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După întreceri dîrze, urmărite cu viu interes

finalele Spartachiadei de iarnă a tîneretnni an luat sfîrșit

Gazdele au avut cuvîntul 
p rel uarea campionatului de fotbal

Cei tnai buni dintre sutele de mii de partktâpanji la întrecerile de șah, 
tenis de masă și trintă din cadrul cetei de-a lll-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului și-au disputat întâietatea in finalele desfășurate la Cra
iova Tg. Mureș și Constanța. Finalele, care au reunit tineri bine pregătiți, 
au fost urmărite cu viu interes de publicul sportiv al erașelor-găzdă și au 
constituit un nou succes al mișcării noastre sportive de masă-

Despre tinerii care s au arătat cei 
mai buni dintre cei buni și au cîștigat 
întrecerile finale, vă vorbesc relată 
rife telefonice ale' trimișilor noștri.

Au fost desemnați campionii 
la șah™

Craiova 16 (prin telefon de la tri
misul nostru). Comisia de organi
zare a finalelor de șah ale celei de 
a lll-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, a făcut o dero
gare de la regulament dispunând ca. 
în scopul unei mai bune selecții între 
șahiști de valoare sensibil egală, 
semifinaliștn să-și dispute întiieta- 
lea în cadrul unui turneu. Măsura 
s-a dovedit bine inspirată întrucft 
atît ..la fete cît și la băieți, turneul 
celor mai buni patru concurenți a 
fost foarte viu disputat, învingătorii 
fiind cunoscuți abia după consuma
rea ultimei runde.

In întrecerea feminină pe primul 
loc s-a situat profesoara EUGENIA 
PAUL (reg. Hunedoara) a cărei corn 
portare a făcut-o să merite titlul de 
campioană a Spartachiadei. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Mariana 
Pesecan, studentă la facultatea de 
medicină din Timișoara, Margareta 
Popescu, tehniciană din Săceie reg.

«treceri echilibraie in campionatele de baschet
Etapa de ieri a casupionatesor re

publicane masculin și feminin de 
baschet a fost caracterizată prin 
echilibrul de valoare manifestat în 
majoritatea meciurilor. Iată pe scurt 
desfășurarea jocurilor de ieri :

MASCULIN
VOINȚA IAȘI — CONSTRUCTORUL 

CLUJ 56-54 (25-23). Cu opt secunde 
înaintea flueruilui fiinial scorul era 
egal: 54-54. Anghel comite insă o 
greșeală personală, fructificată cu 
multă precizie de Voroneainu. Evi- 
danțiați : Huțu, Klingher (Voința), 
Anghcl și Szabo (Ccnstructorul).

DINAMO ORADEA — STEAGUL 
ROȘU ORAȘUL STALIN 63-61 (29-30). 
Dinamoviștii orădeni au jucat slab și 
au părut obosiți. Steagul Roșu s-a 
comportat excelent, a luptat cu mul
tă ambiția și merita cel puțin un 
meci egal. 'Victoria orădeinilor a fost 
realizată în ultimele 10 secunde. Cei 
mai buni: Hupoiu, Hoffman (Dina
mo), Dogarii, Dumitrescu, Chioreanu 
(Steagul Roșu).

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
TG. MUREȘ 74-67 (53-34). Meci
plăcut, viu disputat. Scorul fi
nal nu reflectă -suficient diferența 
minimă dintre cele două formații 
care au condus alternativ. Bucureș- 
tenii, după un început slab, au avut 
finaUuri de repriză mai reușite, oîș- 
tigînd o partidă al cărei rezultat a 
Stat mult timp sub semnul întrebă
rii. Remarcați : Nagy, M. Spiridon, 
Pppovici (Dinamo București), Berek- 
meri, Borbely, Kadar (Dinamo Tg. 
Mureș).

STI1NTA TIMIȘOARA — M.I.G. 
BUCUREȘTI 49-45 (14-22). Un rezul
tat surprinzător. Bucureștenii au do
minat in prima rețpriză, înscriind de 
ia semi-distanță și din pătrunderi 
individuale. In partea a doua a meciu
lui timișorenii au acționat cu imui- 
tă hotărâre, au dovedit remarcabilă 
precizie în aruncările la coș și au 
înregistrat o frumoasă și pe deplin me
ritată victorie. Cei mai buni : Mo- 
kos, Pușcașu, Girlan (Știința), Ha- 
țieganu și Borcescu (M.I.G.).

OLIMPIA M.I.C. — ȘTIINȚA CLUJ 
75-64 (37-36). A fost o partidă fru
moasă, spectaculoasă, deși clujenii 
nu s-au ridicat ia nivelul așteptă- 
fdor. Remarcați : Nosievici, N. Io- 

Stalin și Eoaterina Ivan, elevă din 
Oradea.

La băieți, titlul de campion al 
Spartachiadei la șah a fost cucerit 
de inginerul constructor 1OAN DU
MITRU ARSENIE de la Trustul de 
construcții locale din Tulcea (reg. 
Constanța). El a terminat turneul cu 
un avans de '/, de punct față de al 
doilea clasat, tehnicianul Crăciun 
Elena din Tr. Severin. Pe locurile 
3—4: tehnicianul Beta Kozman (reg. 
Cluj) și studentul loan Rosenzweig 
(reg. Timișoara)- In clasamentul ge
neral pe regiuni s-a situat pe primul 
loc Timișoara.

La sfîrșitul turneului candidații de 
maestru S. Samarian si L. Țucă au 
dat cîte un simultan. Participanții ta 
finale au fost premiali iar cei mai 
tineri dintre ei, V. Ismănescu (reg. 
Hunedoara) și Victoria Petrea (reg. 
Bacău) au primit cîte un premiu spe
cial.

T. STAMA
—de

Tg. Mureș 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru). In sala I.M.F. din 
localitate s-au desfășurat vineri, sîm- 
bată și azi finalele Spartachiadei de 
iarnă a tineretului la tenis de masă.

nescu, V. Radulescu (Olimpia), Albu 
și Gusan (Știința).

C.C.A. — P.T.T. 76—69 (33—36).—
Jocul spectaculos care caracterizea

ză ambele echipe a fost confirmat din 
nou aseară în cadrul unei partide cu 
multe momente de baschet valoros. 
A impresionat îndeosebi precizia a- 
runcărilor de la semi-distanță și dis
tanță prin care aii excelat mai mult 
militarii. In această direcție merită 
toate laudele Pruncu, Nedeff și Ne- 
delea care au avut deosebită efica
citate. Cu toate acestea petetiștii au 
dat o replică la nivelul virtualilor 
campioni și dacă nu ar fi avut un 
moment de „cădere" în minutul 26, 
cînd conduceau cu 48—4D și-ar ti 
putut apropia victoria. Remarcăm ver
va de joc a lui Călugăream!, cu o mai 
accentuată tendință spre jocul colectiv 
și aportul sobrului Ganea. îmbucură
toare revenirea în formă a lascliet- 
balrștilor de la C.C.A. care și fără 
Fodor, — suspendat pentru o etapă, — 
au reușit o partidă de bună calitate.

(Continuare in pag. a 2-a)

O fază clasică de volei: Mircea Dodu (Tractorul) s-a înălțat peste blocajul 
format din Ghertinișan și Cohn (T.C.ff)^ liătiuț și Sușelescu (T.G.H.) sint 
gata să intervină. (Fază din meciul T.C.H.-Tractorul Orașul Stalin 3—2) 

(Fotq: J. ROIBU)

Au fost prezenți 68 concurenți și 
concurente din cele 16 regiuni ale 
țării și reprezentanții orașului Bucu
rești. întrecerile au fost de un foarte 
bun nivel tehnic la băieți și sub aș
teptări la fete. Caracteristic acestor 
finale a fost tinerețea participanților, 
majoritatea, ne referim îndeosebi lâ 
băieți, între 14 și 17 ani, sportivi 
care se anunță ca reale speranțe ale 
tenisului de masă romînesc. Trebuie 
remarcată tendința spre jocul modern, 
ofensiv a majorității jucătorilor pre
zenți în sala I-M.F.

Organizarea excelentă, a asigurat 
întrecerilor ttn cadru bun de desfă
șurare Iată rezultatele din finală: 
simplu fete: K AT ALIN IAKO (R\M)- 
Magdalena Menvhart (Oradea) 3—I: 
simplu băieți: ADALBERT RETHI 
(R AM) -Gheorglie Motancea (oraș 
București) 3—0: dublu băieți: GH 
MOTANCEA. N. ANGELESCU (oraș 
București)-Rethi Koos (RAM) 3—0: 
dublu fete: MENYHART, BORBELY 
(Oradea )-W<rliyertâi. Stăncescu (oraș 
București) 3—I; dttMu mixt: IAKO, 
RETHI-Wilwerth. Motancea 3—I.

Așa cum arătam mal sus, toate 
incurile din finale au plăcut mult. 
Dar finala de dublu mixt a 
entuziasmat pur și simplu. In sală 
au fost prezenți mulți jucători de ca
tegoria I din orașul gazdă care au 
apreciat pe Ad. Rethi — în vîrstâ de 
numai 14 ani — pentru excepționalul 
ioc prestat. Menționăm de altfel că 
acest jucător a fost figura centrală a 
finalelor Spartachiadei. Deși are nu
mai 14 ani- Rethi este un jucător cu
noscut în lumea tenisului de masă. 
F.l a participat pînă acum ta două 
tabere, iar de la campionatul R P.R. 
de juniori care a avut loc la Sibiu 
și nînă acum a făcut un progres ui
mitor. Membrii federației de speciali
tate si antrenorii prezenți în sală îi 
prevăd tânărului jucător un viitor 
sportiv strălucit.

H. NAUM 
_și trîntă

O sută de flăcăi din cele mai di
ferite colțuri ale țării s-au întâlnit în 
eleganta sală a Cazinon’iti din Con
stanța. Trei zile de aprige dispute la

(Continuare in pag. a 2-a)

SURPRIZE DE PROPORȚII >N CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI:
I.T.II*C.C«A. 3*1, VicSorîa*Știin(a Cluj 3*2

Amatorii de volei din Capitală nu 
au- putut să se pilîngă: nu mai puțin 
de șapte partide s-au disputat la Bucu
rești și au „umplut" toată drpă-amiaza 
de sîmbătă și dimineața zilei de ieri. 
In totail, peste 12 ore de joc!

