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Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînă

C.C.A. învingătoare la Atena
Jucătorii militari au entuziasmat 

Publicul ^Scorul victoriei: 63*60(32*31)
ATENA, 30 (prin telefon). — Bas- 

ichetbaliștii Casei Centrale a Armatei 
A— care ne reprezintă țara în „Cupa 
{campionilor europeni" — au realizat, 
fin ciuda condițiilor destul de vitrege 
țîn care au jucat, o dificilă, dar fru-

Meciul a început la ora 11 pe o 
zăpușeală care amintea jucătorilor, 
noștri de căldurile din țară din luna 
iulie, fapt care a constituit pentru re
prezentanții noștri un mare handicap. 
In plus, a fost folosită o minge de 
'tună cu a cărei elasticitate campionii 
tomîniei nu erau obișnuiți. Dacă mai
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j.moasă victorie asupra campioanei gumă cu a cărei elasticitate campionii 
Greciei, Panelinios. Prin spectaculozi- Romîniei nu erau obișnuiți. Dacă mai 
taica și valoarea jocului prestat, ei au adăugăm terenul de asfalt, de aseJ 
cuqerit pe cei peste 4000 de spectatori, menea neobișnuit pentru romîni și. 
cafățaujoșt de-a dreptul entuziasmați efectivul de mimai opt jucători, tio' 
dț comportarea sportivilor romîni.

< Categoria A la fotbal

Surpriză Ia Ploești.»
PLOEȘTI 30. (Prin telefon de la 

trimisul nostru). — Peste 15.000 
ploeșteni au fost martorii unei mari 
surprize! Liderul, Petrolul, a suferit 
prima înfrîngere pe teren propriu în 
acest campionat, din partea Jiului 
din Petroșani. După felul în care s-a 
desfășurat jocul, Petrolul ar fi pu
tut spera intr-un rezultat de egali
tate, deoarece a avut mai mult timp au tras puțin la poartă, iar atunci

in- 
ope- 
pu- 
de

calm, mai organizat în apărare, con
traatacând rar dar periculos, cu 
pase precise, provocând derută în 
dispozitivul de apărare al ploeșteni- 
lor. Jiul a practicat un fotbal clar, 
simplu, și bine orientat tactic, do
vedind o mai bună pregătire fizică 
decât gaizdele. Singura lacună este 
că înaintașii echipei din Petroșani

i inițiativa și a atacat mai viguros, 
dovadă chiar raportul de cornere: 
8—2 (2—2) in favoarea sa. Toate 
atacurile 
hărnicite 
hotărâtă 
calmă, a 
sftbi în 
păzitor. Nu este mai puțin adevă
rat că sarcina sa a fost oarecum 
ușurată și de atacanții ploeșteni 

ț— care deși au tras mult la poartă, 
n-au știut să-i înșele vigilența.

înaintarea Petrolului n-a fost in- 
«irată și. derutată de faptul că nu-i 

ușea nimic din ceea ce încerca, a 
masat prea mult jocul pe centru 
unde Dumitrescu (greoi) n-a reușit 
să treacă de Panait, Meritul Jiului 
constă in faptul

gazdelor au fost însă ză- 
de apărarea organizată, 

in intervenții și mai ales 
Jiului, care a avut indeo- 

Crisnic un adevărat înger

că a jucat mai

cîind au făcut-o loviturile lor 
lipsite de precizie, 
scris in minutul 
ra lui Gabor, care 
temic mingea slab 
Neacșu. Roman a fost prins pe pi
cior greșit, balonul în traiectoria sa 
lovindu-se și de Neacșu. Iată cîteva 
faze moi importante de-a lungul în- 
tîlnirii. Mân. 16: Bădulescu e lansat 
de Neacșu. Șutează puternic, Crisnic 
boxează balonul in teren, Romoșan 
reia și degajează slab la Fronea. 
Acesta trage afară. Min. 42: după un 
schimb intre D. Munteanu și Bădu
lescu, mingea ajunge la Neacșu aflat 
la 20 m. do poartă. Acesta trage dar 
mingea lovește mina lui Panatt 
Ploeștenii reclamă 11 m. dar arbi
trul nu acordă. Min. 44: Petrol u’ 
rateaza o nouă ocazie prin Dumi
trescu care trimite mingea cu capul

56
GoluJ 
este 

a reluat 
degajată
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Astfel de momente pline dc dinamism au abundai in partida dintre Rapid 
și Dinamo București. Trei jucători iși dispută batonul (de la stingă la 
dreapta: Stanca. Vărzan și Călinoiu). iar al patrulea (in fund) asistă. Min
gea insă, a ocolii abilă, picioarele in tinse după ea. Foto: T. RO4BU

dăm și mai bine seama de faptul că 
-țbaschetbaliștii de la C.C.A. au pornit 
.handicapați și deci valoarea victoriei 
■apare mai evidentă. Echipa C.C.A. a 
iștiut să-și impună jocul, a dominat 
și, acționînd cu multă hotărâre, a decis 
rezultatul în favoarea sa. Trebuie să 

«subliniem modul excelent în care Gr 
.Herold, antrenorul echipei, a știut să 
fconducă, orientîndu-se foarte bine, fă-- 
cînd schimbările în momentele cele 
mai potrivite și dovedind în general 
multă stăpînire de sine.

Prima repriză a meciului dintre echi
pele C.C.A. București și Panelinios 
Atena, campioanele Romîniei și Greciei, 

< a fost foarte echilibrată. Echipa ro- 
'mînă a avut la început avantaj, con- 
ducînd cu 5—0, dar treptat jocul s-a 
echilibrat și scorul s-a menținut a- 
propiat pină la începutul celei de a 
doua reprize. In partea doua a par
tidei, datorită combinațiilor spectacu
loase și eficace și a contraatacurilor, 
acțiuni care caracterizează de altfel 
jocul militarilor, aceștia s-au distan
țat, au dominat întrecerea și au avut 
avantaj uneori chiar la opt puncte.

(Continuare in pag. 4)

Campionatele republicane de baschet s-au încheiat

CE A FOST.
S. MASSLER

r

Petrolul 
(ft—0)

Energia

Ploești-Jîul Petroșani *—1

_ Tg. Mureș-Știința Timișoa
ra 2—1 (1—1)

U.T.A. Arad-C. S. Oradea 2—0 
Dinamo Cluj-Steagul Roșu 

Stalin t—3 (3—3)
Progresul Buourețti-C.C.A. 

(.—0)
Dlnamo Bucure$ti-Rapid

0—1 <O—1).

(Continuare in pag. 3)

ESTE™

(1—01
Or

1—1

București

1. Petrolul (1)
2. Jiul (3)
3. Știința (2)

4. Dlnamo Cluj
5. C.C.A. (6)
6. Progresul (5)
7. Steagul Roșu

»
'Rapid (9) 
U.T.A. (10) 
Dinamo Buc.

Iii. Energia (11) 
lfi. C. S. Oradea

W

(7)

(«)

(12) 13

14
14
14
12
12

1

Tg.Progresul Pucuresti-Energia 
Mureș (2—1)

Jiul Petroșani-U.T. Arad
Petrolul PIoesti-Steasul Roșu .. 
Dtnamo Cluj-Dinamo Bu-cuiești (1—01 
Știința Timișoara-C.C.A. (4 -11
Rapid București-C. S. Oradea (2—1) 
Jocurile se vor disputa la 13 apri

lie, deoarece duminică e aprilie £e va 
desfășura etapă de Cupă (ts-imlle de 
finală).

(5—2) 
(3—0)

MASCULINE TRACTORUL ORAȘUL STALIN Șl CONSTRUCTORUL CLUJ AU RETROGRADAT
Tot ieri au fost stabilite și echipele 

masculine care retrogradează. Prin vic
toria Voinței Iași asupra Tractorului 
Orașul Stalul și înfrângerea Construe, 
torului Cluj în fața formației M.I.G. 
București, echipele Tractorul Orașul 
Stalin și Constructorul Cluj ocupă 
ultimele locuri și astfel în campionatul 
1958—1959 nu vor mai juca în cate
goria A. La fete au retrogradat echi
pele Știința Cluj și Știința l.C.F.

Dintre rezultatele de ieri mai sub
liniem victoria echipei masculine Ști-' 
ința Timișoara asupra dinamoviști’lor 
orădeni. Studenții timișoreni au jucat 
nesperat de bine și au’realizat o fru< 
moașă și meritată victorie.

