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a sosit în M D. D. Mh
HANOI (AGERPRES) CHINA NOUA transmite:
La 23 martie a sosit la Hanoi, pe calea aerului, pentru o vizită 

de cinci zile, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne Chivu 
Stoica, însoțit de Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Avram Bunaciu, ministru de externe.

Saiutînd pe oaspeți la sosirea pe aeroport, premierul Republicii De
mocrate Vietnam, Fam Van Dong, a spus că vizita oaspeților rominî con
stituie un stimulent pentru poporul vietnamez în lupta sa pentru socia
lism și pentru unificare.

Răspunzînd. primul ministru Chivu Stoica a arătat că vizita făcută 
anul trecut în Republica Populară Romînă de președintele R.D. Vietnam, 
Ho Și Min, precum și actuala vizită a oaspeților romîni. vor con'ribui 
la consolidarea mai departe a prieteniei dintre cele două țări. Poporul 
romin urmărește lupta eroicului popor vietnamez pentru construcția eco
nomică și pentru reunificarea țării. Popoarele vietnamez și romîn au con
cepții comune și fac parte din aceeași mare familie a socialismului în 
fruntea căreia se află Uniunea Sovietică, a spus el în continuare.

La sosirea pe aeroport oaspeții romîni au fost iatîmpinați de numeroși 
reprezentanți ai vieții publice, politice și culturale a țării.

Mii de oameni ai muncii au salutat cu entuziasm pe oaspeții romîni 
pe tot parcursul de la aeroport spre centru.

Organ al Uniunii de cultura iizică și sport din R. P. Romîna'
r*
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HANOI 23 (AGERPRES)
La 23 martie, Fam Van Dong primul ministru al Republicii Demo

crate Vietnam, a oferit o recepție în cinstea tov. Chivu Stoica și a per
soanelor care îl însoțesc.

Fam Van Dong și Chivu Stoica au rostit cuvîntări. Recepția s-a des
fășurat înfr-o atmosferă caldă și prietenească.

Tinerețea a învins rutina

Matei Kammer, campion republican de ciclocros
CLUJ 23, (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Din nou clujenii au 
împinzit traseul campionatului ' repu- 
blicati de ciclocros desfășurat pe tra
diționala rulă de pe valea Someșului, 
Calvaria (porțiune care-și merită din 
plin numele 1'...) și rîpele abrupte ale 

Atari luiei. Minusculul dar valorosul ci- 
^Ufrosist de la poalele Tîmpei, Matei 
Kammer (încă o confirmare a faptului 
că statura sportivului — în ciclocros 
cel puțin — nu este direct proporțio
nală cu valoarea sa ) s-a simțit, cum 
era de așteptat, în largul său. Pe a- 
cest teren asemănător în mare porte 
ca cel pe care s-a pregătit tn împre
jurimile Orașului Stalin era firesc să 
demonstreze întreaga gamă a nosibi- 
litățUor sale.

După o plecare prudentă el se in
stalează in frunte și nu va mai părăsi, 
această poziție pină la sfirșiiul cursei. 
Matei Kammer s-a descurcat foarte 
blue pe porțiunile dificile: arătuâ. 
teren milos, vaduri de apă, șanțuri, ur
cușuri tari și a coborit, cu bicicleta 
in spate sprinten ca o veveriță, ripel» 
de la Cetățuie. Apoi a pedalat riguros 
pe porțiuni de asjaii sau piatra cu- 
bică^ aplaudai de numeroșii spectatori 
clujeni care se pasionează după ase
menea întreceri in care forța și viteza 
Se îmbină armonios cu îndeminarea. 
In realizarea acestei victor ii, pe deplin 
meritate, un aport însemnat a avui —<

indiscutabil — și antrenorul Martie 
Ștefănescu.

Un adversar redutabil pentru cam
pion pe care-l putem considera egalul 
lui Kammer, a fost ttnărul Al. Mitroi 
— învins glorios — mare speranță a 
ciclocrosului nostru. El a avut o com
portare care-i deschide largi perspec
tive spre cucerirea titlului de campion 
republican la viitoarele ediții. Citeva 
rrfict erori pe unele poteci l-au costai 
scump și firește l-au pus în imposibi
litatea de a-și apăra la valoarea sa 
șansele la titlu.

Ca de obicei n-au lipsit defecțiu
nile fii căzăturile. Victime: Stepanian, 
Mc ram, I. Bariu, Bosniak. In încheiere 
trebuie să remarcăm progresul evident 
arătat de o serie de tineri ca: Gref, 
Stoica, .Engelrnan, Melcioc. FI. Cucu 
și A. Magdo.

Clasament final : 1. MATEI KAM
MER (Partizanul Roșu Or. Stalin) 
47:12 — campion republican de ciclo
cros : 2. A’. Mitroi (C.C.A.) 47:26/ 
3. I. Bariu (CjCJÎ.) 48:37 ; 4. Gh 
Dumitrescu (Recolta) 43:43; 5. D.
Dragomir (Recolta) 48:43; 6. C. Ba- 
cia (C.C-.A.) 48:43 ț—7—44z Stepanian. 
(Recolta) 48:58; 8. Ion Moraru
(C.P.B.) 49:04 : 9. 
namo Cluj) 49:56. .
sp tin. Or. Stalin) 50:13. S.au prezen
tai lu steri 32 concurepți șl au lgr; 
minat tras*ur25. EMIL 1ENCEC
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In campionatul de fotbaL 

O etapă a oaspeților 
© O singură gazdă, din șase f, învingătoare: Jiul Petroșani. • Ciosesca 

a stabilit ieri un mic record
de minute remarcabile. După cuidi 
U.T.A. ar putea să generalizeze pen-<- 
tru întreaga partidă „finaluri" ca a->- 
cela oferit ieri. „Corijentele" (C.C.A- 
și Dinamo București) au foarte curînd’ 
— chiar duminică — ocazia reabili
tării. O vor lăsa să le scape ?

Cercetînd vecinul clasament veți 
constata că lupta devine pasionantă 
și la „etajele superioare" și în „sub
solul" acestuia. Alte episoade ? Astep->- 
tațil Vin noi etape...

€e

comandate peste noap- 
soare și temperatură ac

ceptabile — au oferit actuluiJJ
II al returului campionatului condiții 
plăcute, în orice caz nesperate în ajun, 
cînd vîntul și frigul ne tăceau să ne 
gîndim cu teamă Ia „suferințele" pe 
care le vom îndura. In consecință, 
spectatorii au acordat onoarea cuve
nită partidelor de ieri. La Tg. Mureș, 
s-a înregistrat un record de asistență, 
ca și la Petroșani de altfel. Iar la 
București am reinaugurat în ambianța 
importantelor întîlniri cuplajele de pe 

în plină efec
tuare a toaletei pistei de atletism ; 
marele stadișn se pregătește să anul- 

'£&... frăÎAfî s$ti uni Arde — -stadionul .

> 8. Ion Moraru importantelor întîlniri cur

Realizînd scorul etapei: 42*0!

Viforul a trecut în fruntea clasamentului la rugbi!
• După „comportarea. ^satisfăcă

toare de acriWo sapfămînă a Progre- 
puleau să

ifrenată de
în

uțini erau cei care, 
ă -o rezistența atî| 
partea ' tormațfei an

iuțeau să

ormaffei anVenata de 
Șt Bîrsa'n, în fața echipei campioane.

‘ ‘ : — întocmai ca în semi
finalele cupei „Grigore Preoteasa" — 
âa fost sensibil egale, atît ca ..rezul
tat (3—3), cît și sub aspectul pre- 
a"" “ ................, începutul
reprizei secunde a marcat o domi-

Mai bine de 60 de minute, cele două 
protagoniste — întocmai ca în semi- 
finaleJe cupei „G ‘
âa fost sensibil egale, atît ca ..rezul- 
t-i " : ' . ' ' .
gătirii tehnice. Mai mult, începutul

REZULTATELE TEHNICE 
ALE ETAPEI A II I-a:

o parte și de alta care au demonstrat 
că echipele sînt capabile de mai mult 
Un asemenea atac, al întregii for
mații feroviare, s-a soldat cu fru
moasa încercare marcată de Rusu. 
Pentru Progresul a înscris Tănase 
(dintr-o .lovitură de pedeapsă). De 
subliniat jocul prestat de Rusu, Mo
raru, Stănescu și Mlădiei (în reve
nire) de la C.F.R. și Dumitrescu, 
Paloșanu, de la Progresul. Ghiuzelea 
și-a făcut o reintrare promițătoare.

• Realizînd trei încercări (toate 
transformate de Titi Ionescu), Dina
mo a întrecut cp 15—0 formația stu
denților medfciniști. Știința — decisă 
să facă o figură cît mai onorabilă — 
s-a apărat foarte corect, a jucat grg- 
pat, stăvilind multe atacuri impetuoa
se ale adversarilor. O încercare a 
lui Barbu .în prima repriză, urmată 
de o alta a lui Aldea și din nou

L tu boxeaza peste un grup de coechipieri si adversari 
(Foto: I. MIHAICĂ)

Repnbticri- — uttimtrt mare apanaj: 1 
campionatele internaționale de atle
tism). , (J£ Iii» |j|4{

Etapa a fost‘extrem de galantă cu... . 
oaspeții. Politicoase, gazdele au cedat 
musafirelor lor măcar cîte un punct 
Doar Jiul Petroșani a fost maî griju
lie : a luat două Progresului. In schimb, 
Dinamo București și C.S. Oradea, ex- , 
cesiv de „atente" față de adversarele 
lor, s-au lăsat deposedate de întreaga 
miză a partidelor. Dinamoviștii bucu- 
reșteni au cedat chiar Ia o diferență 
ce surprinde : 2—6.

Etapa a procurat — dugă cum se 
vede — dureri (mari) de cap unora, 
dar și satisfacții (mărunte sau impor
tante) altora. In a doua categorie in
tră și viitorul chirurg Ciosescu care._ 
operează în centrul liniei de atac a 
Științei Timișoara. Cu cele 5 goluri 
realizate jjri, afăcanttil timișorean a 
luat un avans apreciabil în clasamen
tul gol-geterilor și s-a dovedit neier
tător cu stoperii, pe care i-a pedepsit 1 
prompt la fiecare greșeală. Prin go
luri...

Simțitori (era și cazul) la avertis
mentele.. primite după jeșirile jiespor- 
tive dia- pțima «tapă juțăforii.au fr«t 
în general corecți, sportivi. Ne-au do
vedit că pot juca și corect și bărbă- 
tește. Și bine. Cazul Științei Timi
șoara. Demn de urmat este exemplul 
acestei echipe în care sudura morală ■ 
dintre jucători constituie arma nr. 1. 
De asemenea, Petrolul Ploeșli, Ener
gia Tg. Mureș, Jiul Petroșani au fă
cut cite o repriză de reținut Așteptăm 
pe duminică completarea cu încă 45

■ < ! -

EFTIMIE IONESCU

a fost •••
St roșu

rești 2—2
Jiul Petroșani-Progresul J 

rești 1—0 (1—0). •
Dinamo București-Stiința 

șoara 2—6 (0—3).
C.C.A. București-U.T.A. 