Alături de echipele masculine, care 
și-au reînceput activitatea cu o săp-

Aproape 100.000 de 
• spectatori au asistat la 
.inaugurarea sezonului o- 
ficial fotbalistic al anului 
1958. Timpul rece (pe a- 
locuri și cu ninsoare) a 
contrastat cu căldura cu 
care au așteptat jucătorii 
și spectatorii prima lovi
tură în balon. O pripiă 
caracteristică și satisfac
ție ; cele mai multe 
jocuri au avut un nivel 
acceptabil. Să sperăm că 
vechiul proverb romînesc 
— „ziua bună se cu
noaște de dimineață" — 
îsi va găsi aplicativitatea 
și în acest domeniu. Este 
și o dorință a tuturor.

In prima etapă gaz
dele au avut prioritate. 
Cu o singură excepție, 
toate și-au completat ba
gajul de puncte atît de 
necesar în clasament cu 
încă două. Nimic însă 
nu pledează spre permanentizarea a- 
cestei situații. Pe teren propriu a fost 
pierdut numai un punct, de către 
U.T.A. însă într-un meci care din ca. 
pul locului nu era la discreția gazde
lor. Scorul etapei — 4:0 — a fost sta
bilit la Cluj de Dinamo în dauna E- 
«jergiei Tg. Mureș. Rezultatul este ca
tegoric, dar din desfășurarea meciului 
nu a reieșit această diferență catego
rică. lufrintă la Cluj, Energia și-a 
„consolidat" poziția în zona retrogra
dării. zonă din care s-a smuls Rapid

CE A FOST-

BUCUREȘTI: Progresul-Steagul ro
șu Or. Stalin 2—0 (1—0).

CLUJ: Dinamo-Energia Tg. Mureș 
4—0 (1—0).

ARAD: U.T.A. Dinamo București 
1—1 (1—n.

PLOEȘTI : Petrolul-C.C.A. Bucu
rești 1—0 (0—0).

TIMIȘOARA: Știința-I. G. Oradea
4—3 (3—1)

BUCUREȘTI: Rapid-Jiul Petroșani
1—0 (0—oi.

CLASAMENTUL *

l. Petrolul Ploești 12 8 2 2 27:13 18
2. Știința Timișoara 12 6 3 3 29:20 15
3. Progresul București 12 7 0 5 30:22 14
4. Jiul Petroșani 12 7 0 5 16:13 14
5. C.C.A. București 12 5 3 4 22:18 13
6. Steagul roșu Or. Stalin 12 5 3 4 21:19 13
7. Dinamo Cluj 12 6 1! 5 18:17 13
8. Dinamo București 12 4 4 4 19:14 12
9 Rapid București 12 5 1 6 15:17 11

10. U. T. Arad 12 4 3 5 18:22 IF
11. Energia Tg. Mureș 12 4 1 7 15:27 9
12. I. C. Oradea 12 0 1 11 10:38 1

tămînă în urmă, echipele feminine s-au 
reîntâlnit la sfîrșitul acestei săptămîni 
din nou în sălile de sport din Bucu
rești, Sibiu și Orașul Statân. Să vorbim 
însă mai întîi despre meciurile mascu
line, pentru că acestea au adus două 
surprize de proporții: I.T.B. a întrecut 
categoric formația campioană C.C.A., 
iar Victoria București, pe linia ulti
mei sale comportări, a întrecut ia mare 
luptă formația studenților din Cluj.

Cum au fost posibile aceste vic
torii? Ambele au o trăsătură comttnă: 
echipele victorioase, atît I.T.B. cît și 
Victoria sînt alcătuite în majoritate 
din jucători tineri, dornici de afirmare, 
care au luptat pînă la ultima picătură 
de energie pentru obținerea victoriei. 
Și au reușit. Ceea ce este mai im
portant chiar decît victoria în sine, 
este jocul de calitate prestat de ei. 
Este vorba de Pelin, Ganciti, Pădu- 
rețu (toți de la I.T.B.), Ungureanu 
(Victoria) care alături de cei expe
rimentați au obținut aceste frumoase 
performanțe.

Militarii au început partida cu I.T.B. 
în stil de mari campioni, surclasînd 
echipa adversă: primul set l-au cîști
gat cu 15—5, nelăsînd speranțe su
porterilor formației I.T.B.-iste. In a- 
cest „sfert" al meciului, voleibaliștii 
de la C.C.A. au prestat un joc aproape 
fără greșeală. Dar revirimentul celor 
de la I.T.B. a fost de nestăvilit. A- 
vînd un blocaj care a funcționat a- 
proape fără greșeală în următoarele 
trei seturi și tn atac care a pus îa 
grea încercare linia a doua a milita -

O fază din meciul de pe stadionul Republicii i 
portarul Ghiță respinge balonul cu pumnul.

(Foto: J. MIHAICA)
prin victoria obținută hi fața Jiului 
in penultimul minut de joc I.C.O. 
menține „lanterna" de care cu greu va 
scăpa, deși era ieri pe punctul să rea-: 
lizezecea mai mare surpriză: meci 
ntd în fața Științei.

O mențiune specială pentru Petrolul 
Ploești care în meciul cu C.C.A. a 
marcat o revenire de formă. Această 
revenire corespunde cu o distanțare 
tu fruntea clasamentului. Petrolul a- 
vînd acum un avans apreciabil: 3 
plinele 1

CE VA H—

ORAȘUL STALIN : Steagul roșu- 
Rapid București (4—31.

PETROȘANI : Jiul.Progresul Bucu
rești (2—3).

BUCUREȘTI: Dinamo-Știința Timi
șoara (?■—2).

BUCUREȘTI: C.C.A.-U. T. Arad 
(1-1).

ORADEA: LC.O.-Dinamo Clu j (0-3).
TG. MUREȘ: Energia-Petrolul 

Ploeștr (1—5).
Meciurile din Capitală vor avea loc, 

în program cuplat pe stadionul „23 
August". , 

rilor, I.T.B.-iștii au reușit că cîștige 
următoarele trei seturi ș’i cu ele par
tida.

După meciul de bună calitate sus
ținut săptămîna trecută în compania 
formației C.C.A., voleibaliștii de la 
Victoria au reușit să dispună de 
Știința Cluj ci» 3—2, după cinci se
turi, unul mai disputat decît celălalt. 
Dacă Victoria se prezintă nesperat <!» 
bine în acest campionat, nu e mai 
puțin adevărat că între voleibaliștii de 
ia Știința Cluj, care au întrecut în 
tur pe Locomotiva la București cu 
3—0 și cei care au evoluat ieri în 
Capitală, este diferență de o clasă.

Se cuvine să spuiem cîteva cuvin
te și despre partidele feminine. La 
București, era așteptat cu interes me
ciul dintre M.I.G. și C.F.R., în care 
deși feroviarele porneau ca favorite, 
se spera într-o comportare frumoasă 
a jucătoarelor de la M.I.G. Victoria a 
revenit însă feroviarelor mai ușor 
decît se așteptau toți cei prezenți în 
sala Dinamo cu 3—0 Trei seturi în care 
jucătoarele de ta M.I.G., în frunte cu 
Coca Constanținescu, „n-au mișcat". 
Aceasta în timp ce de cealaltă parte a 
fileuttv jucătoarele de la C.F.R. se pre
zentau foarte bine pregătite.

Deși au învins cu 3—1 pe Someșul 
Cluj, voleibalistele de la Voința Sibiu 
au trebuit să se întrebuințeze serios, 
pentru că dlujencele le-au dat mult 
de lucru. De altfel, în setul al doi--

(Continuare în pag. 4)



C.F.R. conduce în campionatul de rugbi
dar VIFORUL (învingătoarea echipei C.C.A.) și Dinamo 

își afirmă posibilitățile
echipei în rtndurile căreia ei joacă. 
Duminică „Viforul" a realizat o fru
moasă repriză secundă, în care a e- 
xercitat o puternică și permanentă 
presiune asupra terenului de țintă al 
militarilor. Grămezile deschise și șar
jele au fost avantajoase Viforului. O 
lovitură de pedeapsă transformată de 
Mateescu a adus în min. 65 încrederea 
In victorie, iar 10 minute mai tîrziu 
o splendidă intercepție a lui Sava_ a 
răpit militarilor orice șansă de a în
vinge, acesta culcînd balonul la cen
tru (Mateescu a ratat însă transfor
marea!). Și astfel cu scorul de 6—0 
a luat sfîrșit a partidă care a vădit 
realele posibilități și șanse în lupta 
pentru titlu ale echipei Viforul, în rîn- 
durile căreia au mai debutat azi alți 
doi tineri: Nistor și Segal, (timizi 
și încă insuficient acomodați cu jocul 
coechipierilor lor). G.G-A. nu a jucat 
la valoarea reală decît în ultimele 10 
minute dar prea tîrziu fiindcă apăra
rea exactă a celor de la Viforul i-a 
împiedicat să mai marcheze puncte- 
Cei mai buni: Vierghișescu și Penciu.

• Mult mai ușor decît era de aș
teptat a învins Dinamo pe Progresul, 
chiar nefiresc de ușori Cum a fost 
pasibil acest lucru? In primul rînd, 
datorită jocului bun al liniei de trei 
sferturi dinamoviste, care a avut în 
llie Ion un om în mare formă și în 
Barbu un excelent realizator. Jocul 
slab, neînchegat, al înaintașilor de 
la Progresul, a constituit — de data 
aceasta — cea de a doua cauză a 
acestui neașteptat insucces (mai 
ales ca scor) al gazdelor. Deschide
rile rapide ale lui lonescu. șarjele 
frumoase, pasele în viteză ale dina- 
moviștilor, au plăcut spectatorilor, iar 
cele cinci încercări (4 Barbu + 1 
Zlâtoianu) răsplătesc eforturile unfeî’ 
echipe care s-a sijăduiț și a reușit să 
joace deschis. Bravo eil lonescu a mai 
realizat 6 puncte, transformînd trei 
din aceste încercări, iar pentru învinși 
a înscris Vardughtan dintr-o lovitură 
de pedeapsă. Progresul ne datorează 
în continuare un joc la valoarea reală 
a echipei. Am reținut partida prestată 
de llie Ion, Barbu. Zlătoianu, Sziîagy 
de la Dinamo, Epureanu (din nou 
foarte activ), Emil ~ 
Paloșanu au fost 
Progresul.