Iar acum iată rezultatele ■tehnice alei 
ultimei etape’ MASCULIN: Voința 
Iași — Steagul Roșu Orașul Stalin

Constructorul București campioană națională la fete
ECHIPELE

Prin intifnirile desfășurate ieri in
țară și în Capitală s-a tras cortina 
peste campionatele republicane de 
baschet, masculin și feminin, stabiliri-

Primul contact dintre rugbiul romînesc și cel iugoslav

C. F. R. Privita Roșie
Jedinstvo (Pancevo) 42-16 (20-3)

Sezonul internațional de rugbi a 
fost inaugurat ieri, sub cele mai fru
moase auspicii, cu întîlnirea dintre 
campioana tării noastre, C.F.R. GRI- 
V1ȚA ROȘIE și JEDINSTVO PAN- 
CEVO cea mai bună formație din Iu
goslavia. Oaspeții, în ciuda înfrân
gerii suferite — scor final: 42-16 — 
s-au prezentat destul de bine, cu atît 
mai mult cu cît în țara vecină rugbiul 
este un sport relativ nou (se joacă 
din 1'953). In plus, rugbiștii iugoslavi 
au și o ..circumstanță" atenuantă: 
ieri au jucat rugbi în XV. în timp 
ce în țara lor se joacă numai rugbi 
în XIIIL.. Spectatorii au putut ve
dea totuși la echipa Jedinstvo, ten
dința către un joc deschis, în viteză, 
cu o excelentă recepție la balon, dar 
și o defecțiune de ordin tactic: atunci 
cînd un atacant se afla în posesia 
balonului, el nu era susținut ae cei-

lalți coechipieri, astfel 
mai multe ori acțiunile 
ușor anihilate chiar în 
nară. Oricum, prezența 
goslavi a reprezentat pentru noi o 
plăcută surpriză, văzînd că după po
lonezi, rugbiul cunoaște adepți și în 
alte țări din estul Europei.

C.F.R. Grivița Roșie a făcut un joc 
clar, deschis — chiar mai deschis de- 
cît adversara sa — susținînd o fru
moasă demonstrație rugbistică.

Oaspeții au avut cei mai buni jucă
tori în Oslianac, Blajevici, Petr ogari, 
Belici și Stepanof, în timp ce de la 
gazde s-du evidențiat Moraru Mlădiu, 
Ghica, Gherasim, Vusek, Rusu și Stă- 
nescu. A arbitrat, în nota de deplină 
sportivi Se a jocului, Theo Krantz.

TIBERIU ST AMA

că, de cele 
ofensive erau 
fază prelimi- 

rugbiștilor iu-

du se echipele campioane și cele care 
retrogradează din prima categorie a 
țârii. Dacă la băieți campioana Ro- 
mîniei — C.C.A. — era cunoscută cu 
cîteva săptamîni înainte, la fete ea 
a fost stabilită de-abia aseară prin 
desfășurarea meciului Constructorul — 
C.F.R., ambele din București. Conform 
așteptărilor, întrecerea a fost deosebit 
de disputată, echilibrată. Constructorul 
și-a însușit victoria cu scorul de 49—47 
(26—25). In felul acesta ea a devenit 
din nou campioană a Romîniei, per
formanță pe deplin meritată prin fru
moasa și constanta comportare avută 
de-a lungul întregului campionat. E- 
chipa campioană a țării este alcătuită 
din: Viorica Antonescu, Maria Voicu, 
Lavinia Vasiliu, Lucia Rusu, A. Ma- 
nolescu, Maria Ouatu, Hilde Weissen- 
burger, Xenia Brimei, Constanta Pir. 
»«, Maria Odobescu și Florica Tudor. (Continuare în. pag. 2)

Peste patru zile începe Criteriul mondial
de scrimă în sala Floreasca

• Primii eoncurenți și oficiali sose sc astăzi în București • 
Luxemburgului 
Turneul F.I.F.A. 
nia conduc în

vor folosi avionul cu care pleacă fotbaliștii 
• U.R.S.S., Italia, Ungaria, - - -

clasamentul pârtiei panților.
R. F. Germană

Scrimerîî 
noștri la 
șî Romî-

Am intrat în 
este programată 
terțului mondial 
tineret, 
teptați 
grandioase competiții: 
Beaumont, 
engleze de scrimă, care va funcțio
na ca membru al directoratului teh
nic al concursului, delegația fede
rației egiptene și — probabil — teh
nicienii firmei italiene Carmimarri. 
Ultimii erau așteptați să sosească 
încă de ieri, împreună cu cea mai 
mare parte a produselor lor cu 
care vor asigura aparatura tehnică 
a concursului și standul pe care-1 
vor organiza la sălile competiției.

După cum reiese din programul

Astăzi 
primii

săptămâna în care 
a IX-a ediție a Cri- 

de scrimă pentru 
dimineață sânt aș- 

oaspeți ai acestei 
Ch ardea de 

președintele federației

sosirilor, 
descinde 
derației egiptene condusă de cunos
cutul antrenor maghiar Tilly Endre 
care asigură de cîtva timp pregăti
rile sorimeriilor dan această federa
ție. In ultimul moment a 
o modificare în programul 
Scrimerii Luxemburgului, 
sosire era anunțată pentru
2 aprilie, vor ajunge la București 
chiar mîine, folosind avionul româ
nesc cu care au plecat astăzi spre 
Luxemburg fotbaliștii noștri juniori 
ce participă la Turneul F.I.F.A. Pen
tru mâine este așteptată sosirea lo
turilor din Italia, Franța, U.R.S.S., 
Cehoslovacia și R. F. Germană. In 
orice caz toate delegațiile vor fi

prima delegație 
în -București este

care va 
oea a fe-

survenit 
sosirilor, 
a căror 
miercuri

prezente. la București pină joi. 3 
aprilie.

Cele mai numeroase loturi sint 
acelea ale Uniunii Sovietice, Italiei, 
Ungariei și R. F. Germane care, ală
turi de reprezentativa noastră, vor 
fi singurele delegații care prezintă 
maximul de trăgători admiși în con
curs: 12, cite trei de fiecare probă. 
Franța și Polonia vor alinia oile II 
trăgători, prezentîndu-se numai cu 
două trăgătoare în loc de tre> De 
subliniat că majoritatea federațiilor 
participante vor folosi aceiași oa
meni lă două sau chiar trei probe, 
lucru admis de către regulament. 
Este totuși puțin probabil ca același 
om să reușească un „event record" 
ciștigind două probe. Pină in pre
zent în cele opt ediții nu a fost 
înregistrată o asemenea performanță 
Singurul care s-a apropiat 
zarea ei a fost belgianul 
care a ajuns la Varșovia 
finala a două probe.

de reali- 
Debeurre 
(1957) în

(r. i.)

• Antrenorul Gabriel Zugrăvescu a 
avut dreptate! Echipa iui. Olimpia 
București, a început slab campionatul și 
a scăpat ea „prin urechile acului" de 
înfrângere în partida cu Știința l.C.F. 
Studentele merită felicitări nu numai 
pentru rezultatul de egalitate obținut îtl 
fata fruntașei clasamentului ci și pen 
tru jocul prestat.

Meciul a plăcut, în special prin e- 
voluția scorului, care a făcut ca vic
toria să siirîdă pe rîr»d fiecărei echi
pe, pentru ca în final ambele să fie 
împăcate printr-isn rezultat de ega
litate.

• Nici cealaltă echipă bucureștea- 
n.ă, Steagul roșu, nu a scăpat de 
emoții în această primă etapa a re- 
turului. Replica dată de medieșence 
a fost neașteptat de dîrză și nu a 
lipsit mult ca și acest meci să se 
termine la egalitate. In cele din urmă 
însă Steagul rosti a cîștigat.

REZULTATE TEHNICE. BUCU
REȘTI : Știința I.C.F.-Olimpia 4—4 
(2—3), au marcat: Niculescu (2).
Jianu și Cosug pentru Știința, Szoko 
(2), Neurohr și Mateescu pentru O- 
limpia; Steagul roșu-Record Mediaș 
6—5 (4—2), au marcat Antoaneta 
Vasile (4), Roșu, Aron pentru Stea
gul roșu și Zinz (2), Kraus, Juga, 
Szanto pentru Record; TIRGOVIȘTE: 
Energia 2-Știința 
(0—2), au marcat 
CODLEA : Măgura 
Orașul Stalin 4—5 
Felteș (3), Preidt 
Codlei și Scheip 
Brender pentru Progresul; TG. MU
REȘ : ILEFOR-Flamura roșie Sibiu 
5—8 (3—7), au marcat Szasz (2), 
Covrig, Kamenizkv, Gabor pentru 
ILEFOR, Mitea (2), Schenker (2), 
Cazacu, Gross, Dobre, Walzer pentru

Timișoara 0—2
Oster și Moțiu: 

Codlei-Progresuf 
(3—0), au marcat 
pentru Măgura 

(3), Lintzmeier,

Hilde Rothe (Olimpia) șutează la 
poartă, dar apărătoarea de la Știința 
l.C.F. blochează prompt. Fază din jocul 
Olimpia București-Știința l.C.F.
Flamura roșie; REȘIȚA: 
Gloria 
marcat 
tea și

Iată

Metalul-
Sigtiișoara 1—2 (1—1), au 
Polecla pentru Metalul, Cris4 
Fabritius pentru Gloria.
clasamentul:

1. Olimpia București
2. Flamura roșie Sibiu
3. Steagul roșu Buc.
4. Știința Timișoara
5. II .EFOR Tg. Mureș
6. M ăgura Cod lei
7. Progresul Or. Stalln
8. Record Mediaș
9. Gloria Sighișoara

14. St- I C.F. București
11. Energia 2 Pioești
12. Metalul Reșițș

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12



A început întrecerea echipelor 
masculine de volei din categoria B
• STIINTA TIMISOARA 1NV1NGAT OARE LA BUCUREȘTI • O NOUA 
VICTORIE A ȘT1ÎNTE1 CLUJ • ASTĂZI UN MECI FEMININ IN SALA 

’ DINAMO DIN CAPITALA

Tncepînd de ieri, campionatelor mas
culine și feminine de volei li s-a 
iadăugat o nouă competiție, aceea a 
echipelor masculine de categoria B. 
Mai precis, și-au început întrecerea 
jgchipele din seria a Il-a.

