Aceasta însă nu-1 împiedică 
de fel pe ciclistul bulgar Lalev 
care fuge din pluton la Timișul 
de Jos. De ei se lipește îndată 
dinamovistul D. Muntearui. Gind 
începe urcușul spre Predeal, cei 
doi au un avans de un mimlt.

Lalev trage puternic și, în a- 
propiere de Predeal, Muntea.au se 
pierde fiind absorbit apoi de plu
ton, din care se desprind acum 
Filipov (R. P. Bulgaria) și Maxim 
(Dinamo). Aceștia îl ajung pe La
lev la ieșirea din Azuga. Conti
nuă să plouă (acum aproape to
rențial) iar de pe crestele munți
lor coboară pînă spre șosea o

(Continuare In pag. a 4-a)

Juniorii romini au debutat cu o victorie 
în turneul international de fotbal din Spania

Selecționata noastră.
a întrecut echipa

RAAB NUNU

fie din cauza plasamentului; iar 
atacul n-a reușit decît de infim 
de puține ori sâ lege mai mult 
de trei-patru pase corecte și 
să se apropie cu adevărat pericu
los de poartă. Inadmisibil de mul
te pase ale jucătorilor de Ia Pro
gresul au mers la adversar, în
treaga echipă a părut resemnată 
după primele goluri.

Comportarea de ieri a acestei e- 
chipe este cu atî-t mai surprinză
toare, cu cît — la începutul sezo
nului — Progresul lăsa impresia 
că și-a apropiat o solidă pregătire.

De la C.C.A. e greu de făcut re- 
marcări, dar vom subEnia totuși 
jocul lut Zavoda 11. felul cum s-au 
încadrat Jenei și Bukâssi printre 
„așii" primei garniluri și felul cum 
ivănescu s-a achitat de sarcinile 
de stoper. De la Progresul, singu
rul care a jucat bine a fost Mihăi- 
lescu. Foarte slabi, Toma și Io- 
nescu,

Arbitrul timișorean Keppich a 
condus, în general, bine.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II. Ivă- 
nescu, Dumitrescu-Onisie, Jenei-Ca- 
coveanu. Constantin, Bukossi, Za
voda I, Tătaru.

PROGRESUL; Birtașu-T8ma, 
Caricaș, Soare-Știrbei, Mihiăiles- 
cu-Oaidă, lonescu, Banciu, Ozon, 
Moldoveanu.

gADU URZIC EA NU

C. C. A.
în derbiul

— Locomotiva 3*© 
campionatului de volei

Nu se poate spune 
că meciul dintre e- 
chipele masculine 
de volei Locomotiva 
și C.C.A. nu s-a bu
curat de o atmos
feră potrivită im- 
portantei pe care o 
avea pentru desem
narea campioanei 
țării. întinderea 
provocată de rupe
rea unui stîlp de 
susținere a fileului 
a sporit nerăbda
rea publicului, iar 
evoluția reușită a 
voleibalistelor de 
la Voința Orașul 
Stalin a ,lncins“ 
si mai mult dorin
ța tuturor 
vedea in 

de a
sfirșit

mult doritul meci.
Speranțele mii

lor de spectatori 
de a asista la un 
spectacol frumos 
erau perfect îndreptățite. Locomo
tiva a ciștigai de patru ori titlul 
de campioană a țării, iar C.C.A. 
de trei ori. Intilnirile dintre fero
viari și militari oferind mai totdea
una jocuri de excelentă calitate. 
Simbăti, ambele formații, aspirante 
din nou la titlu, se găseau înaintea 
jocului neînvinse după cinci etape.

Socoteala de acasă nu s-a potri
vit insă cu cea din tîrg, deoarece 
chiar de la primele mingi s-a văzut 
că meciul nu va avea istoric șl 
că numai C.C.A. poate învinge.

Desfășurarea propriu-zisă a me
ciului nu necesită, așadar, multe 
comentarii. In primul set C.C.A. a 
condus cu 5—0, 7—3. 11—5 șl a 
ciștigai cu 15—6. In setul următor, 
scorul a fost destul de strins: 3—0 
pentru C.C.A.. 3—3. 8—3. 8—8, 
8—9 (prima dată clnd a condus 
Locomotiva), 9—9, 10—10. dar de 
aci militarii s-au detașat și au ciș-

Ieri a început în "pania 
a X-a ediție a Tur
neului Internațional de Ju
niori (F.IJF.A.). Seria între

cerilor tinerilor fotbaliști din 
15 țări europene a deschis-o me
ciul dintre reprezentativele ro- 
mînă ți cehoslovacă, disputat ieri 
dimineață la Tolosa. Asupra a- 
cestei partide TUDOR VORN1CU 
ne-a transmis aseară următoa
rele amănunte:

„Ploaia continuă si terenul greu 
nu au împiedicat cele două echi
pe și în special formația noastră 
să desfășoare un joc frumos. Ju
niorii romini au cucerit o fru
moasă victorie în această primă 
etapă a Turneului Internațional, 
întrecînd reprezentativa Ceho
slovaciei cu 2—1 (t—0).

„In meciul de la Tolosa junio
rii romini au avut superioritatea 
tehnică și ca viteză și au luat 
avantaj încă din primele minute. 
Nunu — interul stingă — a des
chis scorul în mm. 7. In ciuda 
superiorității teritoriale, ei nu 
reușesc să urce scorul decît tîr- 
ziu, în repriza doua în min. 70 
prin interul dreapta Raab. Ul
tima parte a meciului a marcat 
o revenire a juniorilor cehi care, 
mai lenți dar mai rezistenți, pre
iau 'inițiativa și atacă mai des. 
Ei nu izbutesc insă, să marcheze 
decît un singur gol, în min. 73 
prin Hradsky. Și partida s-a în
cheiat cu victoria meritată a re
prezentativei romîne.

„Juniorii noștri s-au remarcat

,,pun e“ o minge peste blocajul eîectuaft 
de Răducanu și Erdely.

tigat categoric cu 15—11. Pînă fot 
scorul de 2—0 la seturi șl 11—fț. 
în al treilea, militarii au jucat fârăd 
greșeală, cu precizie și extrem den 
spectaculos, fiind scutiți de emo
țiile obișnuite la un meci de atardș 
importanță. De aci insă, feroviarii^ 
au o serie bună, mulțumită căreia, 
reușesc să refacă și să egateze la
id. Cum era și normal însă pentriir 
diferența de valoare dintre echipe? 
exprimată de jocul de sîmbătăi. 
C.C.A. își revine. După intermina
bile și pasionante schimburi de ser
vicii, datorită unui blocaj prompt" 
efectuat de Chezan șl Carbeanu lai 
o minge trasă de Plocon și uneit 
greșeli a lui Păunoiu, militarii dș— 
tigă uliimele două puncte, setul și~ 
cu aceasta, o frumoasă șl bine
meritată victorie.

Acesta a fost mult așteptatul

(Continuare în pag. a 4-ia)

Cehoslovaciei 
cu 2-1 (i-O)

prin viteza de execuție, prin spi
ritul lor colectiv superior și prin 
precizia șuturilor la poartă. CeF 
mai buni au fost: Cîmpeanu, Mo— 
troc. Petre Emil, Raab și Mate— 
ianu. Acesta din urmă, deși n-a 
marcat nici un gol, a fost totușf 
cel care a inițiat toate atacurile.- 
Victoria echipei noastre a fost: 
mult aplaudată de spectatori.

„Cehoslovacii au o echipă sobră,, 
fără individualități îemarcabile. 
dar cu un joc foarte energic; au 
multă rezistență, dar acționează 
lent.

Au jucat următoarele formațil:- 
ROMINIA: Cîmpeanu — Băr-* 

bulescu, Motroc, Mureșan — Pe- 
tre Emil, Stanciu — Biscă, Raab,. 
Mateianu, Nunu, Renye.

CEHOSLOVACIA: Hole? — 
Mislivec, Horvat, Bomba — Ja- 
rabek, Lala, — Kvetor, Mravec,. 
Lazar, Nepomucky, Hradsky.

CELELALTE REZULTATE

„Grupa A: Italia—R.D. Ger
mană 2—0. Luxemburg nu s-a 
prezentat în jocul cu Turcia.

Grupa B: Ungaria—R.F. Ger
mană 2—2, Spania—Polonia 4—0’

Grupa C: Olanda—Anglia 2—1,. 
Austria—Grecia 3—0

Grupa D : Franța—Belgia 3—f 
(2—1). Joc disputat la San Se
bastian în fața a 8.000 spectatori.. 
Francezii au obținut o victorie:1 
meritată, datorită unui joc mat? 
iute și mai tehnic. Atacul a fost* 
compartimentul cel mai bun. Aur 
marcat: Sauvage (3) și Van La— 
ecke (B)“.

MARȚI — CU BELGIA

Etapa a doua a Turneului v» 
avea loc marți 16 aprilie. Echipat 
noastră va tntilni reprezentativa» 
Belgiei la San Sebastian.

Cehoslovacia joacă cu FranțfU, 
la Bilbao, *

Muntea.au


IERI PE TERENURILE DE HANDBAL1
f* Principala caracteristică a meciu
rilor de handbal disputate ieri tn 
cadrul campionatelor republicane 
a constfitoit-o un mai sensibil echi
libru de forțe dintre echipe. Faptul 
este în primul rtod consecința di
rectă a „redării* in competiție a 
unor formații care au Început timid 
Întrecerea, dar in unele cazuri 
((Timișoara, Reșița) și terenurile 
desfundate de ultimele ploi au 
contribuit la realizarea unor sco
curi mici.