REZULTATELE ETAPEI A 11-A 
CATEGORIA A

Viforul l.S.P. — C.C.A. 6—0
< <(Q—0) | Progresul — Dinamo 3—21 

(0—ll)l Știința lași — Știința 
Timișoara 0—3 (0—3) ; C-F.R. Gri- 
vița Roșie — C.S.A. Ploesti 25—0 
(11—0) ) P.T.T. — Știința I.M.F. 
3—3 (0—0).

în compania P.T.T.-ului, au reușit un. 
meci echilibrat, deși uneori confuz. 
Balonul s-a jucat mult pe înaintare, 
iar atacurile ambelor echipe p» linia 
de trei sferturi au fost ineficace. Au 
marcat Declesis (I.M-F.) si Marines
cu (P.T.T.) ....................... “ '
pedeapsă.

ambii din lovitură de

Un examen extrem de dur al motociciiștilon
trialul organizat de clubul Dinamo

• Odată cu etapa a II-a, campio
natul de rugbi a intrat — cum s-ar 
spune — în „miezul" partidelor im
portante, adică al acelor meciuri care 
joacă un rol atît de important în 
configurația clasamentului. Pentru că 
„ciocniri* ca acelea dintre Viforul 
și C.C.A. sau Dinamo și Progresul, 
sînt menite a atrage întotdeauna a- 
tenția publicului spectator.

Pentru cunoscători, rezultatul me
ciului Viforul — C.C.A. nu apare 
drept o surpriză. Ceea ce era de pre
văzut încă de acum un an sau doi se 
întîmplă sub ochii noștri: C-G.A., cu 
o echipă insuficient întinerită, fără 
rezerve, cedează pasul în fața acelor 
formații aflate într-un proces de plină 
maturizare (așa cum e cazul cu e- 
clfipa Viforul). Dacă elementele tinere 
>— vezi cazul lui Adrian Mateescu, 
sau al aripilor. Teodorescu și Sava, 
(dotate cu viteză și hotărîre) — mai 
dau dovadă că posedă și cunoștințe 
tehnice și chiar simț tactic, atunci 
succesul nu poate fi decît de partea

Concursul înotătorilor 
din

Comisia orașasec^că de natație a 
organizat sîmbătă și ieri la bazinul 
Floreasca un concurs cu scopul de a 
verifica stadiul actual de pregătire, 
ăl înotătorilor din Capitală. Astfel, 
programul a cuprins probe de rezis
tența și viteză. Iată rezultatele teh
nice : BARBAȚ1:1600 m. liber: Șt 
iGtuescu (C.C.A.) 22:03,0 (18,4), Ca- 
minschi (Știința) 22:23,6 (18,0), Voicu 
(Progr.) 22:26,5 (17,6); 400 rrî. bras: 
Oanță (Dinamo) 5:57,4 (21,3), Rînea 
(FI. roșie) 6:22,3 (25,0); 400 m. flu
ture : Șt lonescu 6:40,3 (20,6), Ca- 
minschi 6:58,8 (20,2), Teodorescu
(Progr.) 7:08,5 (19 6); 400 m. spate: 
Voicu 5:48,1 (21,9). FEMEI: 1000 m. 
liber: 
(22,5), 
(20,1), 
16:44,2 
Iordan 
riuca Rotaru (S.S.T.) 6:57,6 (28,8), 
Helga Geisser (Știința) 7:03,2 (27,8); 
400 m. spate: Margareta ’ Wittgen
stein (Știința) 6:18,8 (23,9).

Timpurile trecute în paranteză

Ana Toma (C.C.A.) 16:14,9
Ingrid Rothe (Știința) 16:35,8 
Henriette Țiucoca (C.C.A.) 
(20,2), 400 m. bras: Sanda 
(Dinarao) 6:41,9 (26,5), Mă-

Timpurile trecute în paranteză în 
dreptul fiecărui înotător sau înotătoa
re au fost realizate în probele de vi
teză de 33,33 tn.

cei

D

Dumitrescu și 
mai buni de la

CALIMACH1

• Cu toate că 
a întrecut echipa 
la scor, considerăm că feroviarii 
jucat totuși sub posibilități. Ploeștenii 
s-au menținut pînă spre sfîrșitul pri
mei reprize la nivelul adversarilor, 
cînd au cedat pasul. Jocul a fost pre
sărat cu multe faze confuze, din care 
ceferiștii s-au descurcat însă mai re
pede. Am reținut jocul lui Picu. Stă- 
nescu, Pîrcălăbescu și Stanciu de 
la învingători, iar de la învinși s-au 
relevat Popa și Vitting.

• Studenții de la I.M.F„ Jucînd

formația campioană 
militară din Ploești 

'i au

Rezultate bune în campionatul 
republican de popice pe echipe

Pe arenele de popice din întreaga 
țară continuă în aceste zile întrecerile 
pentru calificarea în etapele superioa
re ale campionatului republican.

• Derbiul returului campionatului 
Capitalei l-a constituit meciul dintre 
l.O.R. și Laminorul, desfășurat dumi
nică pe arena Laminorul. Întrecerea 
dintre aceste două echipe a fost pa
sionantă și s-a încheiat cu o remar
cabilă victorie a formației l.O.R. care 
a doborît 2492 popice față 2291 ale 
gazdelor. Rezultatul învingătorilor 
constituie și cea mai bună performan
ță a anului. Iată în ordine procenta
jele popicarilor de la l.O.R.: Alex. 
Gomoiu 430 p.d., Nicolae Constantin 
424, Dezideriu Deneș 415, Nic. Saenco 
412, Gh. Popescu 408 și Eugen A- 
lexandru 403. De la Laminorul (care, 
în cursul săptămînii trecute a mai su
ferit o surprinzătoare înfrîngere de la 
Voința M.C. la o diferență de 18 popi
ce, după ce ta ultima pereche condu
cea cu 35 puncte) s-au prezentat în 
formă bună doar Tr. Constantinescu 
(413) și Iosif Oros (407). Recolta 
MAS a întrecut pe Rapid cu 2245— 
2130 p.d., iar jocul Voința MC — 23 
August s-a amânat

In întrecerile feminine Progresul 
București și-a consolidat poziția, în- 
vingînd ieri formația l.O.R. cu 1720— 
1123 p.d., iar PTT a realizat scorul 
etapei dispunînd detașat de Gospodării 
Buc. cu 2140—1664 p.d. Iată alte re
zultate: CFR —23 August 1466—1792; 
„Republica* a învins prin neprezeo- 
tare pe Spartac; Dinamo — Victoria 
Socialistă 1145—141L

• Corespondentul nostru diiț Ctapi

na, Bujor Ivărtescu, re relatează 
formația Rafinăria 4, după ce a 
trecut Textila din localitate cu 2321— 
2236 p.d. a învins apoi, detașat Uzina 
mecanică Poiana cu scorul de 2417— 
2151 p.d. Cele mai bune procentaje in
dividuale au fost obținute de 1. Icbim 
(452), de 1. Sclipcea (427) și P. Purje 
(422).
• Voința Petroșani deține recordul 

de popice doborîte pe pistele din loca
litate prin scorul de 2403 înregistrat 
în fața eehipei Utilaj Petroșani care a 
realizat 2113 p.d. S-au remarcat de la 
învingători A. Moraru (437) și L 
Ventzel (416).

că 
în-

'A, Paulescu 
corespondent

CLASAMENTUL

1. CJ.R. Gr. Roșl«
2. Dinamo

3. Viforul I.S2P.
4. C. C. A. 
.S.P, T. T.
6. Știința Timlșoam»
7. Pmxgresul
5. Știința I.M-F.
9. știința Sași

18. C.SA. PloeșU

6
2 2 8 • 41: 3 6
2 2 8 • 23: 8 6
2 1 9 1 27: 9 4
2 92 0
2 19 1
2 9 11
2 0 11
2 0 0 2
2 0 0 2

2 2 • O 45: 3

3: 3 4 
3:17 4 
3:21 3
6:38 3
3:23 2
8:45 2

Din nou miile de simpatizanți ai 
sportului cu motor au avut prilejui să 
asiste la întreceri palpitante. Este vor
ba de trialul organizat ieri, în bune 
condițiuni, de clubul Dinamo, pe te
renul din apropierea străzii Nordului. 
Terenul, mai bine spus potecile și rî- 
pele cu lut tid, cleios, a supus atît pe 
concurenți cit și mașinile lor unui e- 
xamen neînchipuit de greu.

In aîară de valoarea mașinilor, un 
rol determinant l-a jucat pregătirea 
iizică generală. Din păcate, o serie de 
participant, printre care și unii com
ponent ai lotului republican, nu au 
dat satisfacție la acest capitol.

Paul Tor darie seu (Dinamo) va pune balonul la pămînt și va da 'laștcre 
unei ,,grămezi deschise". Sd mai văd Graur (Dinamo), Epureanu, Ciobanii, 
Labo (Progresul). (Foto: GH DUMITRU)

Din nou am admirat măiestria mi
nusculului M. Pop (care însă a capo
tat din pricina unui buclucaș pietroi as
cuns sub noroi), calmul și siguranța lui 
M. Cernescu, impetuozitatea hn Gh. 
loniță, suplețea lui V. Szabo, precum 
și dîrzenia lui C. Radovid și B. Pre- 
descu. Alți sportivi de valoare certă 
ca: V. Lăzărescti, C. Nedefcu, Șt laz*- 
covici, T. Popa,etc. au contribuit la va
loarea spectacolului. Trebuie să no
tăm și pe începătorii Mățăuanu, Ekw. 
Jurcă, Cucu și alții

Pe un traseu care depășește e» 
mult posibilitățile normale ale unor 
sportive, concurentele Venera Vasilescn 
și Maria Iliescu s-au încumetat să 
terge alături de mctocicliști. fără ca 
evoluarea lor să fie concludent 
mai pentru că au fost 
duritatea traseului.

Trialul a constituit 
care a motocicîiștilor 
odată o pregătire pentru viitoarele mari 
întreceri.

Rezultate tehnice: 125 CMC: I. A. 
Huhn (C.C.A.); 250 CMC.: 1. V. Sza
bo (Dinamo) 14’15’’ 4/10; 2. M. Ce~ 
nescu (Dinamo) 15’15” 1H0; 3. Gli 
Ion (C.C.A.) 16’17” 3/10; 350 CMC: 
1. Gh. Ior-ița (C.C.A ) 13’29” 3G0 (cel 

mai bun timp); 2. C. Radovici (23 Au
gust) 15’15” 5H0; 3. Barbu PredeScu 
(23 August) 18’37” 510.