In campionatele masculine și femi- 
îiine de categoria A, s-au înregistrat 
în general rezultatele așteptate. Ca 
Singura surpriză, putem nota victoria 
obținută la București de echipa femi
nină Știința Timișoara în fața forma
ției MJ.G'. Dar mai presus de victoria 
timiș ereticelor (absolut meritată), tre- 
sbuie să evidențiem calitatea foarte 
ibună a jocului practicat de ele, carac
terizat printr-un atac foarte bun (Ma. 
Via Rațiu și Nadina Drănceanu au 
Host cele mai bune) și cu o apărare 
•’sigură în linia a 11-a. Echipa bueu- 
ireșteană, prezentîndu-se mai bine decît 
3a ultimele întîlniri din campionat, a 
Tost deficitară Ia capitolul pregătire 
tizică și a cedat pasul. Dintre, jucă
toare, s-au evidențiat Coca Constanti- 
nescu și Magdalena Bentz.

•Notăm în continuare victoria ob
ținută de Știința Cluj în fața echipei 
T.TJ3. București după un meci foarte 
frumos în care alujenii au fost supe
riori. Bticureșienii au greșit foarte 
multe servicii.

PINAMO A DEVENIT LIDER
AL CAMPIONATULUI DE RUGBI

REZULTATELE TEHNICE 
ALE ETAPEI A IV-a

Dinamo — Geotehnieă 7.S.P. 3—0 
C0—0); C.GJC — Știința Timișoara 
'J9—5 (0—5) ; Progresul — C.S.A. 
'Ploești 13—0 (3-^0); Știința lași — 
'Stiinta I.M.F. 3—3 (0—3). Meciul
G.F.R.  -Gr. Roșie — P.T.T. a fost 
amirtat.

Ieri dimineață, în deschiderea cupla
jului rugbistic de pe stadionul Dinamo, 
echipa gazdă a obținut victoria în 
dauna Geotehnicii I.S.P., cu 3—0 
(0—O) — trecînd astfel în fruntea cla
samentului — fără a străluci însă, și 
a confirma promisiunile făcute — prin 
ziarul nostru — spectatorilor bucu- 
reșteni de antrenorul dinamoviștilor 
Anton Groman. Intr-adevăr, acesta ne 
promisese în ajunul meeiuluf un joc 
deschis, indiferent de riscurile pe care 
acesta le-ar fi putut aduce. Din pă
cate. am asistat ieri Ia o partidă în
chisă, în care s-a luptat exclusiv pen
tru rezultat. Prea puține momente de 
rugbi adevărat, care să entuziasmeze 
tribunele, să le facă să palpite. Am
bele protagoniste — prezentînd for-

Constmctorul București 
campioană la baschet

(Urmare din [Mg. I)
62—53 ( 32—24); Constructorul Cluj
— M.I.G. București 56—66 ( 20—32) ; 
Știința Timișoara — Dinamo Tg. Mu
reș 48—41 (18—16) ; Dinamo Oradea
— P.T.T. București 68—81 (37—39);
Dinamo Buc.—Olimpia 74-73 ( 36-32); 
FEMININ : Constructorul București — 
C.F.R. București 49—47 ( 26—25) ;
Voința Orașul Stalin — Olimpia Bucu
rești 46—60 ( 22—31); l.T.O. Oradea
— I.C.O. Oradea 66—70 (28—34) : 
Știința Cluj — Alimentara Tg. Mureș 
41—44 (lt>—26); Progresul F. B. 
București — Știința I.C.F. București 
39-41 (24—19).

Meciuri disputate în finalele 
campionatului de calif icare la box

ORADEA 30 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Pe măsură ce se *• 
propie de sfîrșit, finalele eampiona- 
iufeii republican de calificare la box 
devin tot mai pasionante. Miza mare 
— participarea la turneele individuale 
zonale ■— îi determină pe boxeri să 
lupte din răsputeri pentru calificare. 
Așa se face că din punct de vedere 
pur spectacular, meciurile — eu unele 
excepții — nu se desfășoară la un ni
vel tehnic superior. Totuși, aseară 
publicul spectator a plecat satisfă
cut. Au fost unele meciuri care și-au 
atras aprecierea publicului: Ameth 
Nuri — ion Turcu, Iosif Toth— D. 
Epure, M. Nicolau — D. Gelescu, 
1. Ciocîrlan — I. Halmagy, Cel mai 
„gustat" meci a fost fără îndoială a- 
cela dintre mijlocii Mihai Nicolau 
(Cîmpina) și Dumitru Gelescu (lași). 
Chiar de la primul sunet ieșanul se 
avîntă într-un atac vijelios și se pă
rea că va încheia ușor socotelile cu 
tînărul M. Nicolau. In continuare bo
xerul cîmpinean contrează eficace si 
fș> prinde deseori adversarul cu cro-

Iată rezultatele tehnice înregistrate:
FEMININ : M.I.G. București — Ști

ința Timisoara 2—3 (IO—15, 15—13,
13— 15, 17—15, 13—15) : Voința Ora
șul Stalin — Combinatul Poligrafic. 
București 3—0 (13, 5, 14) : Voința 
Sibiu — I.C.F. București 3—2 (15—0, 
15—11, 13—15, 10—15, 15—4): Pro
gresul Tîrgoviste — Someșul Cluj 
0—3 (9, 12, 6L

MASCULIN: (cat. A) : T.C.H.
București—Amefa Arad 3—2 (15—12,
14— 16,’15—4, 13—15, 15—10); C.C.A, 
— Tractorul Orașul Stalin 3—1 
(15—11, 8—15, 15—9, 15—6) ; Sfnntă 
Cluj — l.T.B. București 3—1 (15-4,
15— 11, 9—15, 15—10): C.F.R. Cra
iova — Victoria Buc. 2—3 (15—13, 
11—15, 15—8, 6—15, 4—15). '

MASCULIN (cat. B) : Voința Bucu
rești — Dinamo • Tg. Mureș 3—0 
(13, 10, 6); Casa Ofițerilor Timișoa
ra — Știința Timișoara 0—3 (11, 14, 
11); Stejarul R. Vîlcea — Dinamo 
Oradea 3—1 (8—15, 15—9, 15—
15—13) ; Dinamo Cluj — Utilajul Pe
troșani 0—3.(15, 13, 8).

★
Azi la ora 18 în sala Dinamo : Di

namo București — Știința Timișoara 
(tem.).

mâții mult întinerite— nu au olerit 
spectacolul așteptai de la două frun
tașe ale rugbrului nostru, neînvinse 
încă. Ele au acționat confuz, stereotip, 
pe următoarea schemă (preferată) : 
margine — grămadă spontană — și 
din nou margine F Rare au fost ba- 
loanefe deschise liniei de trei sfer
turi. Ar exista poate o circumstanță 
atenuantă in această direcție, în sensul 
că liniile de atac s'-au prezentat slab, 
lipsite .de fantezie, iar în multe ocazii 
au dat dovadă de evidente lipsuri teh
nice (pase prost executate, prinderea 
defectuoasă a Daloanelor etc.).

Dinamo a încercat să «leschidă jo
cul, lucru care însă nu l-a reușit de- 
ctt arareori, deoarece pe de o parte 
am înregistrat o ușoară superioritate 
de partea Geotehnicii în cîștigarea ba- 
loaneior (margine +. grămadă), iar pe 
de alta, fiindcă Vantropa (prea lent) 
a întîrziat și a compromis orice atac. 
Nu înțelegem de ce nu se acordă mai 
multă încredere tînărului Alexandres- 
cu, care ori de cite ori a jucat, a dat 
satisfacție.