Și acum, pe scurt, despre princi
palele jocuri ale etapei. MASCU
LIN, CATEGORIA A: Energia 

Ploești-Știința Timișoara 10-11 (5-5). 
Ploeștenii au condus și fn prima 
repriză (5-2) și în cea secundă 
«8-6). dar lipsa unei pregătiri fizice 
Corespunzătoare i-a costat... 2 punc- 
tte. Au marcat: R. Cernat (4), Hof- 
fman, Velicu, Pană (2), Șelaru, 
Cetini pentru gazde și Moser (6), 
Meithert (3), Silvestrovici, Vlad 
pentru oaspeți. Energia Reșlța-Di- 
_aamo Orașul Stalin 5-8 (4-3). Deși

(0 nouă surpriză 
în campionatul 

de tenis de masă
Harasztosi învins 

de un jucător necunoscut
Nici etapa de ieri a campiona

tului masculin de tenis de masă 
M categoriei A n-a fost scutită de 
nur prize. După ce tn prima ți a 
Ooua etapă Reiter pierduse sur
prinzător la clujeanul Maghtnyi 
yi neșițeanut Nagler, Mă că du- 
iminică și campionul țării Harasz- 
Itosi a fast învins de Senger (E- 
nergia Reșița) cu 2—1. Harasztosi, 
f>e lingă că a jucat slab, a păcă
tuit și prin faptul că nu a hiat 
meciul în serios. In general se 
-constată din comportarea membri
lor lotului republican o pre
gătire insuficientă fie din cauza 
rinei lipse de preocupare pentru 
antrenamente din partea jucăto
rilor respectivi, fie din cauza con- 
•dețiilor de pregătire improprii la 
colective

La fete remarcăm victoria la 
.limită a echipei Voința P.S. Buc. 
asupra Flamurii roșii București cu 
scorul de 3—2.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: echipe bărbați: Energia 
Buc. (Naumescu 3v, Popescu 3v., 
Iscovri lv.) — Ștnnța Buc.

< ((Andronache lv, Pîrvu lv, 
'Bujor) 7—2, Progresul Buc. (Ha
rasztosi 2v, Ella Zeller 2v, Negrea- 
nu 2v) — Energia Reșița (Na- 

„Igiter 2v, Senger lo, Konig) 6—3. 
.Flamura roșie Buc. (Ganfner 3v, 

‘Reiter 2v, Santalena) — Voința 
X. M. Buc. ( Botine r 2v, Nazar- 
beghian. lv, Stan llie lv) 5—4. 
Frogresul Satu Mare (Griinfeld 
:2v, Ferber lv, Leker) — Progre
sul Gkij (Cobirzan 3v, Gavrilescu 
:2v, Demeter lv) 3—6, Voința A- 
-rad (Papp 2v, Covaci 2v, Coțoi 
JJo) — (Dinamo Tg. Mraeș) Ver- 
dtar 3v, Bohm lv, locobovici) 
S-d.

Echipe femei : Energia Buc. 
.'(Geta Pitică, Cairinel Folea) — 
știința Buc. (Irma Magyari, Ma- 
.riana Barase h) 5—0, Voința P.S. 
®uc. (Gropes cu, Crisiodbr, Arde- 
3ea) — Flamura roșie Buc. (Luci 
ISlăvescu, Liota Vneileaeu) 3—2, 
'«Voința Caret — Progresul Quj 
1—4.

In turneul de

C. Năstase—Gh.
r Plecați marți de la Beirut, Gogu 
TViziru și Cornel Zacopceanu au a- 
\fams, după escaiale făcute succesiv 
la Atena și Belgrad, abia simbătă 
Jn Capitală. Aici au afla't că vor 
tparticipa, alături de Tudarel Bă- 

•<dim', G. Cobzuc, Cr. Caratulis și C. 
Năstase La un turneu de pregătire 
fin vederea jocului de „Cupa Da
vis" cu Austria (26—28 Aprilie). 
Saită-i decă prezenți duminică după 
masă pe terenurile Progresul F.B. 
Timpul se arăta însă potrivnic 
itenisuiiii. Ena frig iar viirtul impri
ma mingei traectorii ciudate. Ar- 
Mirii au propus aminatea jocurilor, 
Gogu Viziru a insistat să joace. 
Si... rezultatul: Năstase — Gogu 
Viziru 6-2, B-7, 0—6, 3-6, 6-4

Hnat 
Țiței, Cimponeru 
Bretz (3), Bata 

Schuster ți Wei- 
Voința. Energia 
Iași 3-0 (1-0).

au avut perioade de dominare, lo
calnicii au pierdut din cauza gre
șelilor comise de apărare. Au în
scris : Schutz (2), Ferenschutz, 
Jochman, Laablich pentru reșițeni 
și Stărrescu (4), Balaș, Schmitz II, 
Donca, Streitferdt pentru dinamo- 
viști. Știința I.C.F.-Voința Sibiu 
8-9 (5-4). Âtacînd mai organizat 
Și mai hotărît chiar din primele 
momente sibienii și-au creat un a- 
vantaj pe care studenții nu au mai 
putut să-l egaleze decît în ultimele 
minute de joc. Victoria a revenit 
însă — pînă la urmă — șl pe me
rit oaspeților. Au marcat:
(4), Nodea (2), 
pentru Știința și 
(2), Geimer (2), 
denfelder pentru 
Timișoara-Știința 
Energia, mai omogenă, a meritat 
victoria. Terenul absolut impracti
cabil n-a permis desfășurarea me
ciului în condițiuni normale. Cele 
trei puncte au fost înscrise de Eh- 
renreieh (2) și Reitz. Energia Fă- 
găraș-Recolta Jimbolia 7-9 (3-4). 
Partida a avut loc la Codlea, tere
nul din Făgăraș fiind suspendat. 
Cu toate că jocul a iost destul de 
echilibrat, totuși Recolta Jimbolia 
a obținut ascendentul prin supe
rioritatea acțiunilor sale ofensive, 
în timp ce Energia și-a înghesuit 
atacurile pe centru, știrbindu-le 
«iicacitatea. Punctele au fost mar
cate de Schneider (4), Șelaru, 
Chiujdea și Tisch’er I pentru Ener
gia, Engel (4), Vran ar (2), Kei
ser (2) și Hehn pentru Recolta

FEMININ, CATEGORIA A: FL 
roșie Steagul roșu-Recolta Codlea 
4-3 (1-2). Victoria oucureștencelor 
a fost obținută foarte greu, pe de o 
parte din'cauza impreciziei în lo
viturile la poartă, dac mai ales dato
rită apărării bine organizate a echi
pei oaspe. Au înscris: Jipa (2) Dumi-

ATLETISM
• Aurel Raica: 18,03 m. la 

greutate. Constantin Dumitrescu
l, 90 m. la înălțime, Maria Iordan 
41,21 m. la suliță, iată cite va 
dintre rezultatele pe care le-a 
prilejuit concursul organizat sim- 
bătă pe stadionul propriu de colecti
vul Progresul F.B. Dintre celelalte 
rezultate, remarcăm. Femei: 100 m. 
Karin Artz (P) și Georgeta Pa- 
lade (P) 13,2 sec., disc Geta Geor
gescu (P) 37,48 m.. greutate A- 
lexandrina Tănase (P) 11,39 m„ 
lungime Victoria Seitan (Vî 4,82
m. , 400 m. Luminița Năstase (P)
72.2 sec., Paula Constantinescu 
(P) 72,3 sec. Bărbați: 100 m. 
Ficleanu (E) 11,4 sec., Gh. Mu- 
reșan (E) 11,4 sec., disc Vilsan 
(C.C.A.) 45.63 m., greutate N 
Ivanov (D) 15.58 m., lungime
N. Sobescianski (P) 6,11 m.

Niculae D. Niculae 
corespondent 

telefonic de la Ti- 
concursul organizat 

orășenească de atle-

• Primim 
mișoara: în 
de comisia 
tism, s-a înregistrat un rezultat 
valoros în carsa de 3.000 m. I 
Veliciu (Știința) a alergat dis
tanța în 8:38.4. La 100 r.i. plat. 
Ana Șerban a obținut 13,5 sec.

BOX
GALAȚI (reuniune de selecție) : 

VOINȚA-ENERG1A D.G.S.M. 18 2. 
Surpriza zilei :!. Moșescu (E) b. p. 
I. Zlitaru (V) 1 Alte rezultate im
portante : O. Adam (V) b. K. O.

pregătire la tenis

Viziru 3-2!
(sau, cum spune proverbul: ce-și
face omul cu mina lui...). Firește, 
vfirrtul a influențat deslășurarea 
întilnirii (G. Viziru susține că 
acesta este elementul determinant 
al înfrîngerii sale). Părerea noas
tră este că Viziru a luat meciul 
prea ușor, și cînd și-a dat seama 
că are în față un adversar bine 
pregătit, ambițios și care se ține 
„scai" după orice «minge, n-a știut 
cum să-i răspundă. Indiferent de 
condițiile speciale în care a fost 
obțjn-ută, performanța lui Năstase 
este remarcabilă. In celălalt joc: 
Zacopoeanu — Cobzuc 6—4, 9—7, 
6—4. Astăzi, de la ora 9 și 15,30 
se dispută jocuri de dublu.

trescu și Roșu pentru FI. roșie, Fol. 
teș, Vigheei și Kraus pentru Re
colta. Progresul Tg. Mureș-Știința 
I.C.F. 3-0 (2-0), Victoria clară rea
lizată prin punctele marcate de Ka- 
menitzky (2) și Szasz. Energia Re- 
șița-Fl. roșie Mediaș 3-3 (2-3). Re- 
zuMaăul este just și constituie un 
merit al tinerei echipe din Mediaș, 
recent promovată în categoria A. 
Progresul Orașul Stalin-Energia 
Mija 5-1 (3-0). Campioanele au
realizat o comodă victorie în fața 
performerei din etapa trecută, E- 
nergia Mija, al cărei rezultat de 
egalitate cu Progresul Min. Invă- 
țâmîntuluî mai este șl acum co
mentat Au marcat: Scheib (2), 
Starck', Bosch, Vulcăneanu pentru 
Progresul și Boldijar pentru Ener
gia.FI. roșie Sibiu-Știința Timișoa
ra 4-2 (2-0). Meciuț s-a disputat 
pe ploaie și pe un teren desfundat, 
ceea ce nu le-a Împiedicat pe si
bience să-și manifeste net supe
rioritatea. Au Înscris: Kapp, Caza
cii, Dobre, Gross (FI. roșie), Zam- 
firache și Bemațchi (Științi). (Pro
gresul Min. Invățăminfultii-FI. ro
pe Sighișoara «1 (5-0). Victoria 
a fost realizată în prima repriză, 
cfnd apărarea echipei din Sighișoa
ra a fost foarte penetrabilă. După 
pauză Insă, tinăra formație sighi- 
șoreană a făcut față onorabil unui 
redutabil adversar. Punctele au 
fost înscrise de: A Niculescu (4), 
Jecu, Popa (Progresul) și de Mar
tini (FI. roșie).