Începători: 125 CMC: N. Mățăuanu 
(Metalchimie); 175 CMC: 1. I. Bucur 
(Metalchimie)i 2. O. Cazangiu 
(A.V.S.A.P.): 350, CMC: 1. R. Jurcă 
(A.V.S.A.P.); 2. L Vișan (Metakhi- 
mie).

ită. toc-
net întrecute de

o severă vevifi- 
noștri și tot-

— em. i. —i ț

Gala de box de la Floreasca

Iosif Mihalic a tranșat în favoarea sa
rivalitatea cu Emil Cișmaș

Gala de box de La Floreasca a con
sacrat definitiv un mare și autentic 
talent aî boxului nostru: losif Mi
halic. Tînăruil campion al „penelor", 
decis probabil să demonstreze că spe
ranțele puse în el sînt pe deplin justi
ficate, a impus meciului său cu fostul 
lider al categoriei, Emil Cișmaș, un 
ritm infernal, păstrat de ta un capăt 
la altul al partidei. Lovind variat, 
descurcîndu-se excelent în toate si
tuațiile, la distanță, ila semidistanță sau 
de aproape, el a izbutit nu numai să 
cucerească o categorică victorie Ia 
puncte, tranșînd deocamdată în fa
voarea sa rivalitatea cu pugilistul mili
tar, dar să și facă proba marilor sale 
calități. Aceasta n-a fost însă singura 
satisfacție încercată de numeroșii spec
tatori din tribunele sălii Floreasca. 
Intr-adevăr, Mircea Dobrescu și Puiu 
Nicotae au furnizat o altă partidă 
dinamică, interesantă. In formă re
marcabilă, Dobrescu a „mers" niai 
fot timpul peste adversar, încercînd 
să-l „sufoce" cu seriile sale caracte
ristice. Puiu a trimis multe laterale, 
însă fără eficacitatea scontată, iar lo
viturile upercutate la stomac, în care 
este considerat un adevărat maestru, 
au nimerit aproape fără excepție în 
blocajul lui Dobrescu. .Mircea Dobrescu 
a făcut o partidă excelentă, terminând 
cu un avantaj de minimum două punc
te,’ dar juriul l-a gratulat pe Puiu 
Nicotae cu o decizie de egalitate, ab
solut neconformă cu realitatea. Foar
te- bună a fost și comportarea lui 
Dumitru Rizea în meciul cu Dumitru 
Negrea. A fost o luptă dură, de la 
semidistanță, în care s-at* schimbat

multe și puternice lovituri. Cu un 
phis de ambiție, dar și cu o mai"mare 
precizie în lovituri, Rizea a izbutit să 
„smulgă" o meritată victorie .te 
puncte, luîndu-și astfel revanșă' pen
tru înfrîngerea înainte de limită sufe
rită nu de mult la Sibiu.

Ne-a plăcut în egală măsură și,com
portarea lui Mihai Stoian, care a bo 
xat inteligent cu talentatul Constantin 
Kiss, marcîndu-1 foarte des eu puter
nice directe de stingă. Stoian a cîș- 
iigat — fără mari emoții — la puncte. 
Cuvinte bune merită și fostul rampion 
Ion Vasilov, care s-a dovedit pus pe 
„fapte mari", dîndu-i serios de țțrcâ 
Iui Șerbu Neacșu. Aceasta nu înseam
nă însă că sîntem de acord . șj, cu 
verdictul juriului (învingător la pjtiK- 
te: Vasitov), Șerbu Neacșu meritînd 
oricum un „meci nul". ,

Întreceri echilibrate în
: 1 ’ l>

(Urmare din pag, 1)
—————— t,(
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C.F.R. BUCUREȘTI — PROGRESUL 
F.B. 69-51 (34-23). O victorie mun
cită, asigurată in prima repriză rot»l- 
țumită jucătoarelor Eva Ferencz, 
Antoaneta Sidea și Geta Ivanovtoi. 
La reluare feroviarele, de ta care 
ne așteptam la mai mult, și-au men
ținut avantajul. De la învinse s-au 
evidențiat Irina Boghiță, Dina Ma- 
noleseu și Grigoresicu.

decepție a serii a 
lui Nicotae Linca.

fost ccm-
Remtrînd

Marea 
portarea 
d-.oă o absență îndelungată de pe 
ringurile noastre, el a făcut un meci 
penibil în compania modestului Stroe 
Trifan. După o primă repriză egală, 
TrWan (excelent condus din coif de 
M. Fidea) l-a dominat în roundtd al 
doilea pe Linca, lovindu-1 des cu direc
te de dreapta. Linca a uzat de ob
strucții și numai o palidă revenire în 
ultima repriză i-a adus dinamovistn- 
lui o decizie de egalitate. Alte re
zultate: Iulian Mihai meci nul cu Vir
gil Fhiuță; Gh. Rossler b.p. Nicotae 
Bătrinu; Iosif Demeter b.p. Dănilă 
l'uuț; V. Bogoi b.p. C. Stăoescu; V. 
Czegeti b.p. 1. Moșeseu; D. Gheorghiu 
b.p. St. Russu; D. Burlaș b. ab. rep. 
UI P. Baltă.

M. GODEANU

campionatele de baschet
ȘTIINȚA UCJF. — LC.O. ORADEA 

58-48 (18-21). Precizia a lăsat de 
dorit la ambele echipe. Studentele, 
mai ales în repriza a II-a, au greșit 
elementar multe pase și aruncări, 
s-au grăbit adesea. Adversarele kr 
au fost mai calme. Remarcări: lo- 
landa Darabas și Ileana Tirziu, am
bele de la I.C.O.

LT.O. ORADEA — ȘTIINȚA CLUJ 
60-34 (51-17). Joc ia discreția local
nicelor, dintre care s-au evidențiat: 
Ana Farkaș, Eva Szebesi și Clara 
Taub.

VOINȚA ORAȘUL STALIN — AU- 
_ MENTARA TG. MUREȘ 63-37 (26-13).

finalele Spartachiadei de iarnă a tineretului au luat sfîrșit
(Urmare din pag. 1).

sfîrșitul cărora unul dintre partici
pant: m-a întrebat: „O să dați rezul
tatele, nu este așa? Abia așteptăm să 
ne vedem numele în ziar". Iată o do
rință firească pe care nu o putem 
însă realiza deoarece la Constanța am 
asistat la... 132 întîlntri din cadrul 
finalelor. 132 de partide care au în
semnat un serios efort pentru concu
renți, un dificil examen pentru arbitri 
și un... record personal pentru sem
natarul acestor rînduri. In fiecare zi, 
mai bine de 1.000 de spectatori au în
curajat pe „protagoniști" dar în ziua 
finalelor (duminică) entuziasmul spec
tatorilor a întrecut pe cel al obișnui- 
ților susținători ai echipei de... fotbal

din localitate. Primul campion a fost 
desemnat în persoana tînărului GH. 
CORNEL (Galați) care l-a întrecut la 
puncte pe MIHAI. GRIGOREANU 
(Cluj). Constănțenii ’ n-au avut prea 
mult de așteptat pentru a aplauda 
și victoria unui reprezentant al lor. La 
categ. 62 kg., tânărul muncitor SEID 
OMER REUF învinge prin tuș pe 
PETRU BUCOVOA1A (Bacău) într-un 
meci care a entuziasmat pe spectatori. 
Și la categ. 67 kg. titlul de campion 
a revenit unui constănțean: ILIE 
GHEORGHE care l-a întrecut pe I. 
MIHALCEA (Iași). POPA TRAIAN 
(Ploești) dispune apoi categoric de 
POPESCU MIHAI (Pitești) la categ. 
73 kg., iar învățătorul EMIL GULDA 
(Cluj) — campion și fa anul trecut—

cîștigă la pioeșteanul PETRE STROE. 
Așteptată cu un interes justificat par
tida dintre MIHAI MARTINESCU (Pi
tești) și ADAM MATHIAS (Timișoa
ra) a revenit ultimului care a termi
nat victorios prin tuș. Tractoristul 
ADAM MATHIAS ca și alți partici
pant, s-a impus printre cele mai va
loroase elemente ale finalelor. In ca
drul turneului de consolare au dști- 
gat: St. Ganciu (Craiova), L Ursa- 
che (Suceava), V. Keregi (Oradea), 
Gh. Zelka (Constanța), D. Mosescu 
(Galați) și Schmidt 1. (Hunedoara). 
Cupa pe regiuni a revenit regiunii 
Ptoești, urmată de Constanța și Pi
tești.

DAN G1RLEȘTEANU

Un meci de slabă valoare tehnică, in 
care gazdele și-au impus in perma
nență superioritatea. Cele mai bune: 
Hanelore Krauss, Octavia Cucurue, 
Elena Roșu, Ana Stark (Voința), Etsa 
Gruber (Alimentara).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
OLIMPIA M.I.C. BUCUREȘTI 42-44 
(22-17). In general, Constructorul a 
avut avantaj de scor, la mică di
ferență. S-a practicat mai mult joc 
de apărare, iar înaintările nu au co
respuns. Rezultatul a fost decis in 
final U
Lavin ia 
pentru 
Olimpia a 
galind cu cîteva secunde înainte de 
sfirșit (42-42) și printr-un coș reali
zat de Anca Pop a luat conducerea 
definitiv. Evidențieri: Elena Tintores- 
cu. Adriana Florescu (Olimpia), Vio
rica Antonescu, Maria Voicu (Con
structorul).