In prima repriză, echipele și-au îm
părțit perioadele de dominare. La în
ceput a presat Dinamo, iar apoi Geo- 
tehnica. In repriza secundă însă dina- 
moviștii pătrund în terenul advers și 
reușesc prin Titi lonescu să deschidă 
scorul, în urma unei grămezi (printr-o 
lovitură de picior căzută). In ciuda 
decepției încercate, am reținut totuși 
forma frumoasă a căpitanului echipei 
dinamoviste, Titi lonescu, omnipre
zent — cel mai bun om de la Dina
mo — Graur (bun în margine), și 
într-o oarecare măsură pe Florescu, 
Ghiondea și Hie (de la Dinamo). 
Teodorescu (bun în atac, ca și în apă
rare), Mircea Manolache și Adrian 
Maieescu (căruia îi reproșăm gestul 
cu totul condamnabil die a lovi rin 
adversar), au fost cei mai buni de la 
l.S.R. Restul, șterși și sub forma obiș
nuită. Corect și autoritar — ca tot
deauna de altfel — arbitrajul lui C. 
Diamandi

D. CALLMACH1

șeuri și directe. învingător la puncte 
M. Nicolau. O luptă echilibrată au 
furnizat boxerii Ameth Nuri (Constan
ța) și loan Turcu (Galați). Fostul 
campion de juniori a avut în boxe 
rul gălățean un adversar puternic.
1. Turcu a ripostat aproape regulat la 
puternicele croșeuri ale lui Nuri care 
printr-un plus de combativitate și cla 
ritate în acțiuni, a fost declarat în
vingător la puncte.

De semnalat că patru din meciurile 
disputate aseară s-au terminat înain
te de limită: l. Toth, (Cluj) b. ab. II. 
D. Epure (Iași), I. Ciocîrlan (Ploești) 
b. ab. II I. Halmagy (Tg. Mureș), 
St. Rusu (Cluj) b. k.o. I D. Tran
dafir (București), T. Stuparu (Arad) 
b. ab. 1 A., Tomescu (Ploești). Alte 
rezultate: D. Răceanu (Oțelul Roșu) 
b. p. T. Dumitru (București), N. Din
ei (Craiova) b. p. S. Avram (Iași), 
D. Vieru (lași), b. p. T. Lucian (Bucu
rești). O remarcă pentru arbitrajele 
toarte btrne prestate de Pe're Mihclfi, 
Hie Consta ntirfoscu si Dr. Tonița.

r: CALARAȘANU

A început returul categoriei B și surprizele n-au lipsit!
Ieri, in 13 orașe ale țării amatorii de fotbal au luat 

din nou drumul stadioanelor pentru a asista la partidele 
de fotbal din cadrul returului categoriei secunde. Au fost 
mulțumiți de partidele vizionate? După relatările corespon
denților noștri, da șl nu. Da, pentru că în cele mai multe 
cazuri și-au văzut echipele favorite învingătoare, și NU 
deoarece calitatea îfltîlniritor nu a satisfăcut întotdeauna 
exigența lor.

Un alt fapt care caracterizează această reluare a cam
pionatului, a fost confundarea jocului atletic cu jocul 
dur, de către foarte multe echipe. In această privință 
au „strălucit" partidele disputate la lași (Știința-Dfnamo 
Bîrlad) și Focșani (Unirea Focșani-Dinamo Bacău, în

oare oaspeții au folosit mijloace nepennise pentru a 
menține scorul care le era favorabil cu 1—0, la un gio- 
ment dat).

Ca surprize trebuie sâ notăm în primul rînd infrînge- 
rea feroviarilor din Timișoara pe teren propriu, ca și 
victoria obținută de Minerul Lupeni la Reșița. Rezultatul 
de egalitate de la Arad (C.F.R.-Corvinul i—1) a folosit 
echipei Știința Cluj, cere acum conduce în clasament cu 
un punct avans asupra echipei din Hunedoara. In seria 
a Il-a, deși nu a jucat, Farul Constanța se menține în 
frunte datorită golaverajului. Știința lași (cu un meci mai 
mult jucat decît echipa constănțeană) a avaneat pe locul 
2 la egalitate de puncte cu prima clasată.

Știinfa Cluj singur lider în seria I...
INDUSTRIA S1RMI1 CIMP1A 
TURZil-GAZ METAN MEDIAȘ

1-1  (1-1)

CIMPIA TL'RZll 30 (prin tele
fon). — Peste 2.000 de spectatori au 
asistat la un joc de slabă factură 
tehnică. (In prima parte a jocului 
inițiativa a fost dc partea oaspeților 
cînd medieșenii, mai buni, au avut 
două bare. La o lovitură de la 16 
m. Gancea singur, față în față cu 
portarul căzut, trimite cu capul peste 
poartă. Scorul este deschis in min. 
7 de gazde prin Avram. Egalarea o 
aduce Tănase în min. 26. După a 
cest gol ambele formații au prestat 
un joc 'slab. Ultimele 20 de minute, 
au aparținut gazdelor care au presat 
dar fără să aibâ ocazii clare de gol. 
Al. lonescu (Ploești) a condus echi
pele: Industria Sirmii: Carapeț-Nicu- 
lescu, Mureșan, Apostolache-Ruzici, 
Ban-Avram, '’Raksi.^Safar, Nedelcu, 
Husar; Gaz Metan: Dumitirean-Luca, 
Șarlea, Molnar-Diaconu, Tănase-Feur 
dean. Oro6z, Standt, Oancea, Binder.

lacint Manoliu
Petre Țonea—corespondent

C.F.R. ARAD-CORV1NUL 
HUNEDOARA 1—1 (1—0)

In prima repriză arădanii au .avut 
inițiativa, au dominat mai mult, dar 
n-au putut fructifica, decît o singură 
dată prin Sober (min. 8). La reluare 
jocul se echilibrează și pînă în min, 
54 nu survine nimic interesant de 
semnalat. In min. 54 Baba comite 
hends și Zapis transformă de la a- 
proximativ 18 m. A condus excelent 
P. Badea (Or. Stalin).

Șt. Weinberger—coresp.

...iar Știința lași la egalitate de puncte cu liderul seriei a ll-a
DINAMO OBOR — PRAHOVA 

PLOEȘTI 3-1 (1-1)

Reluarea campionatului categoriei B 
a atras pe stadionul din Obor nu
meroși spectatori care au asistat (în 
special în prima repriză) la un joc 
mulțumitor ca nivel tehnic. Avînd o 
legătură mai bună între compartimente 
și beneficiind de o pregătire fizică 
superioară, dinamoviștii și-au concreti
zat dominarea teritorială din repriza 
secundă, obținînd o victorie meritată. 
Golurile au fost înscrise de Sitaru 
(2) și Szekeli pentru Dinamo, golul 
ploeștean fiind marcat în propria 
poartă de portarul dinamovist Petres
cu. In min. 89 Szekeli (Dinamo) a 
ratat o lovitură de la II m.

Dinamo Obor: Petrescu — Szabo, 
Nacu, Dănulescu — Gref, Barcu — 
Sitaru, Mureșan, Voica, Szekeli, Belea.

Prahova: Gavrilă — Teodorescu, 
Gavriloaia, Tais — Stanoilovici I, 
Rînceanu — Mihalache, Stanoilovici II, 
Drăgan. Gheorghiu, Motronea.

D. Constantinescu

ȘTIINTA IAȘI — DINAMO BIRLAD
2-0  (1-0)

Iași 30 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Peste 5000 de spectatori au 
asistat la partida dintre aceste frun
tașe ale seriei secunde din cat. B. Jo
cul — în general — a fost de fac
tură tehnică mediocră. Totuși, în com
parație cu comportarea dinamoviștilor. 
Știința s-a prezentat mai bine și a 
obținut o victorie meritată. La acea 
sta a contribuit într-o oarecare măsură 
și faptul că din minutul 9 dinamo
viștii au rămas în 10 oameni, deoarece 
Chirilă s-a accidentat. Cele două go
luri au fost obținute de Vasilescu 
(min. 2) și Ciurugă (min. 77), dar 
Dinamo a ratat două mari ocazii prin 
Moțoc care a tras peste poarta goală 
(min. 70) și Pantis, al cărui șut a 
lovit bara (min. 75). In orice caz, 
dacă victoria îi bucură pe studenți. 
nti trebuie să-i bucure calitatea )o 
cui ui prestat. Arbitrul Gh. Ghee's he 
(Buc.) a. condus cu scăpări.

Știința: Florea — Păun, Dutescu, 
Cernea — Dascălu. Don — Bedivan, 
Bărbosu, loanovici, Ciurugă, Vasi- 
lesct».

ȘTIINȚA CLUJ-PART1ZANUL 
REGHIN 3—1 (3—0)

Meci mult aplaudat în care studen
ții superiori au dominat și au meritat 
victoria. Au înscris Moldovan (min. 
22), Ivanovici (min. 27), Băluț (min. 
38) pentru studenți și Katona (min. 
62) din lovitură liberă. Patru minute 
mai tîrziu, Georgescu a ratat o lovi
tură de 11 m.

V. Matei — coresp.

ME TALUL R ESITA-MIN F RUL 
LUPENl (L-i (0—0)

Localnicii au dominat mai mult, 
dovadă și raportul de cornere favo
rabil lor’ (12—2), dar au ratat nu
meroase ocazii. Unicul punct a fost 
înscris în min. 48 de Paraschiva, 
creierul înaintării oaspe.