(î-0).
O. S. Oradea-Dinamo Ciul 

(0-1).
Energia Tg. Mureș-PetroW 

ești 1—1 (0—1).

Or. Stalin-Rapid 
(1—2).

Bucu-

Bucu-

Timi-

1—1

0—1

Plo-
■»

• •• eis 11e • ••

1. Petrolul 13 8 3 2 28:14 192. Știinta 13 7 3 3 35:22 17
3 Jiul 13 8 0 5 17:13 16
4. Dinamo Cluj 13 7 1 5 19:17 15
5. Progresul 13 7 0 6 30:23 14
6. C.C.A. 13 5 4 4 23:19 14
7. Steagul roșu 13 5 4 4 23:21 148. Dinamo Buc. 13 4 4 5 21:20 12
9 Rapid 13 5 2 6 17:19 12

10. U.T.A. 13 4 4 5 19:23 12
11. Energvi 13 4 2 7 16:28 10
12. C. S. Oradea 13 0 1 12 10:39 1

...€e va fi
Petrolul-Jitd (0—1) la Ploești.
Energia-Știința (2—5) la Tg. 

Mureș.
U.TA.-C.S.O. (3—1) la Arad.
Dinamo-Steagul roșu (0—0) la 

Gluj.
Progresul-C.C.A. (1—3) la Buci»

Dinamo Buc.-Rapid (4—0) laV — 'kLlOLIVJjUlana mo Buc.-Rapid (4—0) la
București.

Partidele din București se vor 
disputa în program cuplat pe Sta
dionul „23 August". Potrivit clasa
mentului echipelor (criteriul în fixa
rea ordinei meciurilor), în „vedetă" 
urmează să se dispute partida Pro- 
gresul-C.C.A.

4

I Viforul-Știința Iași 42—0 (18— 
J 0); C.F.R. Grivita Roste-Progresul 
l 6—3 (3—3): P.TȚ.-C.G.A. 0—16 
I (0—0): Știința I.M.F. - Dinamo 
I 0—15 (0—5); G.S.A. Ploești-Știin- 
| ța Timișoara 3—12 (0—3).

hare a rugbiștilor de la Progresul. 
Jocul lor, încă dezordonat, datorit 
în mare parte lipsei de .omogenitate 
și inegalității sub aspect valoric a 
jucătorilor i-a împiedicat însă să 
fructifice această superioritate. Patru 
lovituri de pedeapsă consecutive, a- 
cordate de arbitrul Theo Krantz 
(după părerea noastră cu prea mul
tă ușurință față de confuzia fazelor) 
au făcut ca balanța să încline în 
cele din urmă în favoarea ceferiștilor, 
care au transformat o dată ’ prin 
Ghenasim. Scor final: 6—3. In rest 
partida nu a satisfăcut pe plan spec
tacular. Prea multe momente de 
joc confuz, de luptă fără orizont 
Totuși am fi nedrepți dacă nu 
semnala cîteva frumoase atacuri oe

(Continuare in pag. 2)

CAMPIONATELE DE SCHI ALE JDNIORILOR

Sorin Niculescu (purtătorul balonului) înjghebează un nou 'atac căire 
terenul de țintă al studenților ieșeni.

Foto: GH, DUMITRU

POIANA STALIN 23 (prin telefon 
de la trimisul nostru}. — Pe pirita 
din Kantzer s-au desfășurat astăzi 
probele de slalom special din cadrul 
campionatului republican al juniorilor. 
In proba rezervată băieților, conform 
previziunilor, Adrian 'Liătușaru a ciști- 
gat detașai, iar la fete favorita Mihae- 
la Ghioarcă deși' a avut cel mai bun 
timp in prima manșă ă căzut intr-o 
poartă ușoară in manșa a doua și 
astfel a trebuit să se mulțumească ca 
iocul II. Iată rezultatele tehnice : BA. 
IEȚI: 1. ADRIAN BATUSARU (Voin
ța) 99,3 (45.1—54,2) ’ 2. Mihai Salică 
(Voința) 104,8 (49,8—55.0); 3. A. 
Ghloroc (Știința Cluj) 115,6; 4. Ion 
Frățilă (Carpâți Sinaia) 116,1.

FETE: 1. Rodica Bucur (Progresul 
Sinaia) 103,7 (49,9—53,8); 2. Mihae- 
ta Ghioarcă (Voința) 105,4 (49,3 — 
56,1)1 3. Edith Horvath (Voința)
112,8; 4. Uta Speck (Știinta Bac.) 
122,3.

Ieri s-au disputat probele de fond

3 km. și 5 km. fete și 5 km. băieți... 
De remarcat lupta sfrinsă ce s-a dat1 
în ultima probă in care ciștigătorul' 
a fost decis de o singură zecime de 
secundă. Rezultatele: 3 km. letal
(15—16 ani): 1. Ecaterina SupeatA' 
(Voința) 17:28J9 ; 2. Maria Govenea 
(Aviritul Sinaia) 17:48.3; 3. Elisabeta: 
Decei (Voința) 20:14,5; 5 km. fete- 
(16—18 ani): 1. Marcela Bratu (A-1- 
vlntul Sinaia) 29:25,5 : 2. Estera Ar 
dam (Aointul Sinaia) 30:53 4 ; 3. Io> 
landa Balaș (Voința) 31:45,3; 4. Kar 
rin Roth (Voința) 32:07,9 ; 5 km. băieți' 
(15—16 ani): Ion Sumedrea (Avintut' 
Sinaia) 26:15,4; 2. G. Vilmoș (Vo
ința) 26:15,5; 3. Ian Micloș (Avintuf) 
Sinaia) 26:41,7; 4. Ion Olteana (Vo
ința) 30:31,0.

Mline se dispută probele de sfafe-r 
fă la fond, iar marți ediția 1958 d 
campionatului republican de juniori ser 
încheie pe plriia I.upulni cu nroba cler 
coborlre.

D. STĂNCULESCU

ju%25c8%259b%25c4%2583forii.au


In campionatul feminin de baschet

Olimpia
din Iu

' Meciurile feminine au stat în centrul 
Intenției în programul baschetbalistic 
de ieri. Este vorba în primul rînd de 
jocul C.F.R. București-Olimpia M.I.C., 
hotărîtor în lupta pentru primul loc. 
Victoria feroviarelor a scos din cursă 
pe Olimpia M.I.C. astfel că pentru

ln etapa de ieri a campionate
lor republicane de baschet s-au în
registrat următoarele rezultate:

CAMPIONATUL FEMININ
C.F.R Bucuresti-Olimpia M.I.C. 

62—56 (37—23).
Progresul F.B.-Vointa 

Statin 59—52 (22—24).
Constructorul Bucuresti-LT.

radea 73—36 (32—23).'
Alimentara Tg Mures-Stiinta 

I.C.F. 36—34 (17—14).
1. C. Oradea-Stiinta Cluj 48—43 

(29—17'

Orașul

0-

CAMPIONATUL MASCULIN

Locomotiva P.T.T.-Știința Ti
mișoara 100—52 ( 57—16).

Olimpia M.I.C.-Voința lași 88— 
59 (42—30).

Știinta Cluj-Dinamo București 
68—77' (31—37).

Steagul Roșu Or. Stalin-Con- 
structorul Cluj 58—52 (25—20).

M.LG.-Dinatno Oradea 71—65 
(38—31).

titlul de campioană continuă să can
dideze Constructorii! București 
r.F.R.

și

ÎNCEPUTUL SLAB A COSTAT 
MECIUL OLIMPIEI M.I.C.

Performerele etapei trecute, jucă
toarele de la M.I.C., au intrat pe te- 
rten timorate de miza mare a meciu
lui și, jtKÎnd crispat, nervos în pri
ma parte a jocului au permis cefe-

M. I. C. eliminată
pta pentru titlu
ristelor, mai calme și mai sigure, să 
ia un avantaj considerabil. In repri
za a doua C.F.R. a avut o scurtă pe
rioadă de cădere de care Olimpia 
M.I.C. a știut să profite dar fără fo
los, diferența prea mare de puncte 
din prima repriză spunîndu-și pînă la 
urmă cuvintn'. In general, exceptînd 
perioada de început a jocului, am a- 
sistat la un baschet de calitate mai 
bună decît în etapele trecute, cu ac
țiuni în viteză și spectaculoase. Cea 
mai bună jucătoare a învingătoare
lor a fost Eva Ferencz. secondată cu 
succes de Antoaneta Sidea și de Ște- 
fatiia Dinescu.- De la Olimpia s-au 
impus Ana Haralambie, Anca Pop și, 
în oarecare măsură. Violeta Zăvă- 
descu.

echipele codașe: Steagul Roșu, Con
structorii' și Voința au toate același 
număr de puncte. P.T.T. a realizat 
scorul etapei, atingînd chiar „suta" 
în fața unei Științe Timișoara inexis
tentă. Bucureștenii au manifestat o 
deosebită vervă, avînd cei mai buni 
oameni în Costescu, Căilugăreanu, 
Cristian Popescu și lanculescu. La 
Cluj, într-un meci care nu oferea o 
miză importantă nici uneia din echipe, 
dinamoviștii bncureșteni au întrecut 
fără emoții pe Știința Cluj. Jocul a 
fost de nivel mediocru.

Văcaru și I. Demeter 
pe programul galei de box de astă-seară

Ciclul galelor de box. premergătoare 
disputării campionatelor naționale, 
continuă astă-seară, la ora 19. în 
sala Floreasca. Și de data aceasta, 
printre pugiliștii care vor urca trep- 
iele ringului se află numeroase ele
mente consacrate ale boxului nostru. 
Este cazul tînărului și talentatului 
campion al „penelor", Iosif Mihalic, 
liderul Indiscutabil al categoriei, dar 
și al cunoscuților Ștefan Văcaru, 
iosif Demeter, Șîefan Cojan și Si- 
mion Gheorghe. care se anunță prin
tre cei mai redutabili competitori la 
apropiatele campionate naționale de 
box Alături de aceștia vor evolua 
cîteva din cele mai autentice ,,spe-

I.

boxului nostru: Andrei
Popa. Dumitru Fieraru

ranțe" ale 
Olteanu, G. 
ȘÎ alții.

Din programul, alcătuit cu grija 
de a avea un cît 
libru de valoare se detașează întîl- 
nirile: STEFAN VACARU — MAR
TIN FARK.AȘ, IOSIF Ml H ALIC —t 
DUMITRU FIERARU, ANDREI OL

TEANU — G. POPA, ȘTEFAN CO- 
JAN — SIMION GHEORGHE, lOStF 
DEMETER — NICOLAE NEGREA, 
MIRCEA MIHAI — ALEXANDRU 
SARARU. MAXIMILIAN BIEDL — 
MIRCEA MICLAUS, COSTEL STOIAN 
— NICOLAE ZAGOREANU etc.

mai sensibil echv

PROGRESUL F. B. S-A SALVAT!