când HUde Weissenburger și 
Vasiliu au fost eliminate 
cinci greșeli personale, 

refăcut din handicap e-



7 goluri în prima etapă a returului categoriei A
\etrolul a cîștigat derbiul etapei: 1-0 cu C. C. A
Timpul frumos care ne-a însoțit o 
hă parte din drumul de la București 
Ploești nu lăsa cu nimic să ghicim 
peste numai două ore vom înfrunta 
fulguială serioasă și că vo<m ur
mi „deschiderea" Lotul de juniori 
P.R. — Poiana Cîmpina pe o nin- 
ire ca în plină iarnă. Reprizele de._ 
[soare n-au speriat însă pe plo- 
eni 
lui 
bre

la

și la ora 14 tribunele stadio- 
din Ploești mai ofereau locuri 
doar la utia dintre „potcoave", 
începutul meciului Petrolul — 

k cînd norii încetaseră sâ se 
li ^scuture de fulgi de zăpadă, erau 
ipate toate cele 22.000 de locuri, 
p-afii a pasionat acest joc-derbi 
Iprirrvii etape, în care Petrolul avea 
[apărat o poziție rîvnită de celelalte 
lipe, iar C.C.AL încerca o apropiere 
I lider.
întâlnirea a dat câștig de cauză Pe- 
iiîlui, care — renăscând, cum se 
[ne, din propria-i cenușă — nu nu
li că s-a reabilitat, dar a cucerit, 
11—0 (0—0), o victorie meritată șt 
Ițioasă, care-i consolidează poziția 
lider. Fără să atingă forma și va- 

rea sa obișnuită, ieri Petrolul a 
[t totuși un avantaj important față 
| C.G.A.; în afară de acela al te
lului propriu: mai mult echilibru 
[formație, mai multă omogenitate 
I ales în linia de atac, o ambiție- 
Isebiță .și o mare putere de luptă. 
I aceasta, liderul a luat un ascen- 
lif asupra bucureștenilor, pe care i-a 
[linat — destul de accentuat uneori 
[prima repriză, iar țrț a doua â 
M&t un timțs inițiativa în joc’, pen- 

nu o ceda decît spre sfîrșitul
I i

meciului, după o perioadă egală. Plo- 
eștenii au făcut un joc de ansamblu 
him, și și-au creat cîteva situații de 
gol favorabile, pe care însă — da 
altfel caracteristic celor două atacuri 
— le-au ratat, în special în prima re
priză, fie pentru că n-au tras la 
poartă, fie pentru că au tras slab. 
In schimb, au încercat des poarta de 
la distanță, dar fără succes. Voinescu 
nu s-a lăsat surprins decît o singură 
dată: în min. 47 cînd Bădulescu a 
tras de la 25 m. sub bară.

Cu acest gol, Bădulescu a marcat 
diferența dintre echipe. Ieri C.C.A. 
a jucat sub așteptări, mai puțin în a- 
părare, dar categoric în atac. In acest 
compartiment, bucureștenii ne-au pă
rut vlăguiți, lipsiți de voință și elan. 
C.O.A. rareori a reușit în prima re
priză să înjghebeze cîteva acțiuni și 
atunci grație lui Constantin, singurul 
înaintaș care a jucat și a mulțumit, 
mai ales după pauză, cînd avînd și 
aportul cellor doi halfi, Jenei și în 
special Bone, a căutat să dea viață 
liniei de înaintare și să forțeze ega- 
larea. C.O.A. ar fi putut termina la 
egalitate acest meci (dacă Voinescu 
era mai atent la golul lui Bădulescu 
sau dacă Constantin, V. Moldovan și 
din nou Constantin ar fi fructificat 
ursa din ocaziile avute), dar ar fi fost 
injust. Victoria se cuvenea ploeșteni- 
lor. Pentru C.C.A. însă, peste acest in
succes, se pune problema înaintării, 
care nu mai corespunde.

Jocul a fost în general corect, 
calm, disciplinat, iișnxnd mfeiupeS 
arbitrului D. Russu (Arad) care a

La reintrare a jucat 
însă fără randament.

ROMAN — Pahonțti, 
Topșa — FRONEA,

condus satisfăcător. Neacșu s-a acci
dentat în prima repriză, dar n-a lipsit 
din joc decît în primele 7 minute din 
repriza doua.
extrem stînga,

PETROLUL:
MARINESCU,
Neacșu (TABARCEA) — ZAHARIA, 
TABARCEA (Bădulescu), Dumitrescu^ 
D. Munteanu. Bădulescu (Neacșu).

C.C.A.: Voinescu — Dragomirescu, 
Czepolski, Dumitrescu — JENEI, 
BONE
CONSTANTIN, 
kossy), Zavoda I,

In deschidere:
Lohrt de juniori

Dumitrescu
Biikossy (Alexandrescu), 

Alexa-ndrescu (Bii- 
V. MoMovan. 
Poiana Cîmpina — 
R.PJL 1-0 (1-0).

a £luj, scorul etapei: 4-0
LUJ, 16 (prin telefon), Pentru 
put de sezon, cele două echipe 
peși nu au strălucit — au furnizat 
joc bun, bărbătesc, dar lipsit de 
uăți. In’ special dinamoviștii s-au 
rentat bine pregătiți, realiztnd 
lini clare, bazate pe atacuri cu 
[ în adîncime și în viteză, obți- 
[ o victorie pe deplin meritată. 
Ir la acest scor.
Lispeții le-au fost egali localnicilor 
La joc, bineînțeles — pînă în min. 
Icînd Dinamo a marcat al doilea 
I Dar iată 
Li goluri : 
[ min. 23 
I trage în 
nășeală la
I profită Szakacs 7. care 
L Mureșenii își revin și 
t ocazii prin lozsi (min.
Boroș 77 (min. 37). După 
leții

cum s au marcat cete

Oprea (T>.) scapă sin- 
bară, se produce o în- 
poarta mureșenilor, de 

înscrie: 
ratează 
31) și 
pauză,

I pe teren hotărîți să ega- 
frittă- categorie 15 minute, 

atacanții lor se pierd în combi- 
inutile și nu reușesc să pună în

pericol poarta Iui Bucur, tn min. 75, 
la capătul unui coiitra-atac. diti nou 
Oprea trage la poartă, Iliescu res
pinge mingea, care ajunge la Eftimie 
și acesta urcă scorul: 2—0. După 
acest gol apărarea oaspeților cedează 
și dinamoviștii au numeroase ocazii 
din care nu concretizează decît două: 
în min. 79 prin Szakacs I în urma 
unei combinații cu Radulescu și Ef
timie iar două minute mai tîrziu prin 
Mihai, care a tras prin surprindere 
dar foarte slab, de la 16 m., Iliescu, 
neatent, scapă mingea în plasă: 4—0.

Arbitrul bucureșteăn 77. SchuLder 
a condus formațiile.:

DINAMO CLUJ: Bucur — Moar- 
căș, Hulea, Szakacs 41 — Țîrcovnicu, 
Dragomir —• Radulescu, Mihai, Ef
timie, Szakacs 1, Oprea.

ENERGIA TG* MUREȘ: Iliescu — 
Szekely, Vakarcs If, Szasz — Kajlik, 
Gierling — Jozsi, Meszaroș II, 
Tcirbk II, Bocsardi, Meszaroș 1.
V. Dăbală și 7. CUI ga, corespondenți

iința Timișoara a jucat sub posibilități 
și totuși a obfinut victoria

MIȘOARA 16 (prin telefon). — 
[ de spectatori au luat loc în tri
te stadionului „23 August" pen- 
a asista la tradiționala întîlnire 
le echipa locală Știința și l.C.O. 
bradea. La capătul unui joc de 
Iră tehnică mediocră, victoria a 
nit echipei gazde cu 4—3. Un 
Itat de egalitate ar fi fost însă 
lust. Studenții au jucat slab, sub po- 
Itățile lor și încrezuți. l.C.O. in 
Lț,1 a constituit o plăcută surpriză 
pocul său destul de tehnic și a- 
lt Ambele echipe au arătat o 
licientă pregătire fizică.
Ipă ce Știința atacînd năvalnic 
lat două bune ocazii prin Cădariu 
L 8) și Ciosescu (min. 14), un 
laatac al oaspeților se încheie 
r-un șut al lui Niculescu care 
Ihează : 0—1 în min. 22. După 4 
Ite Zaharia (care-și face debutul 
rima echipă) trage puternic, Geb- 

’ pe care Cio- 
poartă : 1—1. 
șutează de la

de la l.C.O. — țlȘWeJ’te, trimite min
gea pe lîngă Citbfen, dar Florescu 
respinge balonul în corner, după ce a. 
cesta trecuse însă ’linia porții. Apre
ciind just această toza, arbitrul acordă 
gol: 3—3. te ,

In min. 87 Boroș execută un corner. 
Gebner boxează și mingea ajunge în 
ceafa lui Cădariu .de unde ricoșează 
în... gol: 4—3.

Arbitrul C. Popescu (București) a 
condus bine următoarele formații:

ȘTIINȚA : Curcan — Zbîrcea, Brtn- 
zei, Florescu — Cojereanu, Tănase— 
Gîrleanu, Zahar ia, Ciosescu, Cădariu, 
Boros.

l.C.O.: Gebner — Băcuț I, Tiriac, 
Kiss II — Ferenczi, Cuc — Toth, De- 
mien, Roșu, Niculescu, Biscă. In min. 
87 Tiriac a fost eliminat pentru in
jurii la adresa arbitrului.

Pavel Veițan.—coresp.

U.T.A. și Dinamo București 
și-au împărțit punctele...

...iar spectatorii arădeni au asistat la o 
promițătoare inaugurare de sezon fotbalistic

ARAD 16 (prin telefon de la trimi
sul nostru).

Reluarea activității oficiale fotbalis
tice la Arad a adus pe arena U.T.A., 
15.000 spectatori care, în ciuda tere
nului greu, alunecos, muiat de ză
pada căzută în ajun, au asistat la 
un joc dinamic, interesant, de un 
nivel mai mult decît satisfăcător pen
tru început de sezon. Ambele echipe 
și în special Dinamo București au 
dovedit că se află într-un mulțumitor 
stadiu de pregătire, fapt care des-

viitoarelor întîlniri
mai Iru- 
de cam-

a fost mai închegat
mai bine zis pînă în minutul 
Arrghel a fost eliminat de pe 

intenționată a

in prima

nu- reține balonul, 
I îl introduce în 
pin. 28 Cojereanu
[ița, Tiriac vrea să degajeze însă... 
biează imparabil: 2—1. In min. 
uosescu îl deschide pe Boroș care 

o cursă frumoasă și deși este 
L'it de doi apărători orădeni, reu- 

să înscrie : 3—1.
repriza a doua, chiar în primul 

t, Ciosescu trage în bară. In min. 
Niculescu trage prin surprindere 
h 30 m. și Curcan neatent cu 
I interveni. Scorul este 3—2 pen- 
ttiința. Acest gol dă aripi orăde- 

care egalează în min. 78. Bîscă 
nul dintre cei mai buni oameni

onosport
Iată cum arată un buletin Pronosport 

cu 12 rezultate ’ exacte la concursul 
Nr. 11 (etapa din 16 martie 1958):

I.
11.

III.
IV.
V.

Petrolul PIoești-C.C.A.
Rapid Buc.-Jiul Petroșani
Progr. Buc.-St Roșu Or. Stalin 1
ȘL Tim-.-I.C.O'. Oradea 1
Dinamo Cltej-Ener. Tg. Mureș 1

1
I

•W"

PETRE GATU

s-au desfășurat cu alternanță de 
poartă la cealaltă, U.T.A. avînd 
multe ocazii de a deschide sco- 
Una dintre aceste ocazii a 
fructificată de Petschowschi

27. Riposta dinamovistă

Și 
în 
a 

în

chide perspective din cele 
moașe 
pionat.