Gh. Dobrescu — coresp.

C.F.R. T1M1SOARA-U.V.A. ARAD 
(fo-1 (0—0)

După aspect, un meci nut ar fi 
fost mai echitabil. Înaintarea gazde
lor complet inedicace. Au fost perioa 
de cînd arădanii s-au apărat în 
7—8 oameni. Punctul victorios al a- 
rădanilor a fost realizat în min. 81 
de Petica.

Al. Gross — coresp.

PROGRESUL SIBIU-TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 3—2 (2—0)

Pînă în tnin. 67 sibienii conduceau 
cu 3—0 dar din două greșeli mari 
ale apărării, oaspeții au reușit sâ re
ducă din handicap. De remarcat ca

Dinamo: lordache — Ștefânescn. 
Moțoc, Fianu — Constantinescu. Be- 
liatz — Mănescu, Jurcă, Chirilâ, 
Oprea, Pantis.

Tr. Ioanițescu

UNIREA FOCȘANI — DINAMO 
BACAU 1-1 (0-0)

Focșani 30 (prin telefon). Un meci 
viu disputat, în care Unirea a avut 
inițiativa în cea mai mare parte a 
meciului, dar înaintarea s-a pripit și 
nu a reușit să marcheze decît în min 
82 (prin Mitrea). Dinamoviștii au 
contraatacat tot timpul periculos și 
de altfel au reușit să deschidă scorul 
în min. 53 (prin Filip). Echipa oaspe 
a jucat foarte dur și a căutat să 
mențină rezultatul (atunci cînd a con
dus cu 1-0) cu orice mijloace.

Harry Cohn, corespondent

POIANA CIMPINA - C.F.R 
BUCUREȘTI 9-i (0-1)

Cimpăia 30 (prin telefon). Gazdele 
ar ti putut să egaleze scorul dacă 
înaintarea lor nu ,ar fi combinat prea 
mult în fața porții adverse. Aceasta 
în timp ce echipa bucureșteană a ju
cat simplu, în adîncime, avînd o sin 
gură țintă: poarta. Din acest punct 
de vedere victoria lor este meritată. 
Golul a fost marcat în min. 24 d? 
Radulescu.

<*.. Vîrjoghe, coresp.

FLACARA MORENI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 1-0 (1-0)

Tîrgoviște 30 (prin telefon). Deoa
rece terenul de fotbal din Moreni este 
suspendat. Flacăra a jucat în locali
tate partida cu formația studenților din 
București. Meciul a fost interesant și 
s-a caracterizat printr-un nivel teh
nic destul de ridicat. Echipa din Mo- 
remi, deși a fost Iiipsită de cîțiva ti
tulari, a reușit să cîștige prin golul 
marcat de Făfcuțeanu (mirt. 15).

Mișu Avanu, coresp.

PROGRESUL SUCEAVA — FORESTA 
FĂLTICENI 0-1 (0-1)

Suceava 36 (prin telefon). Partida 
a avut două aspecte distincte: în pri
mele 45 minute Foresta a dominat 
mai mult și chiar a reușit să mar- 

Tractorul a ratat în prima repriză o 
lovitură de la 11 m. Au marcat Popa 
(min. 18), Roman (min. 35) și Vă- 
caru (min. 67) de la învingători și 
Crisan (min. 72 și 79) de la în
vinși

M. Vlădoianu, AL Lapoțiu 
corespondenți

MINERUL BAIA MARE-C.F.R.
CLUJ 2—0 (2—0)

O victorie meritată ca urmare a 
«i'eriorității echipei gazde. Linia de 
atac a minerilor a ratat multe ocazii 
de gol. Au înscris Rusii (min. 7) ți 
Vlad (min. 27).

V. Săsâranti — coresp.

CLASAMENTUL
1. Știința Cluj 14 11 0 3 32: 8 22
2. Corvinul Hunedoara 14 932 29:10 21
3. Minerul B. M’are 14 7 5 2 31:22 19
4. Mânerul Lupeni 14 653 32:19 17
5. Progresul Sibiu 14 7 2 5 26.^4 16
6. Ind. Sîrmii C. Turzii 14 5 5 4 17:14 15
7 U.V.A. Arad 14 5 5 4 8:17 15
8. C. F. R. Timișoara 14 5 4 5 14
9. Tract- Or. Stalin 14 4 4 6

10 C.F.R. Arad 14 4 3 7 16J22^
11. Partizanul Reghin 14 4 3 7
12. Metalul 'Reșița 14 4 1 S 20:22
13 Gaz KFetan Mediaș 14 329 11:22 8
14. C.F.R. Cluj 14 149 14:33 6

ETAPA VIITOARE (13 aprilie) :

Gaz Metan iMediaș-Minerul Baia 
Mare; U.V.A. Arad-Metaluî Reșița; 
Partizan Reghin - Industria Sîrmiț 
Cîmpia Turzii; Corvinul Hunedoara- 
Progresnl Sibiu; Minerul Lupeni-Ști- 
ința Cluj; Tractorul Orașul Stalin-. 
C.F.R. Timișoara; C.F.R. Gnj-CFȚL 
Arad.

cheze golul victorios prin Darie (min. 
17). După pauză echipa locală este 
hotărîtă să refacă handicapul, are ini
țiativa în cea mai mare parte a me
ciului. dar nu reușește să marcheze 
nici un gol. De remarcat câ în
52 Haimovici (Prog.) a ratat o W 
tură de la 11 m. Cu toată desfășura
rea palpitantă a meciului, nivelul teh
nic a fost destul de scăzut.

D. Nicoriuc, coresp.
Meciul dintre Combinatul Poligratie 

București și Farul Constanța a fost 
amînat, pentru că echipa bucur*ștea- 
nă a dat mai mulți jucători echipei 
naționale de juniori.

CLASAMENT

1. Farul Constanța 13 6 3 2 31:12 W
2. Știința Iași 14 7 5 2 25:18 19
3. Dinamo Bacău H 7 4 3
4. C F R. București 14 6 4 4 17:18 16
5. Dinamo Obor 14 6 4 4 28:18 18
0. Dinamo Bîrtad M • 4 4 16
7. Flacăra Moneni 14 8 3 S 33:28 15
8. Foresta Fălticeni 14 5 3 6 18:19 13
9. Poiana Cîmpina 14 4 3 7 18:22 11

ie. Progresul Suceava 14 Ș 5 6 U:14 11
ii. Știința București 14 4 3 7 18:27 11
12. Prahova Ploești 14 4 3 7 18:28 Al
IX Unirea Focșani 14 4 3 8 12:25 18
14. C P. Buc 13 3 2 8 14:33 8

ETAPA VIITOARE (13 APRILIE)

Dinamo Bacău — Dinamo Obor, 
Știința București — Știința lași, 
C.F.R. Buc. — Unirea Focșani, Di
namo Bîrlad — Comb. Poligrafic Buc., 
Foresta Fălticeni — Flacăra Moreni, 
Prahova Ploești — Poiana Cimpma, 
Farul Constanța — Progresul Su
ceava. Jr

Azi începe campionatul 
rezervelor la fotbal

Competiția formațiilor bucureștene 
de rezerve începe azi cu următoarele 
jocuri: Progresul — GC.A. (teren 

? Progresul F. B.); Dinamo Obor—Con
fecția (teren Dtnamo Obor) și Ti
tan 23 August — Dinamo (teren Du- 
rfești). Toate jocurile încep la ora 16.



Cursa de urmărire a liderului — învins ieri — a devenit mai pasionantă
Un rezultat care reflectă just 

aspectul jocului: C.C.A.—Progresul 2-1 (0-1)
ENERGIA TG. MUREȘ A JUCAT MAI BINE 

ȘI A CÎȘTIGAT
Ieri, in „vedeta" cuplajului de pe 

23 August, un meci în care scorul 
— generail și pe reprize — a co
respuns întocmai cu aspectul jocu
lui. In prima parte, Progresul a fost 
ceva mai bun, a dominat teritorial 
și — ca urmare a unui joc mai 
închegat — a reușit să conducă cu 
1—0. După pauză însă, C.C.A. a in
trat pe teren mult mai decisă, men- 
ținind aproape tot timpul balonul 
în jumătatea de teren adversă și lă- 
smd — încă din primele minute de 
Ia reluare — impresia că nu numai 
egalarea ci și victoria militarilor 
este iminentă.

cu capul pe lingă bară, la o centra
re a lui Mateianu, Victoria, meritată, 
a C.C-A.-ului a fost facilitată însă 
de... Cojocaru care, vrînd să tri
mită mingea la portar (min. 77) l-a 
servit perfect pe... Tătaru și acesta 
a înscris sec, peste Mindru care 
ieșea în intîmpinarea mingii. Pînă 
la urmă, două ocazii, una mai clară 
ca alta, ratate de Mateianu și Con
stantin.