In campionatul masculin — cate, 
goria B. — s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : C. S. Marina- 
Dinamo Tg. Mureș 6-12 (5-4); Știin
ța Galați-Dinamo București 817 
(4-8); Progresul Bacău-Loc}>noliva 
G. N. București 4-3 (2-2); Recolta 
Variaș-Progresul Arad 6-9 (5-3); E- 
nergia Reșîța-Energia Sibiu 4 3 
(0-2).

desfășurat 
la bazinul 

cHeva re- 
lată-le pe 

200 m.

rep. III Dănilă Enuț (E); I. Mili
tary (V) b. p. 1. Mușat (E); M. 
Miclăuș (V) b. p. I. Ene (E); Gh. 
Lache (V) b.p. V. Mușacovski (E); 
S. Bogoi (V) b. K. O. rep. II D. 
Grădinaru (E); Manon Elortscu 
(V) b. K. O. rep. 1 C. Moroianu 
(E); N. Sto’an (V) b. K. O. rep. 
I. Nicolae loa (E).

(E. Leibovici, eoresp). 
NATAȚIE

Concursul de verificare a 'îno
tătorilor bucureșteni, 
simbătă și duminica 
Floreasca, a prilejuit 
zuttate satisfăcătoare, 
cele mai reprezentative;
Bras seniori : A Oanță (Di
namo) 2:45.8; 200 m. liber juniori 
cat. I-a: C. Ciorbă (C.C.A.) 
2:17,3; 200 m. spate juniori cat. 
l-a: D. Caminschi (?rog.) 2:35,<; 
4x100 m. liber junioare cai. I-a: 
Știința (Rothe, Kassovitz, Witt
genstein, Dodan) 4:59.8.

Mihai Stoian, Gheorghe F*at și Mircea Dobrescu 
învingători în gala de box de ieri

Ieri dimineață, in sola Ftoreos- 
oa, am asistat la o gala de box 
„crimă". Dacă fazele de intens 
dr c mate-m n-au pigmentat desfășu
rarea reuniunii, iar surprizele n-au 
.turburat" nici ele acalma gene

rală (victoria lui Roselli în meciul 
cu Cișmaș fiind „opera" exclusivă 
a juriului), am putui vedea în 
sclumb partide de o remarcabilă 
claritate, în care accentul s-a pus 
pe tehnică și orientare tactică. S-a 
observat lucrul acesta, cu deose
bire, chiar la meciul principal al 
reuniunii: Mihai Stoian (Știința) 
— like Dragnea (Dinamo). Dacă 
vă amintiți, în decembrie trecut, 
la precedenta lor intilnire, cei doi 
pugilișli au ocazionat un îneci de 
o rară înverșunare, dar adeseori 
confuz și dezordonat. De astă da
tă, partida a fost mult mai clară 
și deci mult mai spectaculoasă, 
Mihai Stoian a adoptat o tactică 
inteligentă, ținîndu-și adversarul 
permanent la distanță, prin direc
tele sale de dreapta, care au func
ționat ireproșabil. Uie Dragnea s-a 
străduit să intre in lupta de a- 
proape, dar încercările sale n-au 
făcut decît să-l arunce de fiecare 
dată in „contrele" de stingă ale

Prima parte a campionatului 
masculin de baschet a luat sfîrșit
In etapa de ieri a campionatelor 

republicane masculin și feminin 
de baschet s-au desfășura! jocuri 
foarte interesante, unele dintre 
ele încheiate cu rezultate sur
prinzătoare. Așa a fost, de pildă, 
la Tg. Mureș unde echipa femi
nină FI, roșie din localitate a 
dispus la scor de fruntașa seriei 
Voința Orașul Stalin. care a su
ferit astfel prima înfrîngere tn 
campionat. In campionatul mas
culin s-au disputat ultimele me
ciuri din serii, acum fiind cu
noscute formațiile care se vor în
trece inceplnd de vineri pentru 
desemnarea echipei campioane, e- 
chipelor care vor retrograda și a 
clasamentului general. Iată acum 
rezultatele și clasamentele dupd 
etapa de ieri.

MASCULIN SERIA I-a : Progre
sul Arta București — Dinamo O- 
radea 71—65 (37—33); Voința
Iași — Energia Cluj 61—56 (27- 
28); Știința Cluj — Daian» Bucu
rești 74—87 (35—38).

CLASAMENT
Buc. 10 9 » 1 712:542 28

Oradea 10 7 0 3 M4:S98 24
Cluj 10 5 0 5 619:581 18

Prog. Arta 
Voința Iași 
știința Cluj 
SERIA a 11-a : Știința Timișoara

— Energia BucureșJ 47—55 (14—- 
23); Dinamo Tg. Mureș — Pro
gresul Or. Stalin 87—68 (46—37) i 
C.C.A. — Locomotiva P.T.T. 84— 
65 (48—33).

CLASAMENT
10 10 0 O 702:537 30 
10 6 1 3 681:648 23 
10 5 1 4 593:589 21 
10 4 2 4 533:534 20 
18 1 2 7 543:638 lă 
10 1 0 9 546:691 12

1. 
X 
X
4.
5.
4.

Clmno 
Dinamo 
Energia

BUC.

L
2.
3.
4.
5.
«.

C.C.A. 
Locomot. P.T.T.
Din. Tg. Mureș 
Energia Buc. 
știința Timișoara 
Prog. Or. StaUn
In turneele finale se vor întrec» 

pentru locurile 1—4: Dinamo Buca, 
rești, Dinamo Oradea, C.C.A., Lo
comotiva P.T.P.; pentru locurile 
5—3: Energia Cluj, Progresul 
Arta București, Dinamo Tg. Mu
reș, Energia București; pentru 
locurile 9—12: Voința Iași, Știința 
Cluj, Știința Timișoara șj Progre
sul Orașul Stalin. Ult'mele două

RUGBI
In Cupa R.P.R. la rugbi, Ener

gia I.S.P. a întrecut după un meci 
indirjit, Locomotiva P.T.T. cu sco
rul de 14—3 (6—3). In cele trei 
serii ale campionatului categoriei 
B, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Seria I: Energia Bir- 
lad-Energia Ploești 8—6 (0—6)
— surpriză! —; Energia TUG 
Brăila-Știința Galați 0—24 (0—9), 
FI. roșie Or. Stalin-Progresul Te
cuci 17—0 (6—0) : Știința lași- 
Locomotiva Buzău 0—0. SERIA a 
Il-a: Locomotiva Timișoara-Ener- 
gia Hunedoara 12—3 (6—0); E- 
nergia Tîmăveni-Voința Cluj 6—0 
(3—0); Știința Cluj-Locomotiva 
Cluj 21—0 (6—0). SERIA a IlI-a: 
Energia MȚD-Știința IMF 
(0—0); Energia 
1AS Sibiu 38—3 
9-Progresul IAS 
(5—0); Energia 
gia Lupeni 5—0 

0—6
Mine-Progresul 

(20—3); Dinamo 
București 8—0 
Constanța-Ener- 

(neprezentare).

lui Staan. Acesta a punctat me
reu și eficace, cucerind finalmente 
o concludentă victorie la puncte.

Gala de ieri a ocazionat o fru
moasă reintrare și lui Gheorghe 
Fiat (C.C.A.). Deși a intilnit în di- 
ruunovistul Maximilian Biedl (care 
l-a înlocuit în ultimul moment pe 
C. Gherasitn) un adversar decis 
să lupte de la egal, pugilistul mi
litar a făcut o partidă foarte 
bună, acționind precis cu croșeuri 
de stingă și cu „serii" la față și 
la corp. Mai ales în ultima repri
ză, Gheorghe Fiali și-a dominat cu 
autoritate adversarul, silindu-l să 
se retragă în defensivă. Fiat a ciș- 
ligai la puncte. Credem că forma 
demonstrată ieri de campionul ca
tegoriei semi-ușoare îndreptățește 
introducerea lui în lotul care se 
pregătește pentru turneul din 
Franța și campionatele europene.

Reintrarea lui Mircea Dobrescu 
(C.C.A.) a fost mai puțin satis
făcătoare. El s-a arătat încă de
ficitar la capitolul pregătirii fizi
ce, a făcut exces de fente și, în 
general, n-a arătat nici pe departe 
precizia în acțiuni cu care ne o- 
bișnuise. El a obținut totuși vic
tori la puncte, întrucîi nici adver

retrogradează.
FEMININ SERIA I-a: Fi. roșie 

Tg. Mureș — Voința Orașul Sta
lin 58-40 (22—16): Știința I.G.F. 
— Progresul Oradea 72—69 
(34—31).

CLASAMENT
Or. Stalin s 4
ICF 5 2

1. Prog. M.I. Buc.
3. Energia Buc.
3. FI. roșie Oradea
4. Știința Cluj
5. Prog. F.B. Buc.

1. Voința
2. Știința

3. FI. r. Tg. Mureș S 3 0 3 Mrrau 3
4. LOCOmot. Buc. 4 Z 0 3 173.TTO a
5. Progresul Oradea 5 1 1 3 277:28» a

SERIA II-a : Progresul Minis
terul Invățăniimtuhii — Progresul 
F.B. București 72—56 ( 36—25); 
Energia București — Știința Cluj 
65—41 (28—24).

CLASAMENT
5 5 0 0 304:218 H

5 4 0 1 267:201 13
4 112 192:21» 7
5 1 0 4 306:283 T
5014 227:301 0

CONSTANTIN ANTONESCU 
a stabilit un nou record 
fa proba de 60 f. culcat:

600 puncte!
Vfavhil și 

au Împiedicat 
cei mai buni 
noastră să evolueze la adevărata 
lor valoare în „Cupa Dinamo", 
Cu toate acestea, maestrul spor
tului CONSTANTIN ANTONESCU 
a realizat o performanță excep
țională, care corectează recordul 
republican la proba de 60 locuri 
culcat, armă liberă oalibru redus. 
Cu ajutorul calmului și al tehnicii 
(care i-au permis să anihileze in
fluența vintinlui), el a reușit să 
obțină 600 de puncte din 600 po
sibile, performanță egală recor
dului mondial și superioară cu 
două puncte recordului repu
blican.