Jocul 
repriza, 
37 cînd
teren pentru lovirea 
adversarului. In această perioadă fa
zele 
la o 
mai 
rul. 
fost
minutul 
fost promptă și energică. Și deși 
minutul 37 au rămas în 10 oameni 
prin eliminarea lui Anghel, totuși ei 
au reușit să egaleze un minut mai 
tîrziu prin Remps Lazăr cu largul 
copcurs al lui Băcuț II.

In repriză secunda, gazdele, măi slab 
pregătite fizic, u-au știut și n-au putut 
să fructifice superioritatea numerică în 
tijnp ce DtnepTo r* contraatacat pe
riculos ,forțîna victoria. Inutil, j>en- 

, f fi-fiu) îmfljlicat 
la 16 metri de poarta arădană, iar 
dinamoviștii 3e la această dîstaTTță 
au avut un „tir" cu totul defectuos.

Dacă rezultatul unul meci ar fi 
decis de numărul ocaziilor ratate, 
atunci U.T.A;. s-ar . putea considera 
nedreptățită. Căci în repriza l-a, 
Mercea, Marin Marcel și Petschow
schi, iar în repriza a 11-a, din nou 
Marin Marcel, Petschowschi și Jurcă 
au ratat ocazii foarte clare După 
cum ara raai ’spus, dinamoviștii, deși 
în »10‘ 
pînă la fluierul final, dovedind preo
cupare pentru un 
dern, în continuă mișcare.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) 
duit jocul bărbătesc, atletic 
spre regretul tuturor — este 
țeles greșit de către unii jucători. EI 
a condus corect șt autoritar urmă
toarele formații:

U.T.A. : Coman — Sziics, Băcuț 
II, Sereș — Capaș, Serjozii — furcă, 
Petschowschi, Marin Marcel, Mercea, 
Țîrlea,

DINAMO: Uțu — Al Vasile, Mo- 
troc, Szoko — Gălinoiu Nunweiller 
— Angliei, Lazăr, Ene, Babone, Suru.

l<TTO 
ncuiok îorpun vicioi

W ‘fiii că «tblfci HidțHtC|e

Încă un „duel" pe care il va eișttga panait in luptă cu Olaru, care a tre
buit in repriza a doua Să se... refugie ze pe extremă

Rapid a cîștigat în minutul 89
„Pronosportiștii" care n-au asistat, 

ieri, în Giulești, la meciul dintre Ra
pid și Jiul, unde, în general, 
„mers'' 
tare la aflarea victoriei ecliipei biicu- 
reștene, socotind-o ca 
foarte firesc Cei care 
meci și odată cu ei și înfocații su
porteri ai Rapidului, poate că se... 
resimt și acum de pe urma emoțiilor 
pe care Ii le-au provocat această par
tidă în eare deși Rapid a dominat a- 
proape tot timpul — cel puțin repriza 
primă s-a desfășurat aproape în per
manență în jumătatea de teren a 
Jiulu-i — golul marcat de Raab — n-a 
căzut decît în penultimul minut de 
joc, adică atunci cînd nu se mai aș
tepta nimeni.

Mai puțin rezultatul, care, de data 
aceasta, a dat câștig de cauză cefe
riștilor, meciul a fost o reeditare a- 
proape .identică a unei alte întâlniri 
între aceste două echipe, încheiată cu- 
scorul de 0—0, după un joc (vi-1 a- 
mintiți: a avut loc pe Stadionul Re
publicii) î-n care bucureștenii au asal
tat din primul pînă în ultimul mi
nut de joc poarta lut Crîsnic.

Desigur, jucătorii Jiului au toate 
motivele să fie mîhniți. E un lucru 
dureros să pierzi cu un minut înainta 
de fluierul final un meci în care te 
apăraseși cu atîta strășnicie. Dar mai* șj, ar £j 

Rapidul 
avusese 
ales în 
a Pra<’-‘ 

ticat un joc clar, iute, plin de forță.
Pentru început de sezon, se poate 

spune că Rapidul s-a prezentat destul 
de bine. Mai mult calm în momentele 
decisive (și asta ar fi însemnat și mai 
multă precizie la șut) iată ceea ce le-a 
lipsit în principal gazdelor. In mod 
deosebit s-au evidențiat: Macri, Sere- 
dai, Ene II și Copil. Publicul l-a re
ținut mai ales pe acesta din urmă, dar

_ .. . au
cu „1“ solist, n-au vibrat prea

pe un rezultat 
au fost însă la

mult decît atît n-a făcut Jiul 
fost poate mai nedrept ca
să rateze victoria, după ce 
atîtea ocazii să înscrie, mai 
prima parte a partidei, cînd

VI. U.T.A.-Dinamo Buc. 
Napoli-Fiorentina 
1 ntern a zion a le - Juventus 
Atalanta-Milan 
Lazio-Roma
Torino-Padova 
Genoa-Spăl-

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI. 
XII.

X 
I
X
1
1
1

X

Fond aproximativ de 
880.000 lei.

premii:

Ia aceasta a contribuit și comportarea 
cu totul nesatisfăcătoare a lui Farcaș 
II și Vasiu. De la Jiu.1 ne-au plăcut 
veșnic tînărtri Panait, Grîsnic, Gabor 
și Ciurdărescu în rarele acțiuni de 
atac.

Arbitrul L. llittner, apostrofat mereu 
de o „galerie" pătimașă și enervată 
de ineficacitatea echipei sale favorite, 
a greșit, uneori, dar în general a con
dus corect și imparțial. E regretabil 
însă că n-a dat dovadă de autoritale, 
eliminîndu-1 pe Copil, care îl bruscase.

RAPID: Dungii — Greavu, Vârzan, 
MAORI — Bodo, SEREDAI — COPIL, 
Raab, Olaru, Georgescu și ENE II.

JIUL: CRISNIC — Romoșan, PA
NAIT, Vasiu — Cosmoc, Farcaș II — 
Tîrnovean, Ghibea, CÎURDARESCtî, 
GABOR, Nertea.

JACK BERARTU

au știut să mențină scorul

joc colectiv. mo-

a îngă- 
carw — 
încă în-

S. MASSLER

Progresul a dominat mai mult 
învins:Șl a

feri, pe stadionul Republicii, un 
meci cu aspect schimbător, ca și 
vremea (cînd ninsoare viforoasă,- 
cînd soare prietenos) pe care s-a 
desfășurat : Progresul — Steagul 
Roșu 2-0 (1-0). O victorie meritată 
a bucureștenilor, de 
desigur, bucura mai 
.jocul pe care l-au 
că, atît învingătorii 
nu s-au prezentat în fața celor peste 
20.000 de spectatori la nivelul la 
care am fi dorit să-i vedem evo- 
luind în etapa de reluare. Jocul a 
început vioi și bucureștenii lăsau 
impresia că vor trece ușor de for
mația oaspe, mai ales după ce în 
min. 4, Oaidă — la capătul unei 
curse frumoase — a șutat puternic 
și Ghiță n-a reușit să rețină mingea 
care s-a oprit în’ plasă. Progresul 
a slăbit apoi ritmul și ambele echi
pe s-au complăcut într-o luptă în
chei tă, pe alocuri nepermis de dură, 
din care n-au mai ieșit decît pen
tru o perioadă de cîteva minute tmj 
repriza secundă. Superioritatea teri
torială a fost alternativă; dacă ax 
fi însă să cîntărim cit a dominat 
fiecare din cei doi combatanți, ba
lanța ar înclina mai mult de partea 
gazdelor.

Progresul a aivut o apărare mai or
ganizată decît cea a adversarului său, 
Mîndru și Caricaș au fost cei mai 
buni in acest compartiment. Atacul 
— dacă n-a strălucit deloc prin 

combinații, rezumtadu-se ia îneer- • 
cări aproape șablon de a „sparge" 
apărarea oaspeților prin impetuosul

care ei se pot, 
mult decit de 

prestat. Pentru 
cit și învinșii

2-0 (1-0)
Oaidă — a m schimb, meritul
de a fi încercat foarte mult poarta. 
Ieri, atacanții de la Progresul au șu
tat muilt, de la distanța. E singurul 
aspect pozitiv pe care-l putem sub
linia în legătură cu cvintetul ofen
siv al Învingătorilor, care s-a mai 
impus in rest doar prin... ratări.Go
lul al doilea: Caricaș, din penalti. 
în urma unui hends comis în careu 
de Marinescu (min. 78).

Steagull Roșu mai slab ca la evo
luțiile sale din tur în fața publicu
lui bucureștean. Apărarea ni s-a pă
rut nesigură (Ghiță, Campo), iar a- 
tacul — acest atac alteori străluci
tor prin rapidele și ingenioasele sale 
aripi — a înghesuit ieri jocul pe un 
Proca lent și neinspirat, încadrat de 
doi interi care au abuzat de pase 
„pe metru pătrat". Evidențieri de la 
oaspeți : Marinescu, Popescu si oa
recum Hașoti. Complet dezorientat 
ni s-a părut David care e 
după minge de 
iar atunci cînd 
excesiv, frinînd

PROGRESUL; t 
ou. Caricaș, Soare Cojocaru, Știr
bei —I Oaidă, Mateianu, Banciu. 
Smărăndescu, Leucă.

STEAGUL ROȘU : Ghiță — Birsan, 
Marinescu, Campo — Hidișan, Popes
cu — Hașoti, Fusulan, Proca, Sigheti, 
David.

A arbitrat corect S. Lunu 
șani).

pe o parte 
a avut-o a 
tot atacul.
Mîndru —-

.rpat 
pe a.'t a; 
ținut-o

Dobres-



Succesul primei conferințe pentru 
țărilor balcanice'* la

Simbătă la prinz au luat sfirșit lucrările primei conferințe a reprezen
tanților* țărilor participante la „Trofeul orașelor țărilor balcanice" la lupte. 
Discuțiile au purtat amprenta dorinței celor prezenți de a contribui la reușita 
conferinței, toate deciziile fiind luate in unanimitate. Astfel reprezentanții 
celor"-cinci țări balcanice au făcut acest pas important pe calea reluării unei 
competiții tradiționale de mare importanță.