De la C.C.A., ne-au plăcut mai 
mult: Zavoda II (uneori însă, excesiv 
de... energic), Constantin, Bone, O- 
nisie și Jenei (în repriza a doua). 
De la Progresul, de reținut compor-

TG.- MUREȘ 30. (Prin telefon de 
la trimisul nostru.) — Circa 10.000 
de localnici au avut satisfacția de 
a aplauda victoria meritată cu 2—1 
(1—1) a echipei lor în fața Științei 
Timișoara care a fost de nerecunos
cut. Așa cum ș-a jucat azi, s-au 
vădit două lucruri esențiale: 1. că 
echipa din Tg. Mureș merită cu pri
sosință să facă parte din categoria 
A și că multe echipe vor lăsa aici 
zestrea de două puncte; 2. că victo
ria Științei, obținută în intilnirea cu 
Dinamo, numai cu o săptămină îna
inte, s-a datorat mai mult formei 
slabe a bucureștenilor, decît cali
tăților studenților timișoreni.

Mureșenii au fost mai buni și ca 
omogenitate, și ca tehnică și din 
punct de vedere al condiției fizice. 
Scorul putea fi și mai mare dacă în 
cîteva ocazii excepționale atacanții 
gazdelor nu s-ar fi pripit.

In prima repriză, inițiativa in joc

a fost permanent de partea local
nicilor, care au pus la grea încer
care apărarea adversă în care s-a 
remarcat Brînzei. Chiar în min. 2 
Fuchs apără un șut puternic tras de 
Kajlic în urma unei combinații cu 
Meszaroș II și Ad. Szasz. Superio
ritatea echipei locale este concreti
zată in min. 10 de Ad. Szasz. 
Zbircea se împiedică și cade pe 
linia de 16 metri, iar mingea ajunsă 
la Meszaroș I, este pasată lui Ad. 
Szasz, care de la 11 m. înscrie im- 
parabil. In min. 23 Cădariu egalează, 
marcind dintr-un unghi dificil, in 
urma unei pase primite de la Filip. 
Egalarea a survenit in plină domi
nare a localnicilor, dar ea n-a avut 
darul de a dezarma atacul mureșe
nilor, care a fost intr-o vervă deo
sebită, deși a fost lipsit de aportul 
lui Torok și Varga, accidentați la 
antrenamentul de joi. Bine serviți 
de linia de halfi, Bocsardi și Gier-

Un adevărat joc de campionat: 
Rapid-Dinamo 1-0 (1-0)

•
(/ Progresul a deschis scorul spre marea decepție a lui Toma (C.C./L) 
acum încearcă să se ridice, în timp ce Dituilescu se apleacă să ia

mingea șt s-o ducă
2—1.

la centru. Pînă la urmă insă C.C.A. a cîștigat meciul cu
Foto: I. MIHAlCA

prezentat intr-un 
de evoluțiile lor

Invingătorii s-au 
vădit progres față 
anterioare, fără a se apropia, totuși, 
de plafonul obișnuit. Anumite mo
mente din repriza a doua (in spe
cial cîteva faze de atac, in care a- 
părarea Progresului a fost silită 
să „se predea") ne fac însă să pre
vedem apropiata ieșire a C.C.A.-ului 
din impasul care i-a adus insucce
sele din ultima vreme. Progresul, 
promițător în prima parte, a căzut 
in cea de a doua, ca urmare — cre

ai
să
de

a 
fost în această parte falimentară, 
Banciu și Mateianu fiind punctele 
cele mai slabe ale unui atac in care 
^■tateaptă aproape totul de In

dem noi — a jocului foarte slab 
înaintării, care n-a mai reușit 
păstreze nici o minge mai mult 
două pase. Ofensiva Progresului

tarea excelentă a tătarului Cojocaru. 
Alături de el, remarcăm pe Știrbei. 
Mindru și, numai în repriza I, 
Oaidă.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Apol- 
zan, Dragomirescu — Onisie, Jenei 
— Cacoveanu, Constantin, Constan- 
tinescu, Bone, Tătaru.

PROGRESUL: Mîndru — Dobres- 
cu, Caricaș, Soare — Cojoearu, 
Știrbei — Oaidă, Mateianu, Banciu, 
Smărăndescu, Dinuiescu.

Arbitrul C.
general 
traj (a 
și fără 
vantajul
al cursivității 
jocului.

Mitran a condus in 
Maniera lui de arbi-bine.

fluierat excesiv, și cu cost 
rost) a fost însă in deza- 
continuității fazelor și deci 

și spectaculozității

RADU URZICEANU

In ciuda faptului că dpminica tre
cută, Rapid și Dinamo București rea
lizaseră rezultate și, mai ales, com
portări diferite, totuși înaintea me
ciului de ieri nu găseai un spec
tator printre cei aproape 60,000 pre- 
zenți la ora 14.15 pe stadionul „23 
Augușț", sigur de rezultatul fțnal. 
Dinamo jucase slab cu Știința, - iar 
Rapid făcuse,un meci foarte bun la 
Orașul Stalin, dar era up motiv pu
ternic care pleda pentru un joc 
dîrz, echilibrat, deschis oricărui re
zultat: faptul că ambele echipe se 
găseau, cu 12 puncte, in zona retro
gradării. Și pe teren lucrurile s-au 
petrecut întocmai. Dmamoviștii, aîr- 
niind o formație remaniată, au con
stituit un adversar puternic, și îm
preună cu Rapid — care a confirmat 
din plin forma ascendentă — au o- 
ferit un spectacol fotbalistic de 
bună calitate, plin de dinamism și 
de neprevăzut, un adevărat joc de 
campionat, în care ambele echipe 
au făcut risipă de efort, luptînd 
din răsputeri pentru victorie, dar 
corect. Pină la urmă a cîștigat Ra
pid, cu un scor minim, 1—0 (1—0), 
dar după cite eforturi și cite e- 
moții! Dinamo a fost de cite va ori 
la un pas de a deschide scorul sau 
de a egala, insă a ratat. In general, 
dinamoviștii au avut mai mult timp 
inițiativa in joc insă atacul nu a 
știut să concretizeze superioritatea

După cîteva ocazii ratate de am- Steagul roșu a
bole părți (Banciu, Constantinescu, 
Tătaru, Oaidă), Progresul înscrie în dar Dinamo Cluj

condus cu 2-0, 
a cîștigat cu 4-3

teritorială, din repriza a doua. In 
schimb, ceferiștii au jucat mai calm, 
mai simplu, mai organizat și au 
știut să se descurce mai bine în 
apărare și în atac, chiar șt aturicî 
cînd jucau in 10 oameni.

Intilnirea a avut două aspecte 
distincte, după reprize.
■'•in prim», «-a jucat toarte iute,, 
cu multă energie și numeroase faze 
de fotbal mult apreciate de specta
tori. Dinamo, mai omogen, are ini-’ 
țiativa la început, însă apărarea ce
feristă este la post. Spre deosebire 
de dinamoviști care atacă pe front 
larg, ceferiștii incep să riposteze 
în atac prin tripletă. Jocul se echi
librează și în min. 21 Seredai ratea
ză prima ocazie a' meciului, tră- 
gind afară de la 14 m. Dinamoviștii 
nu se lasă mult așteptați și în min. 
23 și 25 ratează la rândul lor două 
ocazii mari ©ît roata carului: prima 
prin R. Lazăr, a doua prin Koszegi. 
Dinamo se menține în atac, dar de 
marcat marchează... Rapid, oarecum 
neașteptat. Un contraatac aduce 
mingea la Georgescu care pasează 
imediat la întîlnire lui Raab. Aces
ta depășește in viteză pe Neagu și 
I. Lazăr și înscrie printr-un șut 
splendid în colț sus: 1—0. Jocul se 
îndirjește și mai mult. In min. 36 
se produce o ciocnire involuntară 
Bodo-Călinoiu și amlndoi părăsesc 
terenul. Călinei u reintră după două 
minute cu un... turban alb în cap; 
Bodo va reintra abia după pauză, in 
min. 59. In 10 oameni, ceferiști nu 
descurajează și atacă. Raab „nime
rește" bara în min. 38 printr-un alt 

spectaculos.
După pauză, inițiativa trece de 

partea dinamoviștllor care încep să 
atace tot mai des. Ei sînt insă ine- 
ficaci, iar ceferiștii promptă în in
tervenții: și, in plus, contraatacă 
periculos. Minutele se scurg pe ne
simțite și rezultatul rămîne ne
schimbat.

Arbitrul T. Asztalos a condus bine, 
'ăsind continuitate jocului. In cîteva 
ocazii însă, a apreciat drept băr
bătesc jocul periculos (atacul lui 
Greavu asupra lui R. Lazăr in min. 
5 de piddă).

RAPID: DUNGU — GREAVU, Văr- 
zan, Macri — Bodo (SEREDAI), 
Stancu — Ccpil, RAAB, Ene II, 
GEORGESCU, Seredai.