Surpriza etapei a realizat-o Progre
sul F. B. care a întrecut Voința Ora
șul Stalin. Bucureștencele au intrat 
foarte decise și avînd în căpitana lor, 
Dina Manolescu, o realizatoare în zi 
mare, au luptat de la egal la egal cu 
una din fruntașele clasamentului. Este 
drept că Voința s-a prezentat sub 
valoarea obișnuită, contînd exclusiv 
pe Hanelore Kraus. Cu performanța 
reușită ieri, Progresul F. B. a acumu
lat 5 victorii, în timp ce celelalte 
două candidate la retrogradare. Știin
ța I.C.F. și Știința Cluj pierzînd a- 
mîndottă, au rămas mult în irmă 
(I.C.F. are 3 victorii iar Clujul are 2).

LA BĂIEȚI, LUPTA CODAȘELOR 
CONTINUĂ

Două din cele trei echipe direct a- 
menințate cti retrogradarea s-au în- 
tîlnit ieri: Steagul Roșu Orașul Stalin 
și Constructorul Cluj. Au învins pri
mii, pe merit, după un meci slab 
ca factură tehnică. în 
curat de aportul unui 
excelentă formă. Cum 
pierdut fără drept de 
Olimpiei M.I.C., după

un meci
care s-au bu- 
Dumitrescu în 
Voința lași a 
apel în fața 

etapa de ieri,

înotătorii bucureșteni și-au încercat 
din nou

Tinerii voleibaliști de la L T. B. au fost la un pas 
de o mare victorie

Simbătă și duminică bazinul acope
rit . de la Floreasca a găzduit un nou 
^concurs de verificare a. înotatoriior 
ibucureștcni. Din ansamblul rezultatelor 
ia.? remarcă cele reușite de Dumitrii 
JCaminschi la 400 m. spate (5:24,6), 
'Mihai Mitrofan la 400 m. bras 
(5:54,6) și Margareta Wittgenstein pe 
800 m liber (12:00fi). Ca si la con
cursul desfășurat săptătnina trecută și 
de astă dală înotătorii au participat la 

rezistență și vi- 
tehnice: 
Voicu 
Ioneseu

(probe combinate de 
teză. Iată rezultatele 

l#(X) hi. liber: £m. 
:30,8 (17 6), St.

bărbați: 
(Progr.) 

10:40,4

(18,3): 400 m. bras: 
(Progr.) 5:54,6 (22.8), 
6:12fi (22,4); 400 m.

AL Mitrofan
Al. Schmaltzer 
spate: D. Ca- 

minscht (C.S.U.) 5:24,6 (20fi), A. Oa:t-
ță (Dinamo) 6:00.1 (21,4); 400 m. flu
ture: F. Heitz (C.C.A.) 6:14,4 (21,6); 
fete; 800 m. liber: M. Wittgenstein 

Sanda lor-
(21,4); 400 m. 
(C.C.A.) 6:29fi 
(S.S.T.) 6:33,6 
Elisabcta Bratu

liber: M. 
(C.S.U.) 12:00,5 (20,0), 
dan (Dinamo) 12:36fi 
spate: Niculina Tonei: 
(26,7) Ana Grigor aș 
(26 2); 400 m. fluture: 
C.F.R. 7:24,4 (23fi).

In paranteză sini trecute rezultatele 
obținute ir: probele de viteză (33,33 m.)

lupte pe echipe
șui Stalin cil Feroviarul Timișoara 10-4, 
cu Vulcan București T—5. cu Carpați 
Sinaia 10—6: Feroviarul Timișoara cu 
Vulcan București 13—3, cu Carpați 9-7; 
Vulcan cit Carpați 10—6.

întrecerile de la Baia Mare au fost 
în general echilibrate cu rezultate scon
tate (ci: excepția Voinței Tg. Mureș 
care a pierdut toate cele trei întîlniri).

Iată rezultatele: Unirea Lugoj cu

Campionatul de
Campionatul republican de lupte pe 

«echipe a continuat ieri la București, 
'Timișoara, Baia Mare și Saiu Mare 
:unde au avut loc meciurile etapei a 
•JV-a.

In Capitală, sala C.C.A. din str. U- 
Tanus a găzduit întîlnirile din're echi- 
jaele C.C.A., Metalul Reșița, Corvinul
Hunedoara și Gospodării București, 

•Dacă comportarea puternicei formații a 
militarilor (care au cîștigat toate par- Gloria C.F.R. Oradea 10—6, cu Voința 
'iidele) nj: a constituit o surpriză. în 
schimb luptătorii de la Gospodării 
București au decepționat. Tot surpriză 
go.i'.e i: cțnsiderată înfr<:i.«srci J::i 
(Ion Keffer (C.C.A.) de către reșițeanu! 
"iVasile Cetida. fn schimb, doi dinire 
coechipierii '.ui Keffer — Dumitru Pîr- 
vulescu și Tudor Tarbă — au avut 
•«omportări excelente, obținînd fie
care cîte trei victorii prin tuș.

Ca aspect negativ, semnalăm elimi- 
41area din concurs, a lui Osvald 
(Corvinul Hunedoara) pentru 
aduse arbitrului.

Rezultate tehnice: C.C.A. cu 
Iul Reșița 12-4, cu Gospodării 
irești 13—3, cu Corvinul Hunedoara 
114—2: Metalul Reșița cu Gospodării 
București 11—5, cu Corvinul Hunedoa
ra IC—4: Corvinul cu Gospodării Busil- 
Tești 9—7.

Tg. Mureș 10—2. cu Chimistul Baia 
.Mare 7—7; Gloria C.F.R. Oradea cu 
Voința și cu Chimistul Baia Mare ace
lași rezultat: 9—7 ; Chimistul cu Vo
ința Tg. Mureș 9—3.

Klusch 
insulte

M&ta-
Bucu-

La Timișoara — după cum ne sem- 
tolcază corespondentul nostru C. Flo- 
vescu — întîlnirile au avut loc în sala 
•C.F.R. întrecerile nu s-ait ridicat la un 
■nivel satisfăcător, cele 4 formații par
ticipante (Feroviarul Timișoara, Vnl- 
tean București, Steagul roșii O. Stalin 
«i Carpați Sinaia) prezentîndu-se sub 
(posibilități.

-Rezultate tehnice: Steagul roșu Ora-

• Ei au conclus în partida cu C.T. F.T. 
fost învinși de. propriile lor greșeli • 
București, cel mai frumos joc feminin 

întrecută și de
• TiNARA dar năstrușnica echipă 

a I.T.B.-ului a fost din nou ieri la 
un pas de o nouă mare performan
ță. Ea a fost învinsă de puternica 
și rutinata echipă a C.T.F.T.-ului cu 
3-2 (15-7; 7-15; 15-7; 8-15; 15-13). 
Așa ar suna in mod oficial expri
marea rezultatului partidei din saila 
Floreasca. In realitate însă, nu 
C.T.F.T.-ul a învins, ci I.T.B.- ui a 
pierdut. Fiindcă toate circumstan
țele și, mai ales, comportarea tine
rilor voleibaliști de la I.T.B. le dă
dea cu prisosință dreptul la victo
rie. Au fost aproape de ea fiindcă 
au condus cu 13-7 in setul V, după 
ce iși dominaseră copios adversarul. 
Dar voleiul e... volei ! După ce fă
cuseră puncte cu multă trudă și la 
capătul unor acțiuni de toată fru
musețea echipierii I.T.B.-ului le-au 
cedat unul după altul, copilărește. 
E suficient să amintim că ferovia
rii au obținut patru din cete opt 
puncte consecutive, 
realizat direct din 
tă preluărilor total 
de la I.T.B. Rutine 
tul ! In momentele

cu 13—7 în setul V dar au
Meciul Știința Timișoara — C.F.R. 

văzut la Timișoara A C.C.A. 
Știința Cluj.
ne de la sfirșitul de meci pirivin- 
du-i pe cei de pe teren aveai im
presia — după paliditatea figurilor 
și nesiguranța mișcărilor — că cei 
de la I.T.B. sint conduși cu 13-7 și 
nu „vulpoii" de la C.T.F.T. care toc
mai datorită calmului și lucidității 
au fost în stare să obțină în ultima

REZULTATEI^: TEHNICE 
ALE ETAPEI

M A S C ULIN: Progresul
C.T.F.T. 2-3 (7-15,
13-15), A.M.E.F.A. 
București 1-3 (8-15, 
Tractoiul 
București 
15-3), 
T.C.H.
8-1&), : 
11-15,

perspectivă i 
trebuie să 
va rezerva

a voleiului nostru — 
fie amăriți. Vii torul 

i desigur satisfacții

de 
nu 
le 
dacă vor munci mai departe cu în
credere. Echipa C.T.F.T. s-a prezen
tat destul de slab. In atac, Nicotau 
a făcut imposibilul spre a-și suplini 
ceilalți colegi, în general mult sub 
valoarea lor obișnuită. Ne rămin ur
gent datori cu o reabilitare. Dintre 
jucătorii I.T.B.-ului remarcăm — a- 
lături de „decanul" formației, Ru- 
sescu — pe Pădurețu, Palade și Pe
lin. Inegal, uneori confuz, arbitrajul 
dr-ului Albuț. (Ef. I.).

pe care îe-au 
serviciu, datori- 
greșite ale celor 
și-a spus cuvin- 
de m»re tsmsiu-

I.T.B.—
15-7, 7-15, 15-8,

Arad—Dinamo
7-15, 15-13, 5-15), 

Sta', in—Victoria 
(U-l«, K-14, 1«-15,

Craiova—Constructorul 
17-15, 

(15-ie,

Orașul
3-1

, ?-3 (15-17, 15-12, 1«-15, 
Știința Cluj—C.C.A. 3-2 
15-7, 12-15 15-8).