Rezultate bune au înregistrat și 
primii concurenți din proba de 
armă liberă oalibru redus 3X40, 
Constantin Antonescu cu 1162 pot. 
a ocupat locul I, în urma unui 
baraj cu Iosif Sîrbu, realizatorul 
aceluiași rezultat. Pe locul III s-a 
clasat H. Herșcoviri care a ob
ținut 1160 pct.

Armă liberă calibru redus 
3^40: 1 Constantin Antonescu
(FI. roșie) 1162 pct. (399 — 388 
— 375); 2 JoBif Sîrbu (C C.A ) 
1162 pct. (399 — 387 — 376); 3. 
H Herșcovici (A.V S.A P.) 1160 
pct. (395 — 391 —’ 374); Pistol 
viteză: 1 Zoltan Deak 
sul) 60/579 pot. (290 — 
Petre Mocuță (Dinamo) 
pot.; 3. Gh. Lychi-ardopol _ 
sili) 60/574 pct.; armă liberă ca
libru ridus 60 focuri cutcat : 1.
Constantin Antonescu (FI. roșie) 
600 pct. (nou record R.P.R.); 2. 
Emil Popoviei (Energia) 594 pct.; 
3. Alexandru Moleanu 593 pct.; 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat (juniori): 1 M Cost etnic 
(T.D.) și M. Străoanu (T.D.) 592 
pct. (record stabilit)-,skcet : 1- D. 
Albescu 46 t_; 2. D. Stanciu 44 t.; 
3. G. Florescu 42 t.

vremea friguroasă 
fn bună măsură pe 
trăgători din țara

(Progre- 
289); 2.

60/575 
(Progre-

sarul său. Marin Cristea (Dinamo), 
nu s-a comportai la înălțimea aș
teptărilor. La fel de slabă a fost 
șj evoluția lui Emil Cișmaș 
(C.C.A.). Acesta ne-a părut lipsit 
de convingere, n-a făcut uz de 
obișnuitele sale subtilități tehnice 
și a arătat serioase lacune în apă
rare. Ion Reset ti (Voința) i-a 
servit o replică plină de elan, care 
însă nu justifică decizia la puncte 
cu oare l-a „gratulai" juriul.

Intr-un meci cu multe lovituri 
năpvaznice, Toma Tudor (Energia 
23 August) l-a întrecut la puncte 
pe Enache Pavel (Dinamo). Ște
fan Dumitrache (Dinamo) a dis- 
W fi ei, tot la puncte de Dinu 
Eugen (Energia 23 August). Co
rect și autoritar, arbitrajul pres
tai în ring de M. Ghinescu, I. 
Gruia, Gh. Dumitrescu și N. Albu.

MARIUS GODEANU
Mii ne seară, la ora 19, în sala 

Floreasca, are loc o nouă reuniune 
pugilistică. Jn program meciurile: 
N. Mindroanu — C. Gheorghiu, 
Șerbii Neacști — D. Rizea, Gh. 
Negrea — P. Zaharia, V. Tiță — 
Gh. Moise, Puiu Nicolae — V. 
Vintilă și V. Șchiopu — M. Far- 
kaț.

Energia.FI


„CUPA PRIMĂVERII" A AVUT IERI UN DECOR DE... TOAMNA
CATEGORIA A CATEGORIA B

UN REZULTAT DE EGALITATE ECHITABIL
Primele minute ale jocului „ve

detă" de ieri nu lăsau să se în
trevadă că pînă la urmă Dinamo 
va trebui să se mulțumească in 
fața Locomotivei cu un meci 
nul, 2—2 (0—1), reușit la ca
pătul unor eforturi disperate. In
tr-adevăr, dinamoviștii au Început 
medul cu un joc plăcut de com
binații, care i-au adus de multe 
ori la poartă și chiar în min. 7 
au fost pe punctul a deschide 
scorul, dar șutul puternic al lui 
Koszegi a fost deviat în comer 
de Dungu. Incet-incet insă, ferovi
arii dovedesc că sînt puși pe lucruri 
mari. Joacă mai organizat atit 
în apărare, care luptă cu succes 
împotriva acțiunilor dinamoviste, 
cit și în atac care pune
în dificultate apărarea ad
versă. Mai mult, feroviarii pre
iau inițiativa. Neamțu zguduie
bara în min. 12 printr-un șut de
aproape, iar cîteva lovituri de colț 
rămin fără rezultat. In general, 
jocul este dinamic, iute și e- 
chilibrat. Dinamoviștii mai ratează 
o ocazie prin R. Lazăr (min. 22); 
în schimb, feroviarii nu lasă să 
treacă o situație favorabilă oferită 
de o lovitură liberă și pasa lui

La Arad
Mingea udă și alunecoasă

a jucat multe „feste” 
lw Coman și Crîsmc!
ARAD, 14 (prin telefon). — Te

renul desfundat, alunecos și ploaia, 
care a căzut necontenit din primul 
și pînă in ultimul minut de joc, 
au îngreunat desfășurarea meciului 
Flamura roșie Arad-Energia Petro
șani, încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 2-2 (1-1). Chiar în pri
mul minut, oaspeții au deschis sco
rul prin Florea care, de la 25 me
tri, a șutat puternic: Coman a 
prins balonul deasupra sa, dar l-a 
scăpat apoi în poartă. FI. roșie 
forțează egalarea. dar Romoșan 
salvează de pe linia porții (min. 
2). Szekelly este cel care reușește 
să egaleze (min. 14) după ce scă
pase de adversarul său direct (Pa- 
na.it) și trăsese în forță de la 10 
metri.

Primele 20 minute din repriza 
secundă sînt caracterizate de un 
joc egal. In min. 70, .lurcă execută 
o lovitură liberă de Ia 25 m. la
teral de poarta Energiei și Crisnic, 
surprins de traectoria balonului, îl 
lasă să pătrundă pe deasupra sa. 
FI. roșie conduce cu 2-1, dar ega
larea survine pe neașteptate in min. 
83. La o centrare a lui Paraschiva, 
Coman scapă — din nou — mingea 
din mină și Florea o împinge în 
poartă.

Arbitrul Aurel Man (Or. Stalin) 
a condus formațiile :

FL. ROȘIE : Coman-Sziics, Băcuț 
II, Sereș-Kapaș, Serfozo (din min. 
63 Petschowschi)-Jurcă, Țîrlea, Sze- 
kelly (Boitoș), Petschowschi (Sze
kelly), Boitoș (Serfozo).

ENERGIA : Crîsnic-Romoșan, Pa- 
nait, Tîrnoveanu-Deleanu, Farcaș 
H-Paraschita, Florea, Găină, Csako, 
Sima.

$/. Weinberger corespondent

După trei etape...

Filote este reluată de Olaru jn 
colț, printr-un șut puternic (min. 
35): 1—0. La reluare. Locomotiva 
apare în 10 oameni: Dodeanu, ac- 
cidentîndu-se în prima repriză, 
într-o ciocnire, cu V. Anghel, nu 
mai reintră. Dinamo profită și 
domină, dar atacul funcționează 
defectuos: multe pase și joc în
ghesuit. In schimb, Locomotiva 
contraatacă periculos și în min. 
55, obține o nouă lovitură liberă 
de la 16 m_: Ene II transformă * 
imparabil, în colț sus: 2—0,
întorsătura contrariază și ener
vează pe dinamoviști care conti
nuă să domine, dar fără orizont, 
înaintașii nu trag la poartă, com
bină mult și inutil. Se părea 
că rezultatul va răminea neschim
bat, mai ales că feroviarii se a- 
părau foarte bine. Dar, în min. 
77 o ezitare a apărării Locomo
tivei aduce mingea de la Nicusor 
la Ene, care — liber — înscrie 
de aproape. Peste cinci minute de 
presiune continuă, un atac mai 
bine desfășurat pune pe R Lazăr 
în cursă. O centrare bună, o lo
vitură precisă cu capul și En» 
aduce egalarea: 2—2, scor car» 
rămine neschimbat.

In general, un meci de o cali
tate mai bună și, un rezultat e- 
chitabil, față de aspectul jocului. 
Stancu, Bodo. Neamțu, Dungu, 
Ene II (repriza doua), Seredai, 
I. Lazăr, Nunweiller, Nicușor, R. 
Lazăr s-au evidențiat. Nu același 
lucru putem spune și de arbitrul 
L. Păunescu (Orașul Stalin), care 
pare certat cu „legea avantaju
lui", aplicînd-o uneori de o ma
nieră, originală, cum s-a întîm- 
plat în min. 55 cind a aplicat-o 
întîi și apoi, parcă i-ar fi părut rău, 
a acordat faultul comis îna
inte (la golul marcat de Ene 
II). In plus, L. Păunescu a dat 
multe decizii inverse.

DINAMO: Cozma — Al. Va- 
sile, I. Lazăr, Izghireanu, — Că- 
linoiu, Nunweiller — R. Lazăr, 
Nicușor, Ene, Koszegi, V. An
ghel.

LOCOMOTIVA: Dungu — Do
deanu (Langa), Stancu, Macri 
— Bodo, Neamțu — Ene II, Lan
ga, Olaru, Seredai, Filote

PETRE GAȚU

înaintarea Energiei PIoești 
in vervă!