In cursul lucrărilor a fost adoptat 
proiectul de regulament al competi
ției, s-a definitivat programul primei 
ediții a ..Trofeului", a fost numită 
comisia întrecerii și secretarul perma
nent (ales odată 4a patru ani) și a 
fost stabilit în principiu statutul. Ace
sta din urmă va fi definitivat în luna 
septembrie cînd va avea loc o nouă 
conferință cu ocazia desfășurării com
petiției.

La începutul lucrărilor reprezentan
tul federației turce, d. Aii Berksoi a 
propus conferinței ’ invitarea Albaniei 
ia întrecerile „Trofeului", propunere 
adoptată eu entuziasm de participan- 
ții la conferință. S-a stabilit ordinea 
organizării viitoarelor ediții ale com
petiției : septembrie 1959 — Istanbul' 
mai I960 — Sofia. 1961 — Belgrad 
și 1962 — Atena. De asemenea s-a 
căzut de acord ca’ chiar din acest an 
întrecerile de lupte libere să se des
fășoare la toate cele opt categorii de 
greutate (nu la patru categorii) cum 
fusese proiectat

S-a precizat apoi că anual vor fi 
decernate echipelor învingătoare două 
cupe did partea orașului gazdă al

ediției respective (cîte utia pentru 
fiecare stil). De asemenea va fi de
cernată cîte o „cupă challenge" care 
va fi atribuită definitiv echipei ce va 
totaliza la sfîrșitul unui ciclu de re
uniuni cel mai mare număr de vic
torii.

Pentru o cît mai bună legătură și 
informare a țărilor participante la 
acest trofeu conferința a stabilit edi
tarea de secretariatul permanent a 
unui buletin trimestrial.

In afara discuțiilor oficiale au fost 
realizate contacte amicale care au 
dus la înțelegeri de principiu asupra 
viitoarelor relații internaționale. Rod
nice au fost discuțiile purtate cu Mi
lan Ercegan, președintele federației de 
atletică grea a R.P.F. Iugoslavia, un 
bun prieten al sportivilor noștri.

Astfel, reprezentativele noastre au 
fost invitate la „Cupa Iugoslaviei", 
competiție care înlocuiește în acest 
an „Cupa Jadran" (1—4 august la 
Belgrad), „speranțele" noastre vor 
participa alături de cele, ale Iugo
slaviei, Ungariei și ale altor țări din 
bazinul dunărean la .„Cupa Dunării"

„Trofetri orașelor 
lupte
(25 septembrie <— 10 octombrie), iar 
selecționate de regiuni și colectiv își 
vor face vizite reciproce.

Foarte interesantă ni s-a părut pro
punerea delegatului iugoslav ca Ia 
diferite competiții interne individuale 
cu caracter de verificare etc. să fie 
invitați luptători străini. Aceasta ar 
da un plus de interes întrecerilor res
pective, cu atît mai mult cu cît în
tâlnirile s-ar desfășura pe o durată 
obligatorie de 12 minute, renunțîn- 
du-se Ia tuș. Tușul ar urma să fie 
sancționat cu cinci puncte, iar auto- 
tușul cu un punct.

Pregătiri pentru „Cursa Păcii*
C. Dumitrescu a cîștigat primul concurs

CLUJ, 16 (prin telefon). In orga
nizarea comitetului’ U.C.F.S. și a zia
rului „Făclia” s-a desfășurat primul 
concurs al cicliștilor germani și ro- 
mîni care se pregătesc pentru a XI-a 
ediție a „Cursei Păcii”. La startul în
trecerii — care s-a disputat pe șoseaua 
asfaltată Cluj-Huedin, pe o distanță de 
60 km. — s-au prezentat peste 35 de 
concurenți: componență lotului R.D. 
Germane, lotul R.P.R. și alergători de 
la Dinamo, Voința și Rapid din loca
litate.

întrecerea este foarte animată chiar

de la primii kilometri și Gabriel Mo 
ceanu împreună cu Gunter Griinwal 
izbutesc să se desprindă din plutoi 
Din grosul plutonului se desprind al 
zece ccncurenți, în frunte cu U. Di 
niitrescu, Adier ș: Șelari: care pornes 
în urmărirea fugarilor. Aceștia sir 
prinși dură o „vînătoare" de peste 2 
km.

Intre timp, ceilalți alergători, printr 
care Sehtir și Meister (care nu foa 
țează) după cîteva contraatacuri s 
resemnează și pedalează in gtu 
compact. La întoarcere, în aprop.ea 
de Cluj, din plutonul fruntaș se pi»

Surprize de proporții 
în campionatul masculin de volei

(Urmare din pag, 1)
Iea, acestea a« condus cu 11—2 și 
13—6, dar atunci cînd nimeni nu se 
mai aștepta sibiervcele au avut o re
venire uluitoare, cîștigînd setul cu 
15—13. Elena Simioneecu, Ana Susan

RON DELANEY RECORDMAN PE
1 MILA (IN SALA)

In cadrul unei reu- 
ATLETKM niuni la Chicago, aler

gătorul irlandez Ron 
Delaney a stabilit cea mai bună per
formanță mondială pe teren acoperit 
li 1 milă, în 4:03,4. Precedentul re
cord, dej mai multe ori atacat de 
Delaney, aparținea danezului Gun
nar Nielsen (4:03,6).

DE BRUYNE A SOSIT PRIMUL 
LA NICE

Cursa ciclistă Pa- 
CiCLISM ris-Nicc^ desfășurată 

în șapte etape, a re
venit belgianului Allred De Bruyne. 
cu un *otal de 34 ore 22 miri, 8 sec. 
Pe locul doi s-a clasat Fornara (Ita
lia) la 52 sec. Pe celelalte locuri frun
tașe : De Rijke, Geminiani, Anquetil.

RECORD MONDIAL LA 100 M SPATE
La Auckland (Noua 

ÎNOT Zeelandă) tînăra îno
tătoare Phillipa Gould 

â stabilit un nou record mondial în 
proba de 100 m. spate, parcurgînd dis
tanța iu 1:12,5. Timpul este superior 
cu 4 zecimi vechiul record deținut de 
campioana olimpică Judy Grinham 
(Anglia).

și Ujvarosi (Someșul), Stela Boariti 
și Elena Roman (Voința) au fost 
cale mai bune jucătoare. La Orașul 
Stalin, Dinamo Bucirești a depășit 
categoric formația locală Voința, care 
a dat o replică foarte slabă. Dinamo- 
vistele au cîștigat numeroase puncte 
direct din serviciu.

In continuare iată rezultatele teh
nice:

FEMININ M.I.G. București — C.F.R. 
București 0—3 (7, 11, 10): ICF Bucu
rești — Comb. Poligrafic Buc. 2—3 
(6—15, 8—15, 15—12, 17—15, 13—15): 
Voința Or. Stalin — Dinamo Buc. 
0—3 (4. 12, 2); Progresul Tîrgoviște 
— Știința Ti.rnșoara (meciul a avut 
loc la București) 0—3 (II, 5, 12); 
Voința Sibiu — Someșul Cluj 3—I 
(15—12, 15—13, 8—15,’15—12).

MASCULIN: C.C.A. Buc. — I.T.B. 
Buc. 1—3 (15—5, 5—15, 10—15, 12— 
15): Victoria Buc — Știința Cluj 
3—2 (15—7, 10—15, 8—15, 15—12,
15—10); T.C.H. Buc. — Tractorul 
Or. Stalin 3—2 (9—15, 16—14, 5—15, 
15—12, 15—13); C.T.F.T. Buc. —
Amefa Arad 3—0 (0, 12, 9).

Pînă la închiderea ediției nu ne-a 
parvenit rezultatul meciului C.F.R. 
Craiova — Dinamo București.

Frumoasa comportare a schiorilor romul 
în „Cupa Jahorina"

N. Pandrea, al doilea la sialom special și al treilea 
la combinată

JAHORINA 16 (prin telefon). — A 
IV-a ediție a „Cupei Jalioriaa” a 
reunit ia startul întrecerilor concurenți 
din șapte țări: Austria, S.U.A., Elveția, 
R. F. Germană, Bulgaria, Romî
nia și Iugoslavia. Cei patru 
compoiienți ai echipei Romîniei, 
Niculae Pandrea. Gheorghe Cris- 
Mooeanu, Ion Caliban și Mircea 
Enache s-au comportat bine, ocupînd 
locuri fruntașe prin care au cucerit de
tașat locul întîi în ciasamentul neofi
cial pe echipe. In special se cuvine a 
fi remarcată comportarea lui Pandrea, 
clasat pe locul secund la slalom spe
cial și al treilea la combinată. Trebuie 
să subliniem că în ciasamentul „Cupei 
Jahorina”, alcătuit prin adiționarea 
punctelor obținute în cele două p'obe, 
cei patru schiori romîni s-au clasat în 
primele notiă locuri. Iată acum clasa
mentele: SLALOM URIAȘ (lungimea 
pîrtiei 2.0CO m., diferență de nivel 400 
m., 45 de porți): 1. P. Papanghelov 
(Bulgaria) 2:07.2: 2 H. Nussbaumer 
(Austria) 2:07,5: 3. I. Stoeckius (El
veția) 2:10 4; 4. H. Talihammer (Aus
tria) 2:tC.5; 5. Stanko Klimar (Iugo
slavia) 2:13.9:6 Gh. Cristolooeanu (Ro. 
mînia) 2:14.3; 7. A'. Pandrea (Romî
nia) 2:16.2;... 10. M. Enache (Romi- 
nia) 2:16.8: 12. I. Coliban (Romînia) 
2:19.1: SLALOM SPECIAL (lungime 
600 ni., diferență de nivel 250 m., 
manșa I-a 58 de porți; a lî-a 60 
porți): 1. Stanko Klimar (Iugoslavia) 
107,1: 2. A'. Pandrea (Romînia) 108,9: 
3. K. Illing (R.F.G.) 110,5: 4. I. Sto
eckius (Elveția) 114,8:.... 8. I. Coliban 
(Romînia) 118.5: 10. Gh. Cristolooeanu

(Romînia 1 119,0 (a căzut iu prima 
manșă), 13. M. Enache (Romînia) 
121,8. CLASAMENTUL „CUPEI JA
HORINA”: 1. Stanko Klimar (Iugosla
via). 2. H. Nussbaumer (Austria), 3. 
bl. Pandrea (Romînia) 4. I. Stoeckius 
(Elveția). 5. H. Talihammer (Austria), 
6. Gh Cristolooeanu (Romînia), 8. 
M. Enache (Romînia), 0. I. Coliban 
(Romînia).