FEMININ: C.P.C.S.—Voința
biu 3-1 (9-15, 15-10, 17-15,
I.C.F.—M.I.G. 3-2 (15-13, 5-15,
17-15, 15-6), Dinamo București—Pro
gresul Tîrgoviște 3-6 (4, 2, 3), So
meșul Cluj—Voința Orașul Stalin 
3-6 (12, 8, 11), Știința Timișoara—
C.F.R. București 2-3 (15-13, 13-15^
3-15, 15-13, 13-15).

st- 
15-13), 
11-15,

clipă o victorie care nu le mai su- 
ridea. Experiența sutelor de meciuri 
a majorității jucătorilor feroviari 
și-a spus cuvintul. Tocmai de aceea 
echipierii I.T.B.-ului — o formație

• „POATE 
timișoreni nu 
minin de volei 
fel și-a început relatarea despre jo
cul dintre formațiile Știința Timi^^ 
șoara și C.F.R. București 
dental nostru Petre Anean. Partia^^ 
a avut o desfășurare dramatică și 
in această privință meritai princi
pal ii au timișorencele care, in net 
progres, de Ia joc la joc au opus o 
dirză rezistență valoroasei formații 
bucureștene. Final, rutina acestora 
din urmă a foet determinantă în 
obținerea victoriei: scor 3-2 (13-15, 
15-13, 15-3, 13-15. 15-13). Cele mai 
bune jucătoare: Păunoiu
eescu (C.F.R. București), 
loșie și Gagu (Știința).

niciodată spectatorii 
au văzut un joc fe- 
atit de frumos", Ast-

ți Busuio- 
Raliu, Go-

Viforul a trecut
în fruntea clasamentului la rugbi

Bărăscu, Antimoianu, S. Niculescu și
Mateescii

• JUC1ND mai variat
• avînd un atac mult mai eficace stu

denții clujeni au obținut o meritată 
și muncită victorie in dauna echipei 
C.C.A. Jocul a plăcut tocmai pentru 
că ambele echipe au jucat 
deschis. Scorul partidei: 
Cluj—C.C.A. București 3-2 
11-15, 15-7, 12-15, 15-8).

la fileu și

curajos,
Știioța
(15-10,

(Urinare din pag. 1)

Barbu pecetliiiesc soarta partidei. 
Subliniem însă că încercarea lui Al- 
dea (care a urmărit o recentrare a 
lui Hie) a fost realizată dintr-tin of
said clar, 
Oncescu.
picior 
și-att 
aripi 
Rusii, 
rovici

• Pentru Viforul, jocul în compa
nia studenților ieșeni nu a reprezen
tat decît o problemă de scor. Forma
ția viforistă, realizînd scorul etapei 
(42—0!) a reușit — și cu ajutorul 
adversarului care nu a opus rezis
tența scontată — să urce pe primul 
loc în clasament. Dacă despre rug- 
biștii ieșeni nu putem face nici o 
remarcă, în schimb din echipa gazdă 
am reținut, prin pofta lor de joc, pe

nefluierat de arbitrul 
Am reținut loviturile 

ale lui lori eseu și II»?, 
lansat cu precizie cele 
(Barbu și Diacoues-cu) 
De la studenți, Șerbu și 
au fost cei mai activi.

I. 
de 

care 
două 

Și pe 
Laza-

C. ȘT. 
formației 

de minute 
Apoi cînd nî-

ai
65

• Tinerii jucători „ 
P.T.T. au ținut în șaîi 
ru'inata echipă militară, 
meni nu se mai aștepta, ei au căzut 
inexplicabil, primind 16 puncte. Att 
înscris Veludn (6), Căpușan (3), 
Dobre (3), Pencte (4).

Un nou concurs^ 
de verificare 
a cicliștilor 
romini și germani

r

(V. Hossu—corespondent)

• La Ploești, echipa militară din 
localitate și Știința Timișoara au 
prestat un joc de o factură mediocră. 
Studenții au învins datorită superio
rității liniei de treisfertnri. Ai» mar
cat Cetea (două lovituri de pedeap
să), Argintaru și Cumpănaștt (cîte 
o încercare) și Viting pentru învinși

(I. lordache—corespondent)

LIA JUNG-SZABO : 5,4ă m. 
LA LUNGIME

Ultimul concurs atletic pe teren a- 
coperit din acest sezo-n desfășurat ieri 
în sala Floreasca II s-a bucurat de o 
partici-pare numeroasă. Cu acest pri
lej, Lia Jung—Szabo (C.C.A.) a sărit 
5,46 m. la lungime, cea mai buna per
formanță obținută vreodată la noi în 
sală. Iată rezultatele: Băieți. 50 m.:
1. Ficleanu (T.C.H.) 6,1 sec.; 2. Dia-
conu (Dinamo) 6,2 sec.; 3. Bătoiu (Din.)
6.3 sec.; 55 m. g.: 1. Tonei (Recodtâ)
8.3 sec.; 2.Tudo®e (Rec.); 3. Constan-
tinescu (Rec.) 8,4 sec.; îmălțâme: Ven- 
cu (M.I.G.) 1,80 m.; lungime: Băiboiu
6,59 m.; greutate: Drăgulescu (T.C.H.) 
12,81 m.; triplu: ionesieu (Din.) 13,82 m. 
Fete. 50 m.: 1. Gabriela Luță (P.T.T.) 
7,0 sec.; 2. Geoa?geta Palade (Progre
sul) 7,1 sec.; 3. Olivia Cara*bela (Progr.) 
și Margareta Miliades (Din.) 7,2 sec.; 
40 m. g.: Lia J-ung—Szaibo 6,3 sec.; 2. 
Siîvi’a Băfl.tăigescu (M.LG.) 6,6 sec.;

greutate; 1. Melania Silaghl (Voința) 
12,49 m.; 2. Lia Manoltu (M.I.G.) 12,16 
m.; 3. Anca Gurău (Progr.) 11,44 m.; 
lungime: Lia Jung—Szabo (C.C.A.) 5,46 
m. *
m

2. Florentina Stancu (C.C.A.) 5,11
3. Aurelia Pîrlea (Spartak) 5,00 m. 

Nicelae D. Ndcclae 
corespondent

CĂLĂREȚII AU ARATAT 
O FORMA BUNA

cursul eu cîte 3,7 și, respectiv, 12 puncte 
penalizare.

In seria a doua V. Pinciu pe Matador, 
Gli. Antohi pe Rubin și M. Tînru pe 
Odobeșli au terminat parcursul tot fără 
nici o penalizare dovedind eă se află în 
formă bună.

INTILNIRI DE POPICE

CLUJ 23 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cicliștii romini și 
germani, care se pregătesc ta Cluj 
in vederea participării la a Xl-a e- 
diție a „Cursei Păcii", 
Berlin—Fraga, au avut 
nou concurs comun de

Concursul de verificare a călăreților 
fruntași din lotul de obstacole care 
a avut loc ieri dimineață la baza hi
pică din Călea Plevnel s-a bucurat de 
prezența un:ui numeros public.

In prima serie au evoluat opt călăreți 
dintre care cinci au reușit să termine 
parcursul (înălțimea maximă a obsta
colelor 1,3» m) fără nici o penalizare: 
Al. Longo pe Slicitu, M.. Timu pe M-in- 
<iir, D. Velicu pe Văzduh, Gh. Antohi pe 
Fildeș și V. Bărbuieeanu pe Nor, V. 
Pline iu pe Odor, 1. Moinar pe Brebenel 
șl C. Vtad pe Castor au terminat par-

Ca-
re-

V'ATȘOVM— 
astăzi im 
veri f ic®re. 

Cursa desfășurată pe ruta Cluj— 
Huedin—Oluj a fost rapidă chiar de 
la plecare. Evadează alergătorii G. 
Moiceanu, Adder, Grabo și Constan- 
tinescu. Ei sint prinși, de piu torni 
oare acționează energic, la uncușut 
de la Căpușul Mare (km. 26). .Atei 
atacă C. Dumitrescu și grupul jr- 
măritciriilor se destramă. Regrupscee 
— parțială — se 
rea în Huedin. La 
tentativă: țișnește 
Lui i se a'ătt-ă 
Griinwai'.d. Acești 
(observați 
germani) se înțeleg foarte b'ne in 
cadrul moriștei și vor sosi detașați 
de pluton la capătul etapei. In a- 

sprmtează pu- 
Ș> 
săi

produce !a mira- 
întoarcere o nouă ' 
Gabriel Moiceanu. 
Hagen. Zanon: și 
patru alergători 

pecitatea: doi romtni, doi

In etapa de ieri a campionatului 
pitaleî s-au înregistrat următoarele 
zultate: masculin; I.O.R. I—Republica
23*45:2259 p. d.; Recolta M’.A.S.-I.O R 
II 23€4:2275 p. d.; Rapid-P.T.T.
2<2«1 p. d.; 23 August-C.F.R. Buc. 2199- 
2308 p.d.; feminin: Rapid-Victoria So
ck-Mstâ 1910-1^5(2 p. d.; Indvinal-I.O.R. 
18€»l-1730 p. d.; C.F.R. Buc.-21 Dec. 
1703-1555 p. d.

Recolta M1»A..S.-Constructorul II 
Sibiu (amical) 24018-2372 p. d. Jocul s-a 
desfășurat sîmbătă pe arena Recolta, 
iar cei mai mare procentaj individual a 
fost realizat de Iosif Munteanu: 429 p. d.

pwupiero de sesire 
temic Erik Hagen 
smulgă partenerilor 
un avans de 22 sec.

Clasamen t f inal :
(R.D.G.) a porcuns 120
24:16 (medie orară 35,050 km.); 2. 
L. Zainoni 3 h. 24:38; 3. G. Moicee- 
nu;
lași timp. A fost 
cu timpul de 3 h. 
tonul in care se 
Cailcișcă, Ekstein, 
hairu, Șelaru, C. Dumitresc -.

— em. i.

reușește să 
de evadare

1. Erik Hagen 
km. in 3 h.

4. G. Grunwald (R.D.G.), ace- 
croncmetrat apoi 
28:29 întreg plu- 
aflau și Toppfer, 
Munteanu. B-na-



Știința Timișoara și-a satisfăcut din 
nou — și cu prisosință I — numeroșii 
admiratori din Capitală, lntrecînd ieri 
deo manieră entuziasmantă pe Dinamo 
București, studenții timișoreni n-au 
cucerit doar o victorie de prestigiu, 
dar au și trecut un nou examen de 
maturitate, făcînd de departe cel mai 
bun joc dintre cele 4 formații care au 
evoluat în cuplajul de pe 23 August. 
După acest 6—2, o discuție asupra 

r justeței victoriei este, firește, cu totul 
, inutilă; ceea ce se poate pune sub 

semn de întrebare este cel mult pro
porția scorului, care — nouă, ca și 
altor spectatori — ne apare prea se
ver față de aspectid general al jocu
lui. Cum se explică atunci această 
mare diferență de goluri ?

Să căutăm, mai întîi, explicația în 
jocul timișorenilor. Ei au jucat SIM
PLU, în viteză, viguros, în adîncime, 
au căutat poarta cu perseverență. Ata- 
canții oaspeți s-au mișcat agil și a- 
tent și n-au lăsat să Ie scape nici o 
greșeală a apărării dinamoviste, in
trată la un moment dat în derută în 
fața atacurilor debordante cărora tre
buia să le facă față. Recunoscutul său 
„simț al porții" ne-a fost din nou eta
lat de Ciosescu, pe care l-am văzut 
astfel autor al unei performanțe pe 
care cine știe cît va trece pînă cînd o 
va mai egala cineva : a marcat cinci 
goluri consecutiv, pe un interval de 
35 minute de joc I

par scorul (la un moment dat era 
chiar 6—0 I) își are explicații și în 

’tabăra cealaltă. Dinamo București n-a 
fost decît rareori (și atunci numai în 
faze de cimp) echipa pe care o cu
noaștem. Iar apărarea (compartiment 
î»j^ue Motroc a fost simplu figurant 

Iui Ciosescti. iar Szokii și Nun- 
weîW, doar cu cîte un picior valid, 
au fost regulat depășiți) a prezentat 
lacune grave.