PLOEȘTl 14, (prin telefon). — 
In fața a 15.000 de spectatori, E- 
nergia Flacăra a obținut o meri-: 
tartă victorie fn totttnirea cu Di
namo Orașul Stalin. Scorul de 
3—1 (1—0), reflectă bine situația 
de pe teren,

Gazdele au început jocul hotă- 
rîte să facă o figură bună. Chiar 
în men. 3, un șut puternic al lui 
Dumitrescu face să se cutremure 
bara transversală a porții apărate 
de Bucur. Tot Dumitrescu produ
ce, un minut mai tîrziu, emoții por
tarului d in amoves t și... spectatori
lor, dar mingea lovită cu capul 
este reținută de Bucur. In min. 16, 
o nouă bară pentru Energia. Su
perioritatea ploeștenilor se concre
tizează abia în min. 33: Pahonțu, 
ajuns aripa dreaptă, îl deschide pe 
Dridea oare, în careu, trimite cu 
capul spre Zaharea. Acesta din 
urmă înscrie cu un șut sec, din 
vale.

La reluare, din nou Energia 
Flacăra este cea care atacă. In 
min. 48, Bucur nu poate reține un 
șut tare de la 16 m. al hii Bădn- 
lescu, și mingea ajunge la Du
mitrescu care o trimite nestinghe
rit în plasă. Golul dă aripi ploeș
tenilor și un minut mai tîrziu a- 
părarea echipei din Orașul Stalin 
este din nou în panică. Același 
Dumitrescu trimite o pasă „prin
tre" către Zafraria, oare depășește 
toată apărarea, pătrunde în careu 
și se grăbește să șuteze, căci 
Bucur îi ieșise în întîmpinare. 
Mingea respinsă de Bucur lovește 
piciorul lui Szakacs II și intră în 
plasă. După acest gol, jocul devine 
dur. In min. 65, Szakacs I cen
trează hii Csegezi care de la 8 
m. înscrie, micșorînd handicapul. 
Arbitrul Ianopol-Constanța, a con
dus următoarele formații:

ENERGIA : Sfetcu-Pahonțu, Ma
rinescu, Neacșu-Cosmoc, Topșa- 
Zaharia, Tabarcea, Dridea, Dumi
trescu Bădulescu.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Bucur-Szakacs II. Moarcăș, Cin- 
cu-Rădulescu, Campo-Mihai, Efti- 
mie, Szakacs 1, Csegezi, Hulea.

Dan Cucu și 
llie lordache 

cor"s-''>ndenti

Energia Steagul roșu 
pentru... scorul

are predilecție 
de 1-0!

SERIA 1 SERIA a II l-a

Locomotiva Cluj-Progresul Si
biu 1—4 (1—1) .

Energia Mediaș-Energia Baia 
Mare 3—1 (1—1).

Energia Reșița-Energia 
doara 2—1 (1—1).

Hune-

Știința Iași-RscoMa Fălticeni 
1—0 (meciul s-a jucat ia C. Lung- 
Mofd.).

Energia Cîmpma-Energaa 
reni 2—4 “ “

Dinamo Bacău-Progresul 
șani 1—1

(0-2).
Mo-:

Foc--

CLASAMENTUL:
(1-1).

1. Locomot Tim. 1 1 0 0 4:0 2 CLASAMENTUL:
2. Prog. Sibiu 1 1 0 0 4:1 2 1. Știința Iași 2 2 0 0 3:0 4
3. Energia Hun. 2 1 0 1 4:3 2 2. Energ. Moreni 2 2 0 0 7:4 4
4. Energ. Reșița 2 1 0 1 3:3 2 3. Dinamo Bacău 2 1 1 0 2:1 3
5. Energia Mediaș 2 i 0 1 4:4 2 4. Prog. Focșani 2 0 1 1 1:3 t
«. Energ. B. Mare 2 1 0 1 3:4 2 5. En. 1 Mai PIoești 1 0 0 1 2:3 0
T. Locomot. Cluj 2 0 0 2 1:8 0 6. Energ. Cimpina 1 0 0 1 2:4 0

7. Rec. Fălticeni 2 0 0 • 0:2 0
ETAPA VIITOARE: T 

Sibiu-Locomotiva Timișoara; 
gia Mediaș-Energia Reșița; 
găa Hunedoara-Energia B. 
Locomotiva Cluj-stă.

SERIA a H a

Progresul 
Ener- 
Ener- 
Mare;

Tr.Energia Arad-Energia Uz.
OrașuJ Stalin 6—0 (4—0).

Recolta Reghin-Locomotiva Arad 
3—0 (1-0).

Energia Cîmpia Turzii-Energia 
Lopeni 3—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE:
Dinamo Bacău Știința Iași; Ener

gia 1 Mai Ploeș.-Energia Cîm- 
pina; Progresul Focșani-Energia 
Moroni.

SERIA a IV-a
FL roșie Suceava-Locomotiva G. 

N. București 1—2 (0—0).
Progresul C.P.C.S. București- 

■ Dinamo Bîrlad 2—1 (1—0).
Locomotiva Constanța-Știința

București 2—2 (0—1).

CLASAMENTUL:
CLASAMENTUL 1. Loc. G. N. Boc. 2 2 0 0 •:3 4

1. Rec. Reghin 2 2 0 0 4:0 4 2. Știința Buc. 2 1 1 0 6:2 3
2. Energ. C. Turzii 2 2 0 0 5:1 4 3. Prog. C.P.C.S. 1 1 0 0 2:1 2
3. Energ. Arad 2 1 0 1 6:2 2 4. Dinamo Bîrlad 2 1 0 1 3:3 2
4. Energ. Lupeni 2 1 0 1 2:3 2 5. Loc. Constanța 2 0 1 1 4:6 1
5. En. Uz. Tr. Or St. 2 0 0 2 1:8 0 6. Dinamo 6 Bac. 1 0 0 1 1:2 0
8. Știința Cluj 1 0 0 1 0:1 0 7. Prog. Suceava 2 0 0 2 1:6 0
7. Locomot. Arad 1 0 0 1 0:3 0 ETAPA VIITOARE

Locomotiva G. N. București- 
Dinamo 6 București; Dinamo Bîr- 
lad-Locomotrva Constanța; Știin
ța București-Progresul C.P.C.S, 
București.

ETAPA VIITOARE:
Energia Lupeni-Energia Uz. Tr. 

Or. Stalin; Energia Cîmpia Turzii- 
Energia Arad; Locomotiva Arad- 
Știmța Cluj

CATEGORIA C

SERIA 1

1. Știința Tim. 3 2 1 0 7: 5 5
2. En. PIoești 3 2 0 1 9: 8 4
3. Din. Or. Stalin 3 1 1 1 4: 5 3
4. C.C.A. 3 1 0 2 7: 5 2
5. Prog. Buc. 3 1 0 2 10.10 2
6. Rec. Tg. Mureș 3 0 2 1 3: 7 2

SERIA a n-a

1. Loc. Buc. 3 1 2 0 6:3 4
2. En. St. R. Or. St. 3 2 0 1 3:2 4
3. Din. București 3 1 1 1 3:3 3
4. FL roșie Arad 3 1 1 1 3:5 3
5. En. Petroșani 3 0 2 1 4:5 2
6. Prog. Oradea 3 0 2 1 2:3 2

ETAPA VIITOARE:

Joi 18 aprilie: Progresul Bucu- 
rești-Dinamo Orașul Stalin.

Duminică 21 aprilie: C.C.A.-Re- 
colta Tg. Mureș, Știința Timișoara- 
Energia PIoești, Energia St. R. 
Orașul Stalin-Fl. roșie Arad, Ener
gia Petroșani-Looomotiva Bucu
rești.

Joi 25 aprilie : Progresul Ora- 
dea-Dinama București.

ORAȘUL STALIN 14 (prin te- 
lefon). — Pe un timp răcoros și 
în prezența a 6.000 de entuziaști 
susținători, echipa Energia Stea
gul roșu a obținut o nouă și me
ritată victorie întrecînd cu 1--0 
(0—0) formația orădeană Pro
gresul

Din primele minute ale meciu
lui, liniile de înaintare ale ambe
le»- formații au inițiat acțiuni pe
riculoase care, insă, din cauza 
lipsei de finahtate, nu au fost 
concretizate. Astfel, în această 
perioadă, au ratat: Toth (min. 4) 
care a tras de la cîțiva metri 
peste poarta goală, Hașoti (min. 
7) singur în fața porți: a tras In 
brațele lui Sugar și Demien (min. 
23) care, ezitind să tragă, a dat 
posibilitatea portarului Gh.ță să 
salveze.

Spre slîrșitul primei reprize 
gazdele au avut o mare ocazie de 
a deschide scorul (nan. 39)- Ha
șoti a tras puternic în bară și 
Proca a reluat mingia, ricoșată.

Recolta Tg. Mureș 
decit un

TG. MUREȘ 14, (prin telefon). 
— Intilnirea Recolta-Știința Timi
șoara, terminată cu rezultatul de 
1—1 (0—1), a fost așteptată cu 
mult interes de iubitorii fotbalului 
din Tg. Mureș.

Timpul ploios nu a permis insă 
ca echipele să furnizeze spectacolul 
dorit, terenul fiind complet des
fundat, întrecerea s-a mărginit la 
o luptă extenuantă pentru balon.

Știința Timișoara a început ,,tare“ 
obținînd șase cornere în 20 minute. 
După aceea însă. înaintarea care 
se arătase în formă bună, a fost 
de nerecunoscut. înaintașii timișo
reni n-au mai luptat și din cauza 
aceasta greul a fost dus de apăra
re care a fost hărțuită — pînă la 
sfîrșitul partidei — de atacanții 
mureșeni.

Tg. Mureș a dominat clar 70 de 
minute și merita victoria, dar a 
ratat prin Jozsi și Meszaros II 
numeroase ocazii. Surprinzător g

alături.
După pauză, oaspeții au fost 

aceia care au atacat mai peri
culos, însă Demien a ratat în 
min. 53 și 54 două bune ocazii. 
In continuare metalurgiștii din 
Orașul Stalin domină din ce in 
ce mai insistent și îngrămădesc, 
pur și simplu, echipa adversă în 
terenul ei. In min. 76, la capătul 
unui duel aerian, dintre Proca și 
Sugar acesta din urmă respinge 
mingea pe care Hașoti o reia în 
poartă.
Arbitrul P. Rapaport (București) 

a condus corect următoarele for
mații :

ENERGIA: Ghiță _ Raieu, Ma 
rmescu, Percea — Zaharia, Paul 
Popescu — Hașoti, Fusulan, Pro
ca Sigheii, David.