germanh Toppfer și Schober. aâ 
că 10 alergători se prezintă la spr» 
tul final. C. Dumitrescu, în real pn 
greș în ceea ce privește finișul, tr« 
primul linia de sosire

REZULTATUL TEHNIC: 1. C. Dum 
trescu a parcurs 60 km în Ih 24. M 
dia orară: 42,840 km; 2. Egon Ad’.i 
(R.D.G.); 3. A. Șelarii; 4. Gimtâ
Grunwald (R.D.G.); 5. Gh. Calci șd 
6. I. Braharu: 7. G. Motceanu: 8. 
Vasile; 9. Erck Haegen (R.D.G.L a 
D. Mtinteanu. La 2’05” Schober și TcJ 
pier iar la 3* restul concurenți ier CI 
ganizarea a avut serioase defxueai

EMIL BOCOȘ

meciuri international
r

desfășurat în Angiia că 
rugbi în cadrul Tur

Simbătă s-au 
două întîiiiiri de 
neului celor 5 națiuni. Reprezentativa 
Angliei părea că-și va asigura victo
ria în turneu, avînd de jucat cu Scoția, 
de care a dispus în toate meciurile 
din 1930 pînă acum. De data aceasta, 
însă scoțienii au reușit să folosească a- 
vantajul terenului, obținînd un meci 
nul: 3—3. Prin acest rezultat, Țara Ga
lilor își vede mărită șansa în întrecere, 
galezii cîștigînd cu 9—6 la Dublin 
în fața Irlandei. Interesant de notat

irlandezii conduceau cu 6—0 ■ 
pauză și numai rănirea unuia dui 
cătorii lor a permis oaspeților să 
inițiativa.

istă cum arată clasamentul compe 
ției (socotind două puncte pea 
victorie și 1 punct
1. Angiia
2. Țara Galilor
3. Scoția
4. Irlanda
5. Franța

pentru meci rn
4----------
3
4
2
2

2 0 
0
o
2
2

i 
o 
o 
o

26: f
20:15
23:35
MM

*

Hocheiștii reprezentativei Sr U. 
învinși la Moscova

La Moscova se află echipa reprezen
tativă de hochei pe gheață a S.U.A., 
caire a participat recent la campionate
le mondiale de la Osilo. Hocheiștii a- 
mericani au susținut prima întâlnire

aseară, jucirid la Palatul Sporturi 
din Moscova împotriva reprezentati 
Moscovei. Gazdele și-au adjudec 
victoria cu scorul de 2—1 (0—I, 1- 
1—0).

FOTBAL. PESTE HOTARE

KOLCIN ÎNVINGĂTOR LA 
HOLMENKOLLEN

In cadrul concursu-
SCHI lui internațional de 

schi de la Holmen- 
kollen (Norvegia), fondistul sovietic 
Pavel Kolcin a cîștigat cursa de 15 
km. în 48:29. Pe locul doi s-a clasat 
norvegianul Btirsveen cu timpul de 
49:08.

DAVIDSON REINTRĂ VICTORIOS

Campionatele pe te-
TENIS • en acoperit alb An

gliei au dat cîștigător 
pe suedezul Sven Davidson, care a 
întrecut în finală pe englezul Michael 
Davies în trei seturi. Davidson se 
calificase tot cu 3—0 în fața altui 
britanic : Roger Baker. La fete, a avut 
loc. o finală între gazde, Ațin Shil- 
cock dispunînd cu 6—2. 6—2 de Chris
tine Truman.

In campionatul italian...

...s-au înregistrat în general re
zultate normaile. I.n oarecare măsu
ră pot fi considerate surprize in- 
frîngeriie echipefor Padova la To
rino cu 2-0, Lanerossi (pe teren 
propriu) in fața Sampdoriei cu 2-4 
și Milan în deplasare cu A tal an t a 
cu 0-1. In rest rezultatele sint nor
male : Genova — Spăl 0-0, Interna- 
zionale — Juventus 2-2, Bologna — 
Alessandria 3-1, Lazio — Roma 2-1 
și Udinese — Verona 2-0. In clasa
ment continuă să conducă Juventus 
cu 39 p. urmată de Padova 33.

Reims are 4 puncte avans

In etapa de duminică a campionatu
lui francez, avantajul terenului s-a 
arătat decisiv în 6 întâlniri. Numai Va
lenciennes, Ales și Monaco n-au știut 
să cîștige acasă. Pentru aceasta din 
urmă, rezultatul egal cu Sedan (1 — 1) 
reprezintă pierderea unui punct prețios 
în lupta de urmărire pe care o du?; 
cu liderul Reims. Intr-adevăr, echipa 
din Reims a cîștigat din nou, învin- 
gînd de justețe pe Nîmes (2—1), vic
torie obținută .în ultimele minute. An
gers, în deplasare, a făcut meci nul 
(0—0) cu Ales și are acum 5 puncte 
handicap față de Reims.

Iată celelalte rezultate: Valencien
nes — Sochaux 1—I, St. Etienne — 
Lille 6—2, Marseille — Toulouse 3—0, 
Racing — Nice 3—1, Lens — Beziers 
3—1, Metz — Lyon 2—1.

Clasament: Reims 39, Monaco 35, 
Angers 34, Nîmes, Sedan, St. Etienne 
32, Lens 31, Lyon, Lille, Racing 27, 
Sochaux 25, Ales 24, Va'<mciennes,

Toulouse 23, Nice 22, Beziers, Mar
seille 17, Metz 15.

Wclwerhampton Wanderers virtuală 
campioană a Angliei

Cu 9 etape înainte de terminarea 
campionatului englez, Wolverhampton 
și-a asigurat, practic, titlul de cam
pioană, cîștigînd și sîmbătă categoric 
în fața lui Nottingham cu 4—1. 
„Lupii" au acum 7 puncte avans față 
de a doua clasată, Preston (învingă
toare cu 5—0 la Leeds).

Celelalte rezultate ale etapei: Bir
mingham — Lutton I—L Birnlev — 
Manchester United 3—0, Chelseâ — 
Blackpool 1—4, Manchester City — 
Arsenal 2—4, Newcastle — Leicester 
5—3, Portsmouth — Aston Villa 1—0, 
Sheffield W. — Bolton 1—0. Totten
ham — Sunderland 0—1, West 
Bromwich — Everton 4—0.

Ultimul joc al reprezentativei 
UR.S.S. tn R.P. Chineză

Lotul de fotbal al U.R.S.S. a susți
nut la Pekin u'timul meci în cadrul 
pregătirilor pe care le-a efectuat în 
R. P. Chineză, întâlnind campioana 
țării, „Pekin". După uri joc viu dis
putat întâlnirea s-a terminat cit scorul 
de-2—I (0—1) în- favoarea jucătorilor 
sovietici. Punctele au fost marcate de 
Wan-Lo și Gusarov (2).

Fotbaliștii sovietici au aliniat urmă
toarea formație: Beliaev, Erohin, 
Maslenkin, Ostrovski, Dorgarcev, Ța- 
rev, Ilin (Tatușin), Korșunov (Iva

nov), Gusarov, Bieunov, Kovalev.
După acest meci echipa U.R.S.S. s-a 

înapoiat în patrie.

Lewski și Lokomotiv Sofia participă 
în „Cupa Dunării"

SOFIA 16 (prin telefon). — Fe
derația de fotbal din R.P. Bulgarii 
a hotărit ca echipele Levski și Lo
komotiv din Sofia să participe m 
competiția internaționali ă fotbalisti
că „Cupa Dunării".

Teri s-a desfășurat cea • de a doua 
etapă a campionatului. Echipele au 
dovedit o mai bună pregătire, ma-r- 
cind mai multe goliri deeit în pri
ma etapă. Totuși, timpul rece și te
renurile desfundate au influențat 
calitatea jocurilor. Iată rezultatele 
înregistrate : Levski — Botev Plov
div 2-0. Spartak Plovdiv — Ț.D.N.A. 
2-2, Lokomotiv Sofia — Minier Di- 
mitrovo 4-3, Spartak Pleven — Sla
via Sofia 1-0, Spartak Varna — Bo
tev Varna 3-1, Dunav Ruse — Bo
tev Stara Zagora 3-2. In urma aceg- 
tor rezultate clasamentul primilor 
trei se prezintă astfel-
1. Levski 2 2 o « 3:» «
2. S,pa.rtak Keven 2 2 0® 2:0 4
3. T.D.N.A 2 1 1 0 6:2 3

Duminică seara, echipa Slavia So
fia a plecat in Italia în vederea 
meciului pe care-1 va susține la 19 
martie cu echipa divizionară F.C. 
Torino.

TOMA HRISTOV

Vasao din nou învinsă

In etapa 16-a (a doua dm ret 
s-au înregistrat cîteva sutpriz 
Fosta fruntașă a clasamentului M.T 
a suferit o infrîngere cu 3-2 in fi 
echipei Dorog, cedind astfel lo 
echipei Tatabanya, care confirm 
du-și forma din toamna anului ti 
cut. a dispus la mare luptă de 1 
sas Budapesta cu 1-0. Iată ceieia 
rezultate : Ferencvaros — Fees 4
Kondo — Csepel 1-1, Sdgocarjan 
Diosgyor 3-0, Honved — Szeged : 
și Dozsa — Szombatheiyi 3-0. In 1 
ma acestor rezultate clasamentul 
chipelor fruntașe se prezintă astM

1. TMabanya
2. M.T.K.
3. Ferencvaros

10 10 1 5 NUU
16 10 1 S J1:U
10 » 3 4 M-t

De pretutindeni
• Intr-un meci desfășurat ia B 

lin, reprezentativa R.D. Germane 
întrecut cu 4-0 echipa T-S-K.N 
Moscova.

• Din cauza timpului friguros, 
ploaie și zăpadă, întreaga etapă 
duminică a campionatului de fot 
ad Austriei a trebuit să fie amin?

• De la Miinchen se anunța 
Matt Busby, managerul echipei 
Chester United, a părăsit patul 
spital!, in starea sa producind j-se 
ameliorare sensibilă. De ^emen 
merg spre însănătoșire Berry 
Blanchflower. Ultimul s-a și int 
în Angiia.

• Miercuri se desfășoară la Frar 
furt întâlnirea internațională din| 
reprezentativele R.F. Germane 
Spaniei.
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