După un sfert de oră de joc echili
brat. de bună calitate, o țîșnire a lui 
Cădariu printre apărătorii dinamoviști 
se termină cu un gol de toată fn.mii. 
setea. Apoi (min. 30) studenții t.rcă 
scorul printr-un gol al lui Ciosescu: 
Filip a centrat (se pare c5 mingea 
ieșise din teren), apărarea s-a oprit, 
Uțu la fel și... Ciosescu a introdus 
mingea cu capul în plasă. In 
Boroș centrează 
poartă : 3—0.

corner

N-a lipsit mult ca U.T.A. să pără
sească terenul învinsă in ciuda pre
siunii exercitate in repriza a doua 
la poarta lui Voinescu. Pînă la sfîr- 
șitul meciului nu mai erau decît 
patru minute și C.C.A. 
încă din prima repriză 
Dac ar fi fost nedrept 
să piardă acest meci, 
mult, cu 
conduși, 
fost 
Pînă 
nute 
mulți 
Petschowski

erau 
conducea — 
— cu I—0. 
ca arădanii 
cu atît mai 

cit chiar atunci cînd erau
în prima repriză, ei n-au
nimic inferiori campionilor, 
urmă, eforturile lor susți-

cu
la

intr-un ritm care a surprins pe 
spectatori, au fost răsplătite: 

același care

minute înainte ratase o lovitură 
la 11 m. și o dată cu ea egalarea 
a înscris mult așteptatul punct 
a stabilit scorul de 1 — 1 la care oas
peții aveau dreptul cu prisosință și 
cu care s-au declarat mulțumiți și 
militarii.

Jocul a avut două părți distincte. 
In prima repriză, începutul a aparți
nut oaspeților care au acționat mai 
legat și au ratat prin Marin Mar
cel, in min. 15, o situație favora
bilă. Apoi, inițiativa a trecut de par
tea bucureștenilor. Atacai lor cu o 
improvizație (Jenei extrem stingă) 
și cu un debutant (Constaatinescu în

min.
șl Ciosescu reia In

39,

La numai două minute de la relua
re, Ciosescu înscrie un neu gol, cu 
concursul hotărîtor al lui Uțu care, 
după ce plonjează, scapă mingea în 
piciorul atacantului timișorean. Nu trece 
însă nici un minut și Boroș centrează 
pe jos la Ciosescu care reia, de a- 
proape, în plasă. Cum Motroc fusese 
absent de la toate aceste faze, antre
norii lui Dinamo fac schimbări în for
mație, postul de stoper revenindu-i lui 
Călinoiu. Dar Ciosescu tot înscrie 1 
E drept însă, de data aceasta doar din 
penalty, în min. 55. Pînă la siîrșit, 
două goluri ale învinșilor: Ene trans
formă un 11 metri (min. 72) iar Ba- 
bone înscrie cu capul la un 
(min. 85).

In afara lui Ciosescu (care se des
prinde mai mult prin numărul im
presionant de goluri înscrise) cu greu 
am putea evidenția pe cineva din e- 
cliipa Știința. De aceea, ne vom măr
gini să subliniem jocul sobru și foarte 
decis al liniei de fund, activitatea neo. 
bosită a halfilor, ca și orientarea ata- 
canților spre joc simplu și șuturi cît 
mai multe la poartă. In a doua re
priză poarta lui Dinamo a fost supusă 
unui J--- ' 1 ’ "
cizia
(care a făcut o bună impresie) a lăsat 
însă de dorit. La Dinamo, i," 
— foarte slabă în prima repriză — 
și-a revenit parțial după. minutul 48, 
cînd scorul era 5—0, prin trecerea lui 
Călinoiu stoper. Atacul, în care interii 
au fost șterși, n a contat decît pe 
eforturile lui Ene, păzit însă cu străș
nicie de " ” :

Și, un paradox : raportul de cornere. 
invers proporțional cu scorul: 7—4 
pentru... Dinamo.

Arbitrul Aurel Iftimie din Orașul 
Stalin a condus bine. O impresie ne
plăcută ne-a lăsat însă graba cu care 
(poate, pentru a scăpa de ,,complica
ții"...) flu'era în favoarea echipei fn a- 
părare, ori de cite ori se producea 
vreo învălmășeală în careu.

ȘTIINȚA: Curcan — Zbir cea, Brîn
zei, Florescu — Cojereanu, Tănase — 
Girieariu, Cădariu, Ciosescu, Filip, 
Boroș.

DINAMO: Uțu — Al. Vasite, Mo
troc, Szokb — Călinoiu, Nunweiler — 
Kdszegi, R. Lazăr. Ene, Babone, Suni.

adevărat „bombardament". Pre- 
lui Ciosescu, Gîrleanti, Cădariu

de dorit. La Dinamo, apărarea

stoper. Atacul, în care interii 
șterși, n a contat decît pe

Brînzei.

RADU URZICEANU

unei
Jiul a cules roadele
excelente

Petroșani 23 (, L '
debutat în retur — pe teren propriu 
— cu o meritată victorie Succesul 
gazdelor putea fi întrevăzut încă din 
primele minute de joc cînd, prin o- 

și conlucrare perfectă intre 
-Ci^^rtimeiite. echipa din Petroșani 

a preluat inițiativa și a asaltat con
tinuii poarta lui Mîndru. Acțiunile pri
pite ale atacauțîlor proprii ca și re
zistența apărării bucureștene au îm
piedicat ' "

scorului.
din miri.

(prin telefon). Jiul a

însă muttă vreme deschiderea 
Golul „plutea în aer" încă 
3 cind Fioraa, ezitînd, a 

scăpat o mare ocazie. Au urinat apoi 
ratările lui Ghibea (min. 8), Ciurdă- 
rescu (min. 10 și 26). In această pe
rioadă gazdele obțin mai multe cor
nere. Unul dintre ele (executat de 
Ghibea) a fost transformat cu capul 
de Cozmoc care a țîșnit dintr-un bu
chet de jucători aflat la 4 m. de 
poarta lui Mîndru (min. 31). Condu
când cu 1-0 Jiul păstrează inițiativa 
în timp ce Progresul pare că nici nu 
există pe teren. Spre sfirșiiiil repri
zei (min. 38) la o gravă greșeală a 

«lui Mîndru (a scăpat mingea din 
• nună) Ciurdărescti fiind singur, la 6 

m. de poarta goală, trage pe lîngă 
bară. In ultimul minut al primei re
prize Progresul inițiază un atac prin 
Oaidă. Acesta centrează, sar la minge

prime reprize
Crîsnic și Banciu balonul îi .tentea
ză" insă îndrepțindu-se spre poartă. 
Banciu poate ajunge mingea dar este 
oprit neregutamentar de Crîsnic. To
tuși, arbitrul nu acordă li m ! Este 
prima greșeală care va fi urmată de 
multe alte ezitări și decizii eronate. 
Arbitrajul lui Gh. Dragomirescu 
(Ploești) nu poate fi calificat decît 
slab. In repriza secundă aspectul par
tidei se schimbă radical. Jucătorii 
Jiului (excepție fac doar Panait și 
Cozmoc care continuă să fie motorul 
echipa) au terminat „benzina". Iniția
tiva trece de partea oaspeților. Ei do
mină copios dar ineficace

Formațiile: JIUL PETROȘANI :
Crîsnic — Romoșan. Panait, Tîrno- 
veantt — Cosmoc. Corneanu — Ghi
bea. Florea. Cittrdărescti. Gabor, Sima.

PROGRESUL BUCUREȘTI: Mîn
dru — Dobrescu, Caricaș, Soare — 
Cojocarii. Știrbei — Oaidă. Mateia-ni», 
Banciu, Smărăndescu Leucă

RENATO ILIESCU
/. Zamora, coresp.

f^onosport
un buletin cu 12 rezultate 

nr. 12. etapa din 23 mar-

București-U.T.A. Arad

Așa arată 
pronosport 
tbe 1658

I. C.C.A. 
feat. A)

II. Dinamo București-U.S.U. Ti
mișoara (cat. A )

III. Jiul Petroșani-Progresul Bucu
rești (cat. A)

IV. St. Roșu Or. Stalin-R/ipid 
Burviești (cat. A)

V. I.C.O. Oratlea-Dfaiamo Cluj 
(cat. A)

VI. Energia Tg. Mureș-Petrolul
PîoeșAi (cat. A)

VII-. Austria-Italia
VIII. Sedan-Reims (eamp. francez)
IX. Toulouse-Racing Paris (camp, 

franeea)
X. Valenciennes-Angers (camp, 

francez)
XI. Lyon-St. Etienne (camp, fran

cez)
XII. B-eziers-Marseille (camp, 

francez)

X

2

1

X

2

x
1
2

x
1

2
x

de postul
man care salvează în corner un șa4 
puternic al lui V. Moldovan. U.T.A. 
revine în atac. Zavoda II salvează 
în corner o situație dificilă (Mercea 
ajunsese singur în fața porții — min. 
25), apoi Petschowski ratează o o- 
cazie bună (min. 28) trăgînd pu
ternic și plasat. Voinescu intervine 
in ultima clipă aruncînd mingea în 
corner. C.C.A. iese din apărare, pre
ia inițiativa, atacă mai omogen și 
în min. 37, cînd nimeni nu se aștep
ta, deschide scorul. Constantînescn 
profită de o neînțelegere între Capaș 
și Băcuț II, îl fentează pe Băcuț II 
și face o cursă lungă. Ajuns la vreo 
20 de metri trage foarte puternic 
sub bară: I—0, scor cu care se ter
mină repriza. La relivire, mulți se 
așteptau să slăbească U.T.A. Dar 
lucrurile se întîinplă altfel. U.T.A. 
este aceea care preia inițiativa de 
Ia început, atacă tot mai insistent și 
termină foarte puternic. Petschowski 
trage peste bară (pentru prima dată 
în cariera lui) un penalti (min. 50). 
Jocul — spre deosebire de prima re
priză cînd a fost mai lent — devine 
foarte vioi, rapid. C.C.A. contraatacă 
periculos, Zavoda I ratează chiar o 
ocazie mare în min. 60, trăgînd peste 
poartă. La fel Serfozo în min. 64. 
Incet-încet, C.C.A. slăbește ritmul,
U. T.A. joacă numai în terenul mi', ila
rilor și obține, în fine, egalarea în 
min. 86. Serfozo (trecut în atac) 
combină ou Jurcă și acesta centrează 
precis, iar Petschowski reia cu ca
pul, spectaculos, direct în poartă: 
1—1. Jocul însă nu se termină și în 
minutul 89 Serfozo — la o centrare 
a lui Jurcă — ratează de la cîțiva 
metri golul victoriei !