PROGRESUL: Sugar — Kro- 
mely, Tiriac, Iacob — Krempan- 
schi. Cuc — Toth, Demien, Barta, 
Ferenczi, Blujdea.

G. Mizgăreanu și C. Gruia 
corespondenți

merita mai mult 
meci nui
fost faptul că Recolta a fost su
perioară Științei și prin pregătirea 
fizică, datorită căreia a imprimat 
meciului un ritm rapid.

Primul gol a fost înscris tn min. 
39 de Gîrleanu care a urmărit v 
minge centrată de Boroș și scă
pată de Moguț. Egalarea s-a pro
dus în min. 77 cind Meszaros II a - 
trimis precis cu capul în colțul por
ții o centrare a lui Szasz.

RECOLTA : Moguț-Vakarcs II, 
Nagy, Szekely-Gierling, Kajlik- 
Szasz, Jozsi, Bociardi, Meszaros 
II, Meszaros 1.

ȘTIINȚA : Curcan-Sbîrcea, Brki- 
zei, Florescu-Cojereanu, Tănase- 
Gîrleanu, Lereter, Ciosescu, Filip, 
Boroș.

S-au remarcat Meszaros II, Jozsi. 
Szekely, Gierling, Vakarcs 11. 
Nagy, Tănase, S bir cea, Brtnzei, 
Curcan.

A arbitrat P. Kroner (București). 
Vasile Kadar corespondent

SERIA I
Locomotiva iași — Flamura ro

șie Botoșani 2—0 (0—0).
Energia Bîrlad — Locomotiva 

Pașcani 1—5 (0—0).
Progresul Rădăuți — Dinamo 

Dorohoi 8—0 (7—0) (meciul s-a
Întrerupt în min. 55, cînd echipa 
din Dorohoi s-a retras de pe te
ren).

ETAPA VIITOARE: Flamura 
roșie Botoșani — Locomotiva Paș
cani; Locomotiva Iași — Energia 
Bîrlad; Dinamo Dorohoi — Pro
gresul Iași.

SERIA Ii-a
Locomotiva Galați — Flamura 

roșie Bacău 2—1 (1—0).
Flamura roșie Buhuși — Loco

motiva Tg. Ocna 4—1 (3—1).
Victoria Tecuci — Energia Moî- 

nesti 5—1 (1—I)
ETAPA VIITOARE: Flamura 

rație Bacău — Locomotiva Tg. 
Ocna; Locomotiva Galați — Fla
mura roșie Buhuși; Energia Moi- 
nești — Dinamo Brăila

SERIA IlI-a*
Energia București — Energia 

Coontanța 3—0 (0—0).
Energia Galați — Energia Med

gidia 1—2 (0—0).
Flamura roșie Giurgiu — Știin

ța Galati 0—0
ETAPA VIITOARE: Energia 

Constanța — Energia Medgidia; 
Energia București — Energia Ga- 
toii; Știința Galați — Flamura 
roșie București

SERIA IV-a
Energia Sinaia — Energia 4 

Onpina 0—1 (0—1) — jucat Ia 
Bușteni.

Dinamo Pitești — Energia Le- 
ondeni 2—0 (1—0).

Energia Tlrgoviște — Energia 
I Victoria 1—1 (1—1)

ETAPA VIltOARE: Energia 
Tlrgoviște — Energia Sinaia: E- 
nergia 131 — Dinamo Pitești; E- 
nergia 1 Victoria — Energia Le. 
ardem

SERIA V-a
Energia Craiova — Progresul 

Corabia 3—0 (2—0).
Flamura roșie Rm, Vîlcea — 

Locomotiva Craiova 2—2 (0—2),
Energia Tg. Jiu — Locomotiva 

Tr Severin 5—1 (2—I).
ETAPA VIITOARE: Progresul 

Corabia — Știința Craiova; Loco
motiva Craiova — Energia Craio
va; Locomotiva Tr. Severin — 
Flamura roșie Rm. Vtlcea

SERIA Vl-a
Energia Constructorul Arad — 

Energia 3 Reșița 1—1 (1—1).
Energia 108 — Energia Oțelul 

roșu 3—0 (3—0) — disputat la 
Orăștie.

Progresul Brad — Energia 14 
2—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE: Energia 
3 Reșița — Energia Oțelul roșu; 

Energia Constructorul Arad — 
Energia 168; Energia 14 — Fla
mura roșie 7 Nov. Arad,

SERIA VII-U
Flamura roșie Cluj—Progresul 

Turda 3-0 (1—0).
Progresul Bistrița — Flamura 

roșie SI. Gheorghe 1—1 (1—1)
Energia 7 — Recolta Topi ița 

1—1 (1-0).
ETAPA VIITOARE: Progresul 

Turda — Flamura roșie Sf. Gheor- 
ghe; Flamura roșie Cluj — Pro
gresul Bistrița; Recolta Toplița — 
Voința Tg. Mureș.

SERIA VllI-a
Flamura roșie Oradea — Re-: 

colta Cărei 1—2 (1—1).
Recolta Sighet — Recolta Sa-: 

lenta 4—0 (3—0).
Dinamo Baia Mare — Progre

sul Satu Mare 0—1 (0—0).
ETAPA VIITOARE: Recolta 

Cărei — Recolta Salonta; Flamu
ra roșie Oradea — Recolta Si
ghet; Progresul Satu Mare — E- 
nergia Oradea.

@^onosport
lată cum arată un buletin 

PRONOSPORT cu 12 rezultate e- 
xacte ale concursului Nr. 15 (eta
pa din 14 aprilie Î957) :

I. Progresul București C.C.A. 2 
H. Dinamo București-Locomo-

tiva București x
IU. Recolta Tg. Mureș-Știința

Timișoara x
IV. Energia Ploești-Dina'mo

Orașul Stalin 1
V. FI. roșie Arad-Energia Pe

troșani x
VI Energia Orașul Stalin-Pro-,

greșul Oradea T
VII. Lazio-Milan (camp, italian) I 

VIII. Palermo-Fiorentina (camp.
italian) 2

IX. Lanerossd-Triestina (camp.
italian) 1

X. Marseille-Racing Paris 
(camp. Irancez) 2

XI. Angers-St Etienne (Gamp.
francez) 2

XII. Lyon-Nancy (camp francez) 2

Fondul de premii al acesiui con-, 
curs este de aproximativ 1.010.000 
lei.
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După 6 runde

sint
și Cieciltea 
in Crunte

BUCUREȘTI - BRATISLAVA

PLOEȘTI 14 (prin telefon). — 
Dintre partidele rundei a șasea 
desfășurată sîmbătă, cele mai in
teresante promiteau a fi întîlmrile 
Bălănel — Alster, Krogius — Ko- 
larov și Puc —- Drimer. De fapt, 
cele două din urmă, n-au cores
puns decît în parte, fiind rapid 
încheiate cu rezultate de remiză.
Krogius și Kolarov au căzut de a- 

cord asupra rezultatului de egali
tate după numai 16 mutări, îar 
Puc și Drimer au făcut remiză la 
mutarea 25.

In schimb, partida dintre fostul 
nostru campion, I. Bălănel și ac

tualul campion al Cehoslovaciei, 
dr. L. Alster, a justificat toate 
așteptările, fumizînd o extrem de

iotul reprezentativ
de rugbi al R. P. R.

Comisia centrală de rugoi a • 
stabilit următorul lot de 25 de ' 
jucători în vederea partidelor 
internaționale de la București, 
cu echipele reprezentative ale 
Londrei (5 mai) și Franței (19 
mai) ; fundași: Al. Penciu 
(C.C.A.), P. Buda (Locomotiva); 
trei sferturi: D. Ghiuzelea (Di
nardo). 1. Dobre (C.C-A ). 1.
Teodorescu (Energia I. S. PJ, 
Nanu Radu (C.C.A), V. Luscal 
(Energia I.S.P.), Ilie Ion (Di
namo), C. Kramer (C.C A ); 
mijlocași: R. Chiriac (C.C.A.). 
D. Gherasim (Dinamo). D. lones
cu (Dinamo), P. Merghișescu 
(C.C.A.); înaintași: V. Moraru 
(Locomotiva), S. Mehedinți (E- 
nergia I.S.P.), Al. Paloșanu 
(C.CLAJ, Em. Dumitrescu (Di
namo). A. Marinache (C.C.A.), 
D. Stoenescu (Locomotiva). I.; 
Doruțiu (Dinamo), AL Teofilo- 
vid (C.C.A.), M. Blăgescu 
(C.CA.), P. lordachescu (Di
namo). M. Ma noi ache (Ener
gia I.S.P.), L. Cotter (Locomo
tiva)

Toți acești jucători sîrrt convo- 
cați în silele de 18, 24 și 28 a- 
prilie pe stadionul Tineretului, 
la ora 17 în vederea jocurilor 
de selecție, la care, în afară de 
jucătorii din lot, vor mai parti
cipa reprezentativa sindicală, 
Știința Inst. Mine și Locomoti- 1 
va P.T.T.

spectacm^să luptă pe 
trate. Bălănel a mai 
victorie, dominîndu-șî 
autoritate adversarul, 
cînd cu negrele apărarea Siciliană 
(varianta Opocenski), 
continuare mai slabă 
ceea ce a fost magistral folosit 
de Bălănel pentru obținerea unei 
puternice inițiative. A urmat un 
joc foarte interesant, presărat cu 
mutări energice și sacrificii. Bă
lanei a jucat foarte bine tactic și, 
după trecerea controlului timpului, 
avea pe tablă un avantaj de 3 
pioni. Aceasta a făcut pe Alster 
să cedeze la mutarea 41.

Celălalt lider a!
maestrul Ciocîltea, și-a mai adău
gat un punct, cîștigind partida 
cu Diaconescu la mutarea 32. 
Restul partidelor s-au întrerupt, 
la reluare încheindu-se numai cea 
dintre Golz și Radovici: remiză.
Reicher are avantaj la Urseanu, 
iar PortÎ6ch la Dzieciolovski.

Dumtoică după amiază s-au ju

cele 64 
recoltat

pa- 
o 

cu destulă 
Acesta, ju-

a ales o
(8... b5)

turneului.