DINAMO: COZMA — POPA, I. La
zăr, AL Vasile — Călinoiu, NEAGU 
— Koszegi, Nicușor, BA BONE, R. 
Lazăr, SURU.

P. GAȚU

la Ploești...
Jiul este masat în careu, dar se 
apără cu dârzenie, reușind să men
țină rezultatul. Arbitrului Mihai 
Popa (București), care a condus au
toritar o partidă în care ambele 
echipe au avut o atitudine exempla
ră in ceea ce privește disciplina, 
i s-au aliniat formațiile:

PETROLUL: Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Frone, Neacșu 
— Zaharia, Tabarcea, Dumitrescu, 
D. Munteanu, Bădulescu.

JIUL: Crisnic — Romoșan, Panait, 
Tirnoveanp — Cosmoc, Deleanu — 
Ghibea, Fierea, Ciundărescu, Gabor, 
Sima.

șut

min. 21: Oaidă salvează la linia de
fund o minge ca și pierdută, cen
trează, Mateianu ratează șutul dar 
mingea ajunge la Dinuiescu și aces
ta, deși contrat de Zavoda II. tri
mite balonul peste Toma, în colțul 
din stingă. In min. 38 Apodzan sal
vează cu pieptul de pe linia porții, 
iar în min. 42 Oaidă ratează mări
rea scorului.

După pauză, C.C.A. ia jocul pe 
cont propriu. Tătaru și, după două
comere, Constantinescu ratează e- 
galarea oare plutește în aer. In 
min. 59, Mîndru plonjează în picioa
rele lui Constantin care, .reușește to
tuși să trimită lateral lui Constan
tinescu și acesta înscrie, cu tot 
plonjonul Iui Caricaș care-1 înlocuise
pe portar: .1—1. C.C.A. domină, dar 
in min. 70 Banciu ratează, reluînd

O’Ono sport
Așa arztă un buletin cu 12 rezultate 

exacte la concursul Pronosport nr. 13 
(Etapa din 3d martie 1958)

I Progresul-C.C^A. 2
II. irinamo Buc.-Rapid 2

III Petrolul-Jiul , 2
IV Energia Tg. Mureș Știința Tim. 1
V U’.T.A.I.C.O. 1

VI Pinamo Cluj-St. Roșu Or. Stalin 1
VII Lyon-Marseille x
VIII Alcs-St. Etienne 2
IX Metz-Reims 1
X Lens-Monaco 2

XI Toulouse-Sochaux x
XU Beziers-Lnie I

Fondul de premji este aproximativ de 
874.000 >ei.

CLUJ, 30 (prin telefon). Peste 
12.000 de spectatori au luat loc în 
tribunele stadionului Gh. Gheorghiu- 
Dej, la jocul Dinamo-Steagul roșu 
Orașul Stalin. Și nu au avut ce re
greta. Dacă partida nu s-a situat în 
general la un nivel tehnic ridicat, în 
desfășurarea ei au existat nenumăra
te momente spectaculoase, produsul 
fie al evoluției neașteptate a scorii 
lui, fie al abundenței de faze de gol 
în imediata vecinătate a porții. A- 
părările ambelor echipe au fost nesi-’- 
gure și în special Hulea și Moarcăș 
ale căror grave greșeli au determinat 
înscrierea primelor două goluri ale 
oaspeților. Steagul roșu a impresio
nat prin claritatea acțiunilor atacului, 
în care David a constituit un real 
pericol pentru poarta lui Bucur.

La numai 20 secunde de la înce
putul jocului, Fusulan interceptează o 
minge, pasează lui Proca care face 
o cursă spectaculoasă și înscrie. In 
min, 6, Proca driblează pe Hulea, 
pasează lui David care înscrie im 
parabil. Conduși cu 2—0, dinamo
viștii atacă dezlănțuit și în min. 13, 
la un corner executat de Oprea, min
gea lovește bara, iar Campo, în în
vălmășeală, încercînd să degajeze 
terenul înscrie în proprie poartă. Nu 
trece nici un minut și Eftimie, de
pășind apărarea oaspeților, înscrie 
peste Ghiță ieșit din poartă. în min. 
33, din nou dintr-o gravă greșeala 
a apărării dinamoviste, David în
scrie. Scorul este egalat de dinamo- 
viști în min. 43 prin Dragomir earc 
înscrie dintr-o lovitură liberă de la 
25 m.

în repriza secundă, fazele se suc
ced cu repeziciune de la o poartă la 
alta. Scorul rămîhe neschimbat pînă 
în min. 68 cînd Szakacs I, dintr-o 
pasă de la Mihai, înscrie de la 16 
m. După 3 minute, Campo, scapă de

apărarea dinamovistă și singur de la 
5 m. trage peste bară, ratînd egala
rea. II imită David în min. 83. In 
ultimul minut de joc, Oprea aflat 
singur în fața porții pierde ocazia 
să mărească scorul, trăgînd tot peste 
bară. După desfășurarea jocului, un 
rezultat de egalitate ar fi fast mai 
echitabil. Arbitrul Aurel Man (Baia 
Mare) a condus corect următoarele 
formații:

DINAMO : Bucur-Moarcăș, Hulea, 
Szakacs 11-Țîreovnicu, Dragomir-Ră- 
dulescu, Mihai, Eftimie, Szakacs I, 
Oprea.

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Bîrsan,
Marinescu, Campo-Aron, Zaharia 
Hașoti, Fusulan, Proca, Szigheti, Da 
vid.

E. Boeoș 
corespondent

Surpriză
(Urmare din pag. 1)

în bară! La reluare, avantajate
vânt, gazdele atacă cu insistență, 
dar nu pot înscrie, deoarece Crisnic 
reține tot. Astfel, în min. 48, Zaha
ria șutează de pe extremă, Crisnic 
nu ajunge la balon, mingea se loveș
te de Romoșan și apoi cade în bra
țele lui Crisnic. Presiunea ploeșteni- 
lor se face tot mai evidentă, deter- 
minînd pe oaspeți să se apere cu 
7—8 jucători.. Atacanții Petrolului 
nu știu însă să acționeze și pierd 
ocazii clare in mm. 64, 67, 69, 75.

de

ling, atacanții mureșeni au dat mult 
de furcă apărării Științei, care ni 
s-a părut mult mai puțin sigură 
decît în meciul de duminică cu Di
namo.

După pauză ambele echipe depun 
mai puțină stăruință, nivelul jocu
lui scade la mediocru, jucindu-se 
deslînat și fără faze periculoase. 
Atacanții Științei joacă ceva mai 
bine, dar slab conduși de Ciosescu, 
care a fost un simplu figurant tot 
timpul, nu reușesc să pună la încer
care apărarea mureșenilor din rin- 
dul căreia s-a detașat net Vakarcs 
II, cel mai bun din 22.

In min. 77 Meszaroș I marchează 
al doilea gol cu un șut imparabil 
tras de la 12 m., după o pasă de la 
Jazsi. Știința joacă cu mar multă în
suflețire, însă nu mai reușește nimic, 
avind în față o apărare sigură.

Repet concluzia amintită la în
ceput: Știința n-a confirmat forma 
de la București. De asemenea, so
cotesc că echipa din Tg. Mureș va 
putea să dovedească și in deplasare 
calitățile reale, așa cum le-a dove
dit jucind acest meci.

S-au remarcat pe lingă Vakarcs 
II. Gierling, Meszaroș II, Bocsardi și 
Ad. Szasz de la gazde, Brînzei, Tă- 
nase și Cădariu ■ de la oaspeți. Foar
te slab au jucat Ciosescu și Boroș.

O mențiune, specială pentru arbi
trajul bun, atent și prompt prestat 
de S. Segal. (Bucureșt1) foarte bine 
ajutat la tușe de L M.raru (Cluj) 
Și G. Ionescu (Or. Stalin).

ENERGIA: Iliescu — Szekely, Va
karcs II, C. Szasz — Bocsardi, Gier- 
ling — Ad. Szasz, Kajlic, Jozsi, 
Meszaroș II, Meszaroș I.

ȘTIINȚA: Fuchs — Zbircea, Brân
zei, Florescu — Cojereanu, Tănase 
— Gîrleanu, Cădariu, Ciosescu, Filip, 
Boroș.

Ț1CU S1M1ON

Milii Dune, 
dar ioc siab lasrad

ARAD 30 (Priu telefon). — Parti
da dintre echipele U.T.A. și C.S. O- 
radea a avut toate condițiile pentru 
ca să poată oferi celor F2.000 de 
spectatori prezenți in tribunele sta
dionului „30 Decembrie" un spec
tacol sportiv de calitate: timp fru
mos, călduros chiar, teren de joc 
excelent, arbitraj bun (I. Dobrin- 
Petroșani). Din păcate insă, întâl
nirea dintre aceste două formații a 
furnizat o partidă anostă, in care 
majoritatea timpului arădanii au do
minat, în timp ce adversarii lor s-au 
mulțumit să încerce a scoate un 
rezultat cit mai strâns.