U.T.A. ar fi putut cîștiga acest 
joc. De altfel, a și avut de partea sa 
superioritatea teritorială și ocazii mai 
clare. C.C.A., de data aceasta cu Za
voda 11 în apărare, dar fără Alexan- 
drescu și Cacoveanu în atac, nu pu
tea realiza mai mult în meciul de 
ieri. Și de data aceasta atacul a con
stituit punctul nevralgic.

Arbitrajul lui Gh. Qsinc bun. Jocul 
interesant și cu multe faze frumoase, 
de o corectitudine exemplară, 
face 'cinste jucătorilor.

C.C.A.: Voînescn-ZAVODA 
POLSKI, Dragomirescu-Onisie,
V. Moldovan, CONSTANTIN, 
stantinescu, Zavoda I, Jenei.

U.T.A.: COMAN-SZUGS, Băcuț 11, 
Seres-Kapas, SERFOZO (Mercea )- 
JURC.A PETSCHOWSKI, Marin Mar
cel, Mercea (Serfozo), Țîrlea.

de centru), dă de lucru tai Co-

Șl

In ultimul minut de joc, U,T .A. are o nouă ocazie, da' Serjozo — dreapta — 
trage prea încet, Voinescu scapă mingea, insă Cepolski v-i degaja.

Rapid a realizat la Orașul Stalin
ceea ce nu a reușit în tur la București

ORAȘUL STALIN, (Prin tel. de la 
subredacția noastră). La primul meci 
din returul campionat ului disputat în 
localitate s-a înregistrat un record de 
spectatori (15.000) pe Stadionul Tine- 
retului. In general, rezultatul (2—2) 
este echitabil, dar dacă ținem cont de

a 
tras din apropiere in bară, iar in ul
timul minut de joc Olaru a ratat de la 
6 m. o ocazie mare, putem afirma că 
Rapid a trecut pe lingă victorie. De 
fapt bucureștenii au demonstrat prin 
viteză. calități tehnice individuale și 
vitalitate că pot face lucruri mari. Ei 
au dominat in prima repriza care le-a 
și aparținut ca scor (2—1) balifidu-și 
atacul pe deschideri lungi in adincime 
și combinații eficace care au derutat 
apărarea Steagului Roșu. Au fost și 
perioade (in special după epatarea ta 
1—1 și 12 minute de la începutul re
prizei secunde) cind Steagul Roșu n 
dominat categoric, marcind și golul 
egalizator. Apoi gazdele au cedat și 
s au complăcut ca și oaspeții într.un 
joc de cimp in care, pe alocuri, îna
intașii Rapidului au avut sclipiri. Pe
rioada de scădere a metalurgișidor cau
zată și de accidentarea lui Paul Po
pescu (min. 80) putea să ducă și ea 
la victoria Rapidului. Iată cum sau 
înscris golurile' min. 12, Olaru com
bină cu Ene II șt trimite pe sus lui 
Copil 
piere:

/aptul că in min. 81 Georgescu

care înscrie cu capul din apro-
1—0. Min. 18: la executarea u

nui corner de către Hașoti, David trage 
in bară, mingea ii revine și iot el reia 
iii gol, 1—1. In niin. 21 Copil face o 
cursă pe extremă, trece de Percea și 
trimite in careu la Olaru, acesta este 
blocat de portarul Ghiță: mingea sare 
in sus și Olaru o introduce in plasă cu 
corpul' 2—1 Min 57: David iu mingea 
din apropierea centrului, trece de apă
rarea oaspeților și rămas singur cu 
Dungu, trimite pe lingă el in plasă: 2—2. 
Arb. Șt. ionescu 1. București a condus 
formațiile: STEAGUL ' ROȘU OR.
STALIN: Ghițâ-Bîrsan, Marinescu, 
Percea-Liidișan, Paul Popescu-Hașoli, 
Fusulan, Ciripoi. Szigheti, David. RA
PID BUCUREȘTI; Dungu-Greavu, 
Vărzan II. Macri-Bodo, Seredai-Copil 
III, Raab, Olaru, Georgescu, Ene II.

AL. D1NCĂ

care

I, CE-
BONE-

Con-

P. GAȚU

Energia Tg. Mureș și Petrolul Ploești 
și-au împărțit punctele și perioadele 

de dominare
larea a dat aripi gazdelor care m pre
sat în continuare, și în minutul 60 
Meszaros 1 trage în poarta goală 
(Roman ieșise înaintea âtacanîTiliii mu- 
reșan) dar mingea s-a lovit de un 
apărător și situația s-a... clarificat. 
Zece minute mai tîrziu, Meszaros 1 
trece de Neacșu, care îl dezechilibrea
ză faultîndu-1 și arbitrul P. Kroner 
fluieră fault. Lovitura liberă este exe
cutată de Torok la Meszaros II, care 
reia cu capul peste poartă. Energia 
continuă să preseze și în penultimul 
minut de joc, Torok scapă, este jenat 

Marinescu care l-a ținut cu mina 
careul de 6 m., totuși trage, dar 
lîngă poartă. Coiiclucătorul jocului, 
Kroner — care a arbitrat în gene- 
bine, fiind aplaudat în prima re-

TG. Ml’REȘ 23 (prin telefon). — 
9.000 de spectatori, număr record pen
tru Tg. Mureș, au urmărit cu mult in
teres întîlnirea terminată la egalitate 
1—1 (0—1) dintre echipa locală Ener
gia si liderul clasamentului. Petrolul 
Ploești. Partida a început promițător 
cu laze rapide, unele dintre ele — 
mai ales cele ale ploeștenilor — ter
minate cu șuturi puternice la poartă. 
Jocul s-a ridicat la un nivel tehnic 
satisfăcător datorită ambelor formații 
care au arătat o bună pregătire teh
nică și fizică. In prima repriză Pe
trolul a avut prin aportul mijlocașilor, 
superioritatea teritorială. Apărarea 
gazdă a făcut cu greu față impetuoa
sei înaintări a oaspeților din care Du-

A douăsprezecea înfrîngere 
consecutivă a fotbaliștilor orădeni !...

Cuc este pe cale să egaleze, dar ba
lonul intilnește bara 1 La reluare, gaz
dele domină teritorial, -timp de 2d' de, 
minute, dar înaintarea lor nu reușește 
să concretizeze. Apoi, dinamoviștii își 
revin, preiau inițiativa și pină la sfir- 
șitul jocului se mențin in jumătatea ... __ , .
de teren a gazdelor. De semnalat țap- mitrescu și Munteanu au lost cei mai 
■ * - - . agresivi. Încet, încet Energia și-a re

venit construind acțiuni ofensive și 
dînd de lucru lui Roman. Primul gol 
a lost marcat de Dumitrescu în min. 
27 după ce trecuse de Gierling și Va- 
karcs II care nu s-au înțeles care să 
intervină mai întîi. in plus și por
tarul Iliescu a greșit ieșind neinspi
rat înaintea lui Dumitrescu. La reluare, 
mureșenii par foarte hotărîți să schim
be rezultatul și în această repriză ei 
au avut inițiativa în majoritatea tim
pului, creînd poziții dare de gol din 
care însă nici una n-a lost concreti
zată. Golul egalizator a „căzut" prin 
surprindere în min. 52 iiind înscris de 
Jozsi printr-un șut foarte frumos tras 
la păianjen de la 25 de metri. Egar

ORADEA, 23 (prin telefon). — Pe 
un timp foarte rece, 7000 de specta
tori au asistat la un meci disputat, in 
care balanța victoriei a oscilat cind 
de o parte, tind de cealaltă. Sub as
pect tehnic, ambele echipe au prezen
tat multe lacune, in special in privin
ța preciziei șuturilor pe poartă. Dina- 
moviștii clujeni merită totuși victoria
- pe care au obținut-o cu 1—0 (1—0) 

— datorită unui joc mai organizat, 
mai calm și mai bine orientat tactic. 
Începutul jocului aparține ■ gazdelor, 
care nu reușesc însă să fructifice oca
ziile avute, permițind apărării dina- 
moviste să rezolve cu succes toate 
momentele critice. După primul sfert 
de oră de joc, oaspeții preiau iniția
tiva și in min. 18, Eftimie deschide 
scorul, la capătul unei acțiuni perso
nale : 1—0 pentru Dinamo Cluj. Două 
minute mai tirziu, același Eftimie ra
tează din apropierea porții o mare 
ocazie de a mări scorul. Pină la pau
ză. mai este de semnalat faza din min. 
30, cind în plină dominare a oaspeților.

hi/ că, in ultimul minut de joc, oră- 
denii au o mare ocazie de a egala: 
la un hends comis in careu de către 
Moarcăș, arbitrul acordă 11 m. Execută 
Kiss, dar mult prea încet, astfel că 
Bucur reține cu ușurință.

Arbitrului Mircea Cruțescu (Bucu
rești) i s-au aliniat formațiile:

CLUBUL SPORTIV ORADEA: 
Sugar — Băcuț I, Kiss, Nemțescu — 
Cuc, Tiriac — Toih, Demien, Roșu, 
Niculescu, Bîscă.

DINAMO CLUJ : Bucur — Moarcăș, 
Hulea, Sakacs II — Țîrcovnicn, Dra- 
gomir — Radulescu, Mihai, Eftimie, 
Sakacs 1, Oprea

Zolian Singer Mircea Pop 
poresuondenU

de 
în 
Pe 
P. 
ral .
priză — a greșit însă la această fază, 
neacordînd lovitură de la 11 m.

Formații: ENERGIA : Iliescu —s
Szekelly, Vakarcs II, Szasz — Bociar- 
di, Gierling — Varga, Jozsi, Torok, 
Meszaros II, Meszaros I.

PETROLUL: Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Fronea, Neaeșg 
— Zaharia, Tal) arce a, Dumitrescu, D. 
Munteanu, Bădulescu. S-au remarcat i 
Bociardi, cel mai bun de pe leren, 
Vakarcs II, Jozsi și Meszaros II de> 
la gazde și Marinescu, Fronea, Neștoj 
ști și Dumitrescu și D. Mimteanu (în 
prima repriză) de la oaspeți.

MIRCEA TUDURAM 
Vasile Radar,



Franjo lie și eckipaa
câștigătorii primului cros

confirmat excelenta 
ca și
Ploaia 

care a căzut fără întrerupere în orele 
care au precedat startul primei ediții 
a crosului balcanic a constituit pen
tru fiecare dintre atleții noștri tin 
motiv de serioasă îngrijorare. Îngri
jorarea se accentuase mai cu seamă 
după ce echipa noastră vizitase tra
seul crosului și remarcase faptul că, 
în majoritatea 
pămint argilos 
transformase în___ .

Dar iată că. cu puțin thno înainte 
Be a pleca de T_ 2~ _._ “

Vasile Weiss a 
ocupînd locul doi,

Ankara 23 (prin telefon).

lui, acesta cuprindea 
care. umflîndu-se, se 
clisă.