Doi ciștigători in
(urmare d-n pag. 1)

cat partidele întrerupte din run
dele precedente. S-au înregistrat 
în general rezultate normale. Nu
mai Radovici a pierdut la Portisch 
o partidă care părea egală. In 
cîteva mutări, Bălănel și-a valo
rificat avantajul In partida cu 
Golz, egalîndu-1 astfel pe Ciocîl- 
tea în fruntea clasamentului Ia-tă 
celelalte rezultate: Puc — Ursea
nu 1—0 (66), Drimer — Dziecio- 
lovski 1—0 (59), Krogius — Puc 
1—0 (60), Dzieciolovski 
cher 0—1 (56).

Trei jucători romîni se află în 
fruntea clasamentului I 
și Ciocîltea au puncte (din 6 
posibile), iar Drimer 41/,. Krog'us 
ocupă locul patru cu 4 puncte. 
Cîte 3'/i puncte au Kolarov, Als
ter și Radovici. Urmează: Puc 
3, Reicher 27, (1). Portisch 2 
(1), Dzieciolovski 17» (1). Golz 
1, Ursaanu 0 (1), Diaconescu 0.

Mîine (n.r. azi) după amiază 
se joacă runda a 7-a.

/ Oprescu, corespondent

— Rei-

Bă’ănel

„CURSA SCIMTEII”

ceață deasă care îți dă impresia 
că pe Valea Prahovei s-a lăsat 
înserarea. Cicliștii își văd inimoși 
de drum și încep să coboare Po
sada care ti supune unui adevărat 
examen de măiestrie.

Nu toți au măiestria necesară 
5», astfel pe primul plan, Lafev 
nu poate face față lui Maxim li
teralmente dezlănțuit. La fel și din 
giosul plutonului, condus vijelios 
de Poreceanu, numeroși cicliști sa 
pierd pe serpentinele ude ale Po
sadei. In apropiere de Comarnic, 
Poreceanu. Vasilescu și V. Iones- 
cu, fugiți din pluton, îi ajung pe 
Maxim și Ftlipov la Gura Belad, 
unde sprinturi de că țâra re este 
cîștigat de Maxim.

Insîîrșit, în Breaza dăm de as
falt uscat, iar cerul parcă încearcă 
să se însenineze puțin. Ploaia a 
încetat, în schimb insă un vto-' 
puternic constituie un 
destul de serios.

La Cîmpina, C. Istrate „decolea
ză" și aleargă solitar pînă aproa
pe de Ploești unde este ajuns de 
pluton. Intre Ploești și București 
nimic deosebit de semnalat în a- 
fară de curajoasa tentativă de e- 
va dare întreprinsă de I. Cosma 
(Dinamo Or. Stalin) care a peda
lat iuptînd cu vîntul singur, la 
200 m.. înaintea plutonului, de-a 
lungul a aproape 30 km. In apro
piere de Snagov, Cosma este a-

obstacol

C. C. A. — Locomotiva 3-0 
in derbiul camfor aiului de velei
țuimare ikn pag. I)

meci, oare din păcate a dezamăgit, 
deoarece formei excelente a echipei 
C.C.A. i-a fost opus jocul dezor
ganizat, fără siguranță șl forță ai 
formației Locomotiva. Militarii 
(care, in paranteză fie spus, cre
dem că sîmbătă ar fi învins chiar 
și pe Locomotiva în maximum de 
formă) au arătat în acest campio
nat că au redevenit o echipă pu
ternică. un colectiv închegat, omo
gen, cu o excelentă pregătire fizică, 
tehnică și tactică. In special trebuie 
să subliniem concepția tactică to
tal schimbată, reflectată prin ac
țiunile variate, prin fantezia in 
executarea loviturilor de aiac.

Locomotivei i-a lipsit in primul 
rind siguranța, promptitudinea blo
cajului. dar ea a pierdut multe puncte 
și prin pase imprecise, 
greșite, prin lovituri de atac 
forță si fără eficacitate.

Arbitrul N. Satir a condus
— exceptind sftrșitul jocului 
întrecerea dintre următoarele 
mâții: C.C.A.: Roman, 
Kleici, Corbeanu, Chezan. 
Tănăsescu, Boroș, 
LOCOMOTIVA : Plocon, Răducanu, 
Păunoiu, Crivăț, Ponova, Nicolau, 
Erdely, Gherdinișan, Sucu. S-au e- 
vidențiat Corbeanu, Roman. Milroi 
și Mușat de la C.C.A., Plocon și 
Erdely de la Locomotiva.
REZULTATELE ȘI CLASAMEN

TELE DUPĂ ETAPA a VI a : 
MASCULIN : C.C.A.-Locomotiva 

București 3-0 (la 6, 11, 13); Progre
sul I.T B.-Energia Orașul Stalin

3 . (.5-8; 11-15, 15-3; 15-9); Dina
mo București Știința Arad 3-1 
(15-6; 157; 12-15; 15-6); Știința 
'.ași-Știința Cluj 3-1 (15-2; 8-15; 
15-8; 16-14); Știința Timișoara- 
Energia București 3-0 • (la 13, 
14, 15).

CLASAMENT :
1. C.C.A. 6 f • 18: » 12
2. Ixxxxnot. Buc. S K 15: 8 11
X Dinamo Buc. • 42 l«:ie 18
4. En. Or. Stalln • 3 3 13:13 >
S. Progresul I.T.B. • 3 2 11: > a
6. Știința Arad 8 2 4 4:14 8
7. Știința Iași • 2 4 7:lă b
8. Energia București 5 A’ W »
9. Știința Timișoara 6 15 7:15 7

18. Știința Cluj 4 1 5 8:16 7

FEMININ : Locomotiva Bucu-

. &

preluări 
fără

bine

for-
Mușat,
Mitroi, 

Antonescu:

rești-Progresul București 8-0 (la 
8, II, 2); Știința I.C.F-Voința O- 
rașul Stalin 0-3 (la 2, 10, 10); E- 
nergia București-Flamura roșie Cluj 
3-0 (la 12, 5. 10); Voința Sioiu- 
Progresul Alba Iulia 3-0 (la 7, 1, 0); 
Dlnamo București-Progresul 
3-0 (la 7, 1. 1).

CLASAMENT :

1. Dinamo București
2. Locomotiva Buc.
3. Voința Sibiu
4. FI. roșie Cluj
5. Energia București
6. Voința Or. Stalin
7. Progresul București
8. Știința I.C.F.

8. Progresul Cluj
10. Progresul Alba Iulia

Cluj

0 18: <j 
o 18: 1
2 13: 6
4 10:13

3
2
1
0

3
4
6
6

y:it>
8:13
5:19
4:i«

12
12
10
18
8
9
y
8
8
b

juns și plutoni» intră într-o acal
mie exageraCâ, fapt care face ca 
media orară de pînă acum să 
scadă simțitor. Acalmia continuă 
pînă la intrarea în Capitală, unde, 
(in dreptul Casei Scinteii) C. Is
trate spri ratează sec și fuge din 
pluton. De aa încolo, pînă la sta
dion, asistăm La o teribilă cursă 
de urmărire inrire pluton și fugar. 
Adamad și încurajat de spectatorii 
înșirui ți pe trdîuare, C. Istrate, 
făcînd apel La ultimele sale resur
se. rezistă contraatacurilor todir- 
jite ale urmăritorilor săi și pătrun
de pe stadionul „23 August" cu 
un mic avans asupra plutonului 
înșirat acum de-a lungul cîtorva 
sute de metri. Victoria f-lamuristu- 
lui Istrate este pe deplin merita
tă, fiind rodul unei dîrzenii și a 
unor eforturi pe care experimenta
tul ciclist a ști ii: si le ducă pînă 
la capăt.

EMIL IENCEC
Clasamentul etapei a iV-a: 

1. C. Istrate (FI. roșie) 4 h. 
44:37: 2. Gh. Șerban (C.C.A.) 4 h. 
44:45: 3. N. Vasilescu (Dinamo) 

4. G Dumitrescu (C.C.A.), 5.
St. Poreceanu (C.C.A.). 6. C. 
Șandru (FI. roșie) toți același 
timp; 7. L. Zanoni (Dinamo) 
4 h. 44:55: 8. R. Klein (C.C.A.) 
aceiași timp; 9. N. Filipov (R.P. 
Bulgaria) 4 h. 45:02: 10. I. Con- 
stantinescu (C.C.A.) 4 h. 46:08.

Clasamentul generai: I—2 Șt. 
poreceanu șt C. Dumitrescu (C.C.A.) 
16 h. 50:12; 3. Zanoni (Dinamo) 

16 h-50:38: 4. Gh. Sțrban (C.C.A.) 
16 h. 50:45: 5. C. Șandru (FI. 
roșie) 16 h. 50:47: 6. I. Constan- 
tmescu (CCJL) 16 h. 54:09; 7. 
R. Schuster (Dinamo) 16 h. 
56:13: 8. A. Șelaru (Dinamo) 16 
h. 58:13: 9. 1. Vasile (C.C.A.) 
16 h. 59:14: 10. R. Klein (C.CJL.) 
16 h. 59:37: 11. V. lonescu (Vo
ința) 16 h. 59:56: 12. N. Maxim (Di
namo) 17 h. 03:08: 13. D. Mun- 
teaau (Dinamo) 17 h. 07:07 14. 
M. Kamer (FI. roșie) 17 ti. 07:39: 
15. V. Dobrescu (C.C.A.) 17 h. 
07:43.

TD.N.A. ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
S»fU 14 (prin telefonj. — In pre

zența a 5I.M1 de specUWri, Ț.D N.A. 
— ia revenire de fermă — fi-a a- 
dăocat palmaresului • prețioasă vic
torie 4 iviagînd pe Dinamo Sofia 
cu 4-U 43-t). Au marcat: Ianev. Bes
kov (din it m ), R-akarov și Colev. 
Iată celelalte rexultate ale celei de a 
V-a etape a campionatului R.P. Bul. 
caria: Minior D îmi trovo-Spartak
Pîovdlv 2-U. Spartak Pleven-Lok o- 
motrv Sofia 1-u, Naradaa Armia- 
Piovdiv-Narod|ia Armia Vama l-d, 
Spartak Varna-Marek St. Dimitrovo 
1-L S vi a Sofia-Spartak Sofia 1-1. 
In clasament conduc Lokom^ ’-r So
fia șl N. A. Plovdiv cu cîte 8 puncte, 
urmate de Minior Dimitrovo cu 7 
puncte.