In asemenea condiții, U.T.A. a ob
ținut o victorie de necontestat 
(2—O; 1—0), cu toate că a jucat 
.nai slab ca în meciurile anterioare. 
Ceea ce a nemulțumit mai mult Ia 
formația gazdă a fost ineficacitatea 
liniei de atac, care a ratat nume
roase ocazii.

Chiar de la începutul jocului fot
baliștii arădani iți impun superio
ritatea și asaltează poarta lui Su
gar, care a făcut o partidă excelen
tă saâvtnd echipa sa de la o in ’ 
frângere categorică. Dar minutele 
au trecut unul după altul fără ca 
tabela de marcaj să se schimbe. 
Abia in min. 20 Marin Marcel a re
luat puternic o centrare a lui Jurcă 
și mingea a întâlnit în traiectoria ei 
piciorul unui fundaș orădean deviind 
în poartă: 1—0 pentru U.T.A.

După pauză situația s-a menținut, 
evidențiindu-se portarul Sugar. EI 
reține un șut puternic ai M 
Petchowschi în min. 69, insă zece 
minute mai târziu nu mai poate in
terveni la un alt șut al lui 
Petschowschi, care din apropierea 
porții a tras puternic și plasat pe
cetluind scorul final: 2—0 pentru 
U.T.A.

U.T-A. Coman — Szucs, Băcuț II. 
Sereș — Capaș, Serfozo — Jurcă, 
Petschowschi, Marin Marcel. Mercea, 
Țîrlea.

C.S.O.: Sugar — Băcuț I, Kiss 11, 
Nemțescu — Bartha, Cuc — Toth, 
Demien, Roșu, Țirâac, Biscă.

Ștefan Weinberger 
corespondent



Ella Zeller-Constantinescu și Matei Gantner 
campioni republicani de tenis de masă

Surprize la crosul I Humanife...
F Bolotnikov învins!^ Echipa noastră s-a clasat înaintea Iugoslaviei.

CLUJ. 30 (Prin telefon de la tri
misul nostru). —

Ceea ce a caracterizat ediția dispu
tată anul acesta a fost numărul mare 
de surprize care s-au înregistrat atît 
în întrecerile masculine cit și cele fe
minine. Vorbind însă despre nivelul lor 
tehnic, nu putem fi mulțumiți decît in
tr-o oarecare măsură de întrecerile mas
culine și mai puțin mulțumiți de cele 
feminine, îir care seturile terminate „ia 
ceas” au abundat.

Din categoria surprizelor face parte 
eliminarea Angelicăi Rozeanu în sfer
turi de finală de către Maria Gavriles- 
cu și — în schimb — calificarea ei in 
semifinala competiției masculinei - De 
asemenea, cunoscutul cuplu Gantner- 
Harasztosi a fost învins în semifinala 
probei de dublu masculin de tinerii clu
jeni Negulescu și Cobirzan, după ce 
învingătorii au fost conduși cu 0—2. 
Tot în această categorie a surprizelor 
intră și victoria lui Iscovici asu
pra lui Pesch, ca și a tînăru- 
lui arădan Govaci obținută în 
fața lui Naumescu. Foarte bine s-a 
prezentat la aceste finale clujeanca 
Maria Gavrilescu, care după ce a în
trecut-o pe Angelica Rozeanu cu 3—0 
(19 18, 16—-15) a cîștigat în semi
finală în fața Getei Pitică cu 3—2.

Iată rezultatele înregistrate: simplu 
mar'idin, sferturi de finală: Harasz- 
tosi-Botiner 3—0 (19, 14, 16): Mir
cea Popescil-Covaci 3—0 (7, 15, 13), 
Găntner-Reiter 3—0 (4, 14. 17): Ro- 
zeanu-Iscovici 3—1 (11—21, 21—15.
23—21, 21—19). Semifinale: Harasz
tosi-Mircea Popescu 3—1 (15—21, 
21—17. 21—18, 21—19): Gantner-An- 
gelica Rozeanu 3—0 (9, 11, 15).

Simplu feminin, sferturi de finală: 
Ella Zeller Constantinescu-Irma Ma
gyar) 3—2 (18—21, 20—22, 21—18,
2Î —19, 21—15): Marla Tomoa-Maria- 
na Barasch 3—0 (15, 10, 11): Geta 
Pii'că Maria Golopența 3-—1 (24—22.
19— 21, 21—15, 21—12). Semifinale: 
Ella Zeller Constantinescu-Marta Tom- 
pa 3-2 (18—21, 15—3, 21—6, 10—16,
20— 6): Maria Gavrilescu-Geta Pitică 
3_2 (20—22, 21—12, 13—21. 20—15, 
4-3)

Dublu mixt, semifinale: Ella Zeller 
Constantinescu, Gantner-Cafrinel Folea.

Mare surpriză la Cardiff

Franiafara itfime w-6 
la i’uih1

O singură dată pînă acum victoria a 
surîs francezilor pe un teren de rugbi din 
Țara Galilor (în anul 1948, la Swan
sea). Dar atunci, nu se întîlneau e- 
chipele naționale. De data aceasta, 
într-un meci contînd pentru Turneul 
celor cinci națiuni, echipa de rugbi 
a Franței, jucînd excepțional, a în
vins pentru prima dată Țara Galilor 
acasă, la Cardiff, în fața a 100.000 
de spectatori cu scorul de 16—6 
(8—6) I Superioritatea echipei fran
ceze a .fost asigurată în primari rînd 
de coeziunea echipei (șapte jucători 
fac parte din formația campioană 
Lourdes) și de valoarea certă a pa- 
chetuhu de înaintași. în vervă deose
bită. Punctele au fost înscrise în 
ordi ae de : Terry Davies (T.G.) o 
lovi‘ură de pedeapsă. Vannier (F) o 
lovitură de picior căzută, Danos (F) 
— o încercare, — transformată de 
LaFzzny și aripa galeză John Collins, 
care a înscris o încercare netra-ns- 
fornati. In repriza secundă Tarricq 
înscrie o nouă încercare pentru fran
cezi transformată de același Laba- 
zu' după care Vannier a mai reușit 
o 'dvitură de picior căzută. Fran 
cez;; au folosit formafia : Vaimier- 
Ta- rica Martine, M. Prat, Rancoule- 
La 'u- Danos - Domec, Barthe, 
Cr~ Mias, Celaya-Roques, Vigier, 
Qu xrlie. De la galezi cel mai bun a 
fos mijlocașul Cliff Morgan. S-au 
mai remarcat fundașul Terry Davies, 
J. Collins, M. Thomas și WilBstrs.

In urina acestui rezultat ANGLIA 
a cîștigat ediția din acest an a tur
neului, iar partida Franța-lrianda 
(Peris. 19 aprilie) va decide ultimul 
loc. lată clasamentul competiției la 
zi ■ 

I Anglia
2. Țara Galilor
3. Scoția
4. Irlanda
5. Franța

4 2 2 0 26: 6 6
4 2 1 1 26:28 5
4 2 0 2 23:32 4
3 10 2 18:21 2
3 1 0 2 25:31 2

(N. \r. acest clasament este alcă 
tuit după sistemul 2 p. pentru victo 
rie. I p. meci nul. 0 p. înfrîngerea).

• LA MONACO: franța B.-R. F. 
Germană 6—6.

Naumescu 3—0 (20, 12, 13): Geta Pi
tică, Mircea Popescu-Angelica Rozea
nu, Harasztosi 3—2 ( 21 —12, 24—26,
14—21. 21—19. 21—11).

Dublu masculin, semifinale. Negu- 
lescu, Cobirzan.Gantner, Harasztosi
3—2 (16—21. 17—21, 21 — 19, 21-19,
21—16); Reiter, Bottner-Covaci, Na- 
zarbeghian 3—1 (17—21, 21—16, 
21—15, 21—13).

Dublu feminin, semifinale: Pitică, Fo- 
lea-Golopența, Gavrilescu 3—1 (25—23, 
21—19, 19—21, 21—11): Rozeanu,
Zeller Constantinescu-Barasch. Magvari 
3—1 (21—23, 21—14, 21—15, 24—22).

Partidele finale, așteptate cu niuit 
interes de spectatori, nu s-au ridicat 
la un nivel tehnic prea înalt. In ace;s- 
tă privință a ..strălucit” finala de sim
plu feminin, în -are trei seturi s-au 
terminat ,,la ceas". In schimb o adevă
rată demonstrație de joc complet a fă
cut Matei Gan ne., de departe cel mai 
bun jucător al campionatului.

Dt altfel, pentru frumoasa sa com
portare a primit o cupă specială do
nată de antrenorul Paneth. Dar iată 
rezultatele:

SIMPLU FEMININ: Ella Zeller 
Constantinescu-Maria Gavrilescu 3—1 
(15—21. 14—11. 7—4. 19—9). SIM
PLU MASCULIN: Gantner-Harasz'osi 
3—0 (11. 8. 15). DUBLU