3e a pleca de la hotehrf Cihan Pa- 
las unde au fost cazați, spre stadio
nul’ „19 Mai" ploaia s-a oprit, ce
rul însenitiîudu-se.

La start s-au aliniat 24 de concu
rent! cite 6 pentru fiecare din cele 
4 echipe participante : Bulgaria. Iugo
slavia. Rominia și Turcia. Traseul a 
măsurat circa 10 km. consttad <fin
tr-un circuit care a fost acoperit de 
3 ori De flecare dată, atleții par
curgeau cite o tură de stadion și 
continuau cursa apoi pe un hipodrom.

Și iată acum cîteva aspecte din 
cursă... Imediat după sfart s-a insta
lat la conducere trn mic pluton for
mat din bugarul Vurfkov. iugoslavii 
Mihalic <=i StrtM și reprezentanții 

noștri W"tss și Greeescu. Se afear-

DOUA MECIURI R. D. GERMANA—
P. POLONA

• Vineri și simbită 
s-au întîlnit la Berlin 
în sala „Werner Zee- 
lerbiitaer" in meciuri 
reprezentativele cetor 
pnmm meci scorul a

HQCKE1

R.

ante rnațional e 
deoă țăii. In _____ __
fost egal 3—3, în cd de al doilea vic
toria a revenit hocheâștilor germani 
cw <-3.

CAMPIONUL MONDIAL
LA SĂRITLRI PE LOCUL 4

• La Obe-rsdorf (R. 
F. Germană) s-a des- 
fă*nrat un mare eon- 
cacs internațional de

Sărituri La care au participat majo
ritatea săritorilor care au luat startul 
și la recentele campionate mondiale de 
ta Lahti. Surprinzător, victoria a re
venit săritorului elvețian Teseher eu 
2S7 puncte (ca sărituri de 12S m. *i 
127 m.). Pe locul al doilea s-a clasat 
Helmut KeCknagel (H.D.G.) cu 236.S p. 
(cu sărituri de 1S1 m. și 12S m.) fiind 
urmat de finlandezii * ' ' 1
I. Kărkinen (ultimul 
mondial), AI. Leopold 
BoUcart 'TtF.G.) etc.

ZAKOPANE
• Tve«ți onaiele concursuri «e »a 

Zakopane (R.P. Paloaă) au reunit In 
acest an un lot foarte select de eon- 
curewți. ___:________ _ ____ L ”,
gat da S. Suss (R.F. Germană), urmat 
de J. Gaslenca (R.P. Polonă), Corco
ran (S.U.A.), A. Gacon' (Franța). A- 
ceeasi 'wrebâ, rezervată femeilor, a re- 
------“ --------------- ; franceze Aricite 

proba de coborîre femei, 
un frumos succes a obținut poloneza 
Kațbara Kureovsak. Ea s-a cătfcat pri- 
ma reaiBziud pe o prrtie <te 2j-7«4 m. 
timpul Jn$,2. In clasament au urmat 
Danielle TeMnger (Franța) și Mady 
WVWț----------------- > sta \ V \ 1

ITALIENII IN'.TNGÂTORILA PARIS
• Zilele . tnecute. s-au

RA^PUFT întîlnit la Ptlais des
unuyieLI Sports din Paris re

prezentativele de bas-
citet ale Franței și Italiei. Jucînd sur- 
prtnză’W de bine, sportivii italieni au 
obțirwrt victoria cu 68-59, prof ițind de 
căderea fizică a francezilor în ultimele 
minute. Este prima înfrîngere. după 
multă vreme, pe care echipa Franței 
O suferă ne teren propriu.

• Echipa de rugbl 
„AII ElvCks“ din Noua 
Zeelandă și-a continuat

„ turneul în Japonia, ju-
dnță la Tokio cu formația Universității 
Meiji. Ku-gbiștîi din Noua Zeelandă au 
terminat învingători cu scorul de 55-3.

„BAKBARiANS” PLF4CA IX AFRICA 
DE SUD

engleză de rugbî Barba- 
eare se formează numai 
jucători invitați de la alte

Sttil

1958
ce»cursuri

Slalomul special a fost ciștâ-

Gasienca (R.P. Polonă), 
(S.U.A.), A. “ " “

venit concurentei
Grosso. In
tn ____ _  _ ____ ,____  r______
Barbara Kurecviak. Ea s-a d*at pri-

RUGSI

S Forr^'a fi-st 
Tians (echipă 
Ocazional, cu „_____________ __,___________
cluburi) pleacă la 6 mai intr-un turneu 
în Africa de sud. unde va susține cinci 
jocuri. Prin actuala sa componență, 
Barbarians se prezintă ca o adevărată 
Selecționată a Marii Britanii. Mijlo
cași vor juca englezul Jeeias M galezul 
Cliff Morgan, fundaș va fi Terry Da
vies de la Llanely, iar în alte nasturi 
figurează Marques, O’Rei’ly, Evans și 
felții. Cu prilejul meciurilor din acest 
turneu, rugbistii englezi vor juca pentru 
Întîia earră după regulile noi fixate de 
International

ȘAH
Larsen cu 4 _____ __ _______ ___ __ ___ ___ _
guinetti (Argentina) cu 3 1/2 puncte și 
Oscar Panno (Argentina) cu 3 puncte.

Rugby Board.
• După 4 runde. în 

turneul International de 
șah de la Mar del Plata 
conduce danezul Bengt 

puncte urmat <fe Râul San-

Iugoslaviei 
balcanic

sa formă, 
noastrăreprezentativa

gă totuși intr-un 
susținut căruia nu-i pcote face față 
pentru muft timp Drago Stritof, unul 
din favorita întrecerii De altfel, tre
buie remarcat faptul că el a terminat 
cursa abia pe penultimul loc. Mai 
înainte ca alergătorii să fi revenit pe 
stadion, bulgarul Vucikov rămîne din 
grupul fruntașilor. Weiss si Greeescu 
conduc pe ririd. Franjo Mihalic pâs- 
trindu-se în expectativă. In felul a- 
cesta se aleargă mai bine din jumă
tatea cursei. După 6 km. Greeescu 
rațiune și el. Weiss dneîndu-se cil Mi

halic. La 7 km. Weiss are un „punct 
mort", Mihalic seziseazâ imediat si 
forțează puternic luînd un avans de 
35—46 m. pe care-1 păstrează pînă la 
sosire.

In tot acest timp, trebuie subliniată 
tactica echipei iugoslave care lăsîn- 
du-1 pe experimentatul Mihalic să re
zolve singur problema primului loc, 
a mers foarte grupat pentru a-și a- 
sigura victoria pe națiuni. Rezulta
tele finale consfințesc victoria — aș
teptată — a alergătorilor iugoslavi, 
atit ta individual cit și pe echipe. Tot
odată rezultatele constituie un frumos 
succes pentru atleții ronuni. în spe
cial pentru Vasile Weiss și Constan 
tin Greeescu.

Ordinea sosirilor a fost următoarea: 
I. Mihalic (lug.). 2. 'Weiss (Rom.), 3. 

Waikilic (Turc.), 4. Greeescu (Rom.), 
5. Vucikov (Bulg.). 6. Penev (Bu’g.)., 

7. Vastei (lug.), 8. Pavlovici (lug.), 
9. Sabatici (lug.). 10. Onel ((Turc ). 
1’1. Kos (Turc.)’, '12. Kocak (Turc.), 
13. Strzelbiscki (Rom.), 14. Pop 
(Rom ), „. 17. Pricop (Roni.), 18. Ve- 
liciu (Rom.) etc. In urma acestor re
zultate clasamentul pe națiuni al pri
mului cros balcanic este: 1. Iugosla
via 25 p., 2. Romînia 33 p., Turcia 
36 p_, 4. Bulgaria 42 p.

ritm deosebit de

Școala sportivă de elevi București și I. L. E. F. 0. R. Tg. Mureș
h cișiiiai prima emile a cofei ..Sjwrtwi pW la haadhal în 7
Urmînd liniă ascendentă consta

tată etapă de etapă, -jocurile finale 
ale competiției dotate cu cupa 
„SPORTUL POPULAR" la handbal în 
7 au furnizat întîlniri de un nivel 
tehnic superior celor anterioare.

Cu toate acestea, valoarea tehni
că a jocurilor a fost pusă net în 
umbră de dinamismul și dîrzenia 
luptei pentru victorie, calități pen
tru care tinerii și tinerele care au 
evoluat simbată seara în sala Fk>- 
reasca merită toate felicitările.

Jocul final al echipelor masculine 
a fost, așa cum era de așteptat, cel 
mai frumos și cel mai viu disputau 
Cele două protagoniste, echipa Șc. 
sportive de elevi București (antre
nor Valeriu Gogîltan) și cea a Șc.

prof, metalurgice Timișoara (antre
nor Matei Mitschang) au aruncat in 
luptă tot bagajul lor de cunoștințe 
și toată dîrzenia. Din păcate insa, 
ele au adus în întrecere și o doză 
de nervozitate, de crispare, care a 
răpit unora dintre jucători fantezia 
și originalitatea in crearea fazelor, 
de care dăduseră dovadă in meciu
rile anterioare. După o serie de ta
tonări, la începutul jocului, apărin- 
du-se mai bine, bucureștenii au 
reușit să termine repriza ta avan
taj. După pauză, timișorenii au în
cercat prin accelerarea ritmului de 
joc să refacă don handicap. Și acest 
lucru le-a fost fatal pentru că ne
gii jind apărarea au permis adver
sarilor lor să pătrundă mai ușor

Citeva clipe după terminarea meciului final la băieți. Cei doi căpitani de 
echipă: Maria Incze {I.L.E.F,O.R. Tț. Mureș) și Florian Hausner (Șc. spor
tivă de elevi București) zimbesc fericiți fotografului, ținind in brațe fru

moasele cupe puse in joc de ziarul nostru.
(Foto: I. MIHAICA)

spre semicerc. Așa se explică sco
rul de la jumătatea reprizei a doua: 
11-5 pentru Șc. sportivă București. 
Ajunși aci, bucureștenii au avut la 
raidul lor o perioadă de cădere, de 
care au profitat timișorenii și sco
rul a devenit 11-8 ta citeva minute. 
Sfîrșitul partidei a găsit ambele e- 
chipe epuizate de efortul făcut. 
Scor final: 15-9 (6-5) pentru Șc. 
Sportivă București.

In cealaltă finală, echipa LLE.F.OJL 
Tg. Mureș a dștigat fără emoții ta 
fața Șc. medii nr. 2 Or. Stalm Ran
damentul echipei dta Or. Stalin • 
scăzut în acest meci, deoarece prm- 
ctpefe animatoare Și realizatoare a 
formației, Geriinde Reip, s-a resim
țit după eforturile depuse ta jocu
rile anterioare. Astfel că formația 
mai bine pregătită, mai omogeni, 
I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș, a ciștigat 
meciul cu 9-4 (5-2) și prta aceasta 
întrecerea echipelor femirene.