DAN GTRLEȘTEANU 
SERVICIUL NISTRU DE RADIO 

VA COMUNICA:
REIMS ÎNVTNSA ACASĂ !

• in etapa de ieri a campionatu
lui francez s au înregistrat o serie 
de rezultate-surpriză. Astfel, jucind 
cu Sedan pe teren propriu, Reims 
a pierdut meciul cu 1-0 și cu aceas
ta o bună parte din șansele ce le 
mai avea în lupta pentru titlu. In 
schimb, St. Etienne, jucind în de
plasare, a cîștigat cu 1-0 Ia Angers, 
rezultat obținut în ultimele minute. 
St. Etienne și-a consolidat poziția 
de lider, avînd 2 puncte avans față 
de a doua clasată — Lens — _și 3 față 
de Reims.

•• d? echipa 
fața lui

Surpriză la Marseille, 
locală a pierdut cu 3-4 
Racing Paris. Celelalte

BRATISLAVA 14 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Așa 
cum au promis, luptătorii noștri 
s-au reabilitat în ultima pnrtidâ 
pe care au sustinut-o în cadrul 
turneului întreprins în R. Ceho
slovacă. In compania reprezenta
tivei orașului Bratislava sportivii 
noștri au pus în valoare toată 
gama cunoștințelor lor, obținînd 
o victorie de prestigiu la un scor 
categoric: 7—1. Ei au reușit astfel 
să șteargă, într-o oaiecare mă
sură, impresia proastă lăsată după 
eșecul surprinzător suferit la 
Hodonin.

In primul meci Alex Ruszi ob
ține o victorie rapidă prin tuș 
în minutul 2:30 la Carol Kis. 
La cat. 57 kg. Horvath învinge 
la puncte pe Toth Voitec. Ion Po
pescu învinge, în cadrul cat. 62 
kg., prin tuș în min 5 pe Ru
dolf Gregor. O partidă foarte 
disputată a fost aceea din’re Du
mitru Cuc și Ivan Kormaniak des
fășurată în cadrul cat. 67 kg. Vic
toria la puncte a revenit sporti
vului romîn. Gh. Dumitru unul 
dintre cei mai buni luptători din 
echipa noastră, l-a învins la 
puncte pe Ladislau Mravek (cat. 
73 kg.)'. Marin Belușica a conti
nuat seria victoriilor dispunind 
prin tuș în min. 4 de Karlik 
Jaroslav (cat. 79 kg.). Gh. Po-
povici aduce echipei romine ultima 
victorie întrecînd. la puncte în ca
drul categ. 87 kg.. De Henrik 
Herda. Frantisek Greber l-a învins 
prin tuș în min. 7 pe reprezen
tantul nostru la cat. grea, Ale
xandru Șuii.

Astfel scorul meciului dintre re
prezentativele orașelor București 
și Bratislava a fost de 7—1 In 
favoarea sportivilor romîni.

Echipa orașului București a 
făcut o reușită demonstrație de 
lupte aplaudată de public.

Din selecționata Bratislavei am 
remarcat pe tînărul Toth Voitec 
care are mari posibilități de dez
voltare. Gh. Dumitru. Marin Be-

La lupte:
7-1

lușica și Gh. Popovici au fost cei 
mai buni dintre luptătorii repre
zentativei orașului București. Ar
bitrajul prestat de Reintrog (R.D. 
Germană) a fost la înălțimea în- 
tîlnirii.

Delegația sportivilor romîni a 
plecat duminică spre țară unde 
va ajunge luni seară.

ION ȘEINESCU

0 SELECȚIONATĂ SINDICALĂ 
DE RUGBI DIN TARA NOASTRĂ 

VA JUCA ÎN FRANȚA
Slntetn informați că la începu- 

'tul lunii mai o selecționată sin
dicală de rugbi din țara noastră 
va întreprinde la invitația organi
zației sportive muncitorești — 
F.S.G.T., un turneu în 'Franța. 
Cu aoest prilej, sportivii romîni 
vor întoarce vizita pe care rug- 
biștii francezi au efectuat-o în 
toamna anului trecuit în Romînia. 
Ei vor susține trei partide, care 
încă nu au fost definitivate, în 
orașe din sudul Franței.

Boxerii de la „Start” 
(R. P. Polonă) 

vor evolua in țara
La 26 aprilie va sosi în Capi

tală valoroasa formație de box 
„Start" dm R.P. Polonă. Pugiliștii 
polonezi vor susține două întîlniri 
în țara noastră în compania echi
pei asociației Voința. In prunul 
meci, la 28 aprilie, echipa Start 
va evolua la București pe stadio
nul Republicai. Următoarea întîl- 
nire se va desfășura Ia Galați în 
ziua de 2 mai

O ștafetă internațională
in cinstea Festivalului de la Moscova

MOSCOVA. 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In cinstea Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de la

întrecerile sportive 
di^^re studenții 

romini și bulgari
SoFin, 14 (prin iele: on de la 

trimisul nostru). — Duminică au 
avut loc în capitala R.P. Bulgaria 
cîteva întreceri între studenții In
stitutelor Politehnice din București 
J Sofia. La volei masculin, victo
ria a revenit studenților romîni cu 
3-2, în timp ce la gimnastică vic
toriile au revenit studenților bul
gari. La băieți gazdele au învins 
cu 306,25-299,10. iac la fete cu 
173.50-167,20. Rezultatele indivi
duale: Băieți: 1. Ramev (Sofia) 
53,30 p. 2. Valentin Panteiimonescu 
(Buc.) 52,30 p. Fete: Mihailova 
37,00 și Brasilova (Sofia) 36,85 p. 
și Scurtu 36,20 p.

O. G.
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/
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a

rezultate: Monaco-Stirassbourg 1-2, 
Lyon-Nancy 8-1, Nîmes-Valenciennes 
2-3, Toulouse-Nioe 4-3, Sochaux-Metz 
1-1, Lens- nes 3-0.

FINALISTELE CUPEI ANGLIEI 
SE mențin IN FORMA.

• Revenită de la Madrid, unde a 
susținut meciul cu Re>al, echipa 
Manchester United a obținut — în 
etapa de sîmbătă1 a campionatului 
englez — o victorie ușoară în depla
sare. Deși a folosit o formație în 
care au figurat cîteva rezerve, Man
chester a învins pe Luton Town cu 
cu 2-0, păstrînd astfel intact avansul 
pe care-1 a/re în clasament. Aston 
Villa a învins la scor pe Sheffield 
Wednesday: 5-0.

Rezultatele celorlalte meciuri: 
Blakpool-Chelsea 2-1, Bolton-Ports- 
mouth 1-1. Charlton-Burnley 1-2, 
Everton-Cardiff 0-0, Leeds-West

Moscova anul acesta va avea loc 
în Europa o mane ștafetă interna
țională denumită „Ștafeta Tinereții 
și Păcii". Ștafeta va fi organizată 
pe cinci trasee principale dună cum 
urmează : 1. Olanda, Belgia, Lu
xemburg, Franța, Elveția, Austria, 
Cehoslovacia; 2. R. D. Germa
nă, R.P. Polonă; 3. Grecia. R.P. 
Bulgaria, R.P. Romînă; 4. Italia, 
Austria, R.P. Ungară; 5. Dane
marca, Norvegia, Suedia și Finlan
da.

Echipa ds fotbal 
Dinamo București 

m R.D.fî.
In cursul zilei de miercuri ur

mează să plece în R.D. Germană 
echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești. Aceasta va juca vineri la 
Berlin cu Dynamo și duminică la 
Magdeburg cu Motor.

BromwicL' 0-1, Manchester City- 
Preston 0-2, Sunderland-Arsenal 10. 
Tottenham-Birmingham 5-1, Wol- 
werhampton-Newcăstle 2-0.

LAZIO - MILAN 3-0!
• In etapa de ieri a campionatu

lui italian, cea mal mare surpriză 
a fost înfrîngerea la scor a echipei 
Milan. La Roma, Lazio a învins pe 
fruntașa clasamentului cu 3-0. Iată 
celelalte rezultate: Abalanta-Padova 0-(J 
Bo io gna-Juventus l-o, Internazionaie- 
Genua 2-0, Lamerossi-Triestina 3-1, 
Napoli-Udinese 2-1. Palermo-Floren- 
tina 0-1, Sampdorîa-'Roma 1-0, Torino- 
Sp-ai 3-2.

MARE SURPRIZA LA SZEGED
• In etapa a clncia a campionatu

lui maghiar, un rezultat surprinză
tor s-a înregistrat la Szeged, unde 
echipa locală, clasată pe ultimul loc, 
a întrecut una din formațiile frun
tașe, pe Ujpesti Dozsa, cu 2-1. Iată 
celelalte rezultate: Honved-Salgotar- 
jan 3-3, M.T.K.-Dorog 1-1, Pecsi Ba- 
r any a- Vas as Bp. 0-3, Szombathely- 
Csepel 0-1. Tiatabanya-Ferencvaros 
0-0. Pa clasament conduce Vasas 
cu 9 p. urmată de M.T.K. și Ferenc- 
vairos cu cîte 8 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE :
La Viena: Austria-Elveția 4-0 (1-0); 

La Lugano: Elveția (B)-Austria (B) 
1-1 (1-1); La Lima: Peru-Brazilia 1-1 
(preliminariile campionatului mon
dial); La Luxemburg: Franța - Lu
xemburg 0-0 (amatori); La Belfast: 
Irlanda - Țara Galilor 0-0.

5.30.36 — 5.30.37 Nr t-9 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr..Redacția șl administra ția București, str. Const. M'lle
Abonamentele se fac ta oficiile poș tale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din Întreprinderi.

Nf >7 telefon 2 Str. Brezoianu Nr. 23—25