Iată și rezultatele celelalte: kxre- 
rile 7-8 (f): Șc. Sportivă Timișoara— 
Textila Lugoj 4-3 (5-1); locu
rile 5-6 (f): Șc. Sportivă București— 
Șc. Sportivă Bistrița 6-5 (5-4); locu
rile 7-8 (k): Șc. Medie nr. 1 Galați— 
T. Dinamovist Tg. Mureș 13-19 
(5-6)!!! ; locurile 5-6 (b): Balanța 
Sibiu—Tractorul Or. Stalin 14-12
(18-7); locurile 5-4 (f): Constructo
rul T.C.H.—El. roșie Sibiu 8-2 (4-2); 
locurile 3-4 (b) C.CA.—Victoria Te
ica jen 17-10 (8-5). Clasamente fi
nale : BĂIEȚI : 1. Șc. sportivă de 
elevi București; 2. Șc. prof, meta
lurgică Timișoara; 3. C.C.A.; 4. Vic
toria Teleajen; 5. Balanța Sibiu; 6. 
Tractorul Or. Staiin; 7. Șc. medie 
nr. 1 GaLați; 8. T. Dinamo vist Tg. 
Mureș; FETE : L I.L.E.F.O.R. Tg. . 
Mureș; 2. Șc. medie nr. 2 Or. Stalin;
3. Constructorul T.C.H.; 4. FI. roșie 
Sibiu; 5. Șc. sportivă BucureȘti; 6.
Șc. sportivă Bistrița; 7. Șc. spori - 
vă Timișoara; 8. Textila Lugoj.

CĂLIN ANTONESCU

r o T
După un meci dramatic... 

Austria — Italia 3—2 (1—0)

VÎENA 23 (prin radi*). — Dumi
nică dimineața stadionul Prater ora 
încă acoperit de zăpadă. Pînă după 
amiază, terenul de joc a trebuit să 
fie deszăpezit așa incit partida din
tre Austria și Italia să se poati 
desfășura ta bune condițiuni. Sin
gurul inamic ai cdor 22 jucători 
și 60.000 de spectatori a fast fri
gul (—6 grade), neobișnuit pentru 
o zi de primăvară la Viena.

întrecerea a oferit un spectacol 
de bună calitate, dramatic prin e- 
voluția scorului și prin lupta dîrză, 
care s-a dat pentru obținerea vic
toriei.

Echipa Austriei, cu jucători mai 
rutinați, cu o tehnică individuală 
superioară și avtad resurse fizice 
mai mari a reușit să cîștige pînă 
la urmă cu 3-2, după ce italienii 
conduceau pînă în min. 61 cu 2-1. 
Este adevărat că „Squadra Azzura" 
a utilitat/ o formație tjnără, care a 
jdeat bine și ăr. Foni (antrenorul 
reprezentativei Italiei) poate fi mul
țumit, de comportarea . debptaziților 
Petris’, ’■ David, ErnoH și Garber»;'

ftimul gol a fost insoris de aus
trieci, in TBta. 42 de Kozlicek. După 
pauză, italienii egalează prin Petris 
(min. 47) care a reluat impecabil 
o pasă de la Boniperti. In min. 61 
italienii preiau conducerea: Petris 
îl lansează pe Firmani care înscrie 
imparabil. Deși conduse, gazdele 
tacă cu toate forțele, reușind 
egaleze in min. 79 prin Kbrner 
care a fructificat o pasă trimisă
Hoff. Cu 7 minute înainte de sfîr- 
jit, Buzek marchează golul victoriei, 
printr-o acțiune individuală, după ce 
a driblat 4 adversari. Au jucat ur
mătoarele formații :

AUSTRIA : Schmied — Swoboda, 
Stotz, Kolmann—Hanappi, Roller— 

Hoff, Buzek, Earner II, 
ITALIA : Bugatti—Corravi, 
Moro—Garcena,

Montuori,

a-
să
n

de

Koziicek 
Ham meri. 
F errario, 
Boniperti, 
Petris.

Emoti—
Firmani, David,

★

internaționali de 
la Karl Marx

H mSTE HOiVIill
Reims se distanțează

ta campionatul francez încep să 
nu mai existe îndoieli asupra învin
gătorului final. Reims n-a găsit un 
obstacol serios ta deplasarea la Se
dan, unde a învins la scor echipa 
locală: 5-2, ta timp ce a doua cla
sată Monaco, nu a reușit să treacă 
de Nice cu care a făcut meci egal: 
1-1. Reims are acum 41 puncte, iar 
Monaco 36. Dintre celelalte rezul
tate, este de notat victoria în de
plasare a lui St. Etienne, care a în
trecut cu 2-0 pe Lyon. Foștii cam
pioni au acumulat 34 puncte, la fel 
cu Angers și Nîmes. Iată rezulta
tele celorlalte meciuri : Valencien
nes—Angers 2-1, Nîmes—Ales 3-0. 
Beziers—Marseille 0-0. Toulouse— 
Racing 1-1, Sochaux—Metz 1-0. 
LiUe—Lens 4-L
Manchester United n-a putut trece 

de Fulham

• Intr-un meci 
juniori desfășurat 
Stadt, echipa Austriei a învins re
prezentativa R. D. Germane cu 3-0.

Cele două semifinale ale 
gliei, desfășurate sîrnbătă, 
desemna dedt o singură ___ ______
pentru finala de la 3 mai de pe Wem
bley. Intr-adevăr, dacă Bolton a în
vins la limită pe Blackburn cu 2—1, în 
schimb Manchester United n-a putut 
să treacă de Fulham: 2—2.

Firește, meciul cel mai interesant era 
acela dc pe terenul Villa Pari; din 
Birmingham, unde noua echipă a lui 
United (cu alt accidentat de la Mftn- 
chen revenit în formație — Ken 
Morgans) înfrunta puternica formație 
din liga sscttft^ă, Hui hzm, în care 
vedetă este desigftr internaționalul Joh~ 
ny Hayiîes. Ftâham a jucat foarte bine 
și daeă ftindașal Largely — selecțio
nat în lotul reprezentativ — nu s-ar 
fi rănit în prima repriză, rezultatul pu
tea fi altul. La pauză scorul era 2—2, 
punctele lui Manchester United fiind 
opera lui Bobby Charlton. In repriza 
secundă ambele echipe fac eforturi de 
a marca, dar rezultatul rămîne nes
chimbat. Rejucarea meciului are 
miercuri la 
naiului).

Blackburn 
a doua, n-a 
învingătoarei, Bolton Wanderers, 
ceasta din urmă Juca fără centrul ata
cant titular Nat Lpfthouse, dar jucă
torul de rezervă Gobbins s-a arătat în 
mare formă, el mareînd cele două go-

Cupei An- 
n-ati putrri 

participantă

lcr:
Highburry (terenul Arse-

Rovers, formația din liga 
fost cu nimic mai prejos

A-

luri viclorioase. De notat că Biackburn 
a jucat cu mijlocașul Ronnie Clayton 
abia restabilit depă nn accident.
Wolverhampton a pierdut un punct

Dună șapte vretorîi consecutive. Wol
verhampton Wanderers a lăsat un 
punct adversarilor, faclnd 3—3 cu Masf ’ 
Chester City. West Bromwich Albion 
arată o scădere simțitoare de forași, 

■ fiind învinsă de Sunderland: 0—2. Si
tuația tn fruntea cțasamentnluf este a- 
cum: Wofverharnplon 53, Preston 47, 
West Brcmwich 45 (un joc cuii mult) 
Luton 40, Manchester City 39.

Tatabanya învinsă cu 4—0!

BUDAPESTA, 23 (prin telefon de la 
ccrcspoodeniul npstru Schubert Zol-, 
tan) — In etapa a XVlI-a, rezultatei* 
an fost cele așteptate, cu o singură 
excepție, cel de Ia Cșepel, unde frun
tașa clasMuenlului Tatabanya a suferii 
o înfrîngere la scor: 4—0! Foarte dis
putat a fost meciul dintre Dorog și 
Vasas. Minerii au ratat un penalt, iar 
Vasas .a egalat în ultimele minute. Scor: 
2—2. Ferencvaros â cîștigat în de
plasare la Szeged cu 2—1. Honved la 
Diosgyor cu 1—0, iar Soorribathely și 
Komlo an tăcut meci nul (0—0). Sin
gurul meci desfășurat la Budapesta a 
fost acela dintre M.T.K. și Salgotarjan. 
Gazdele au învins cp 2—0. (In urma

acestor reznliaie în clasament, primele 
patra echipe au următoarea situație:

1. M.T.K.
2. Ferencvarcș
3. Honved
4 .Tațabail)?

17
17
17

1!
10
9

5
4
5

53:1» n
3623 23
34:21 21

1
3
3

17 9 3 5 24:17 21

Modiftcări
In campionatul bulgar

de regulament

SGFIA, (Prin telefon de la corcspan- 
dentvrl nostru Torna Hristov). — Tn 
etapa a IlI-a a campionatului Btdga- 
riei s-au înregistrat în general scoruri 
strînse. Excepție face partida 
Piovdiv-Po'.esr Tarei 3—0.
znîtate: T.D.N.A.-Dinamo Rnsse 1—0, 
Botev Stars Zagora-Lotomotiv Sofia 
1—1, (disputat sîrnbătă), Spartak Var
na-Spartak Plovdiv 1—0, Minior-Sp«r- 
tak Pleren 2—1.

Cu această etapă a intrat în vigoare 
f. importantă dispoziție a Federației 
bulgare de fotbal; în timpul jocurilor 
de tamponat, pot fi schimbați tet tta»- 
pul doi jncători, portarul și nn JudL 
tor de ermp.

• Iri cursul săptămâni, Slavia și-a 
continuat turneul in Italia jueînd ai 
F. C. Torino, de care a disp s cu 4—1 
Duminică la Sofia, Lokomotiv Solia a 
Jucat cu F. C. Austria cu care a ter
minat la egalitate: 0—0.

Turneul final al caaipiunatului mondial de fotbal

Concursurile speciale 
de pronosticuri sportive

La concursurile speciale de pronosticuri 
S. LOTO PRONOSPORT în colaborare cu

LAR", sini alcătuite trei programe de concurs. Programele Nr. 1 și 2 cu
prind meciuri din optimile de finală, iar la concursul Nr. 3 participanții 
vor trebui să desemneze echipele care se vor califica in etapele ce ur
mează după optimi (sferturi, semifinale, finală și campioana mondială). 
Pentru premiile speciale in obiecte fiecare participant primește in mod 
mod gratuit atîtea cupoane cîte variante depune.

Participarea la concursurile speciale Nr. 1 și 2 (CJV1.I. și C.M. 2) 
se face pe buletine obișnuite (barate cu o dungă roșie) iar la C.M. 3 pe 
buletine speciale.

Buletinele vor fi puse în cu rin d în vînzare.

i.
sportive organizate de 

ziarul ,.SPORTUL POPU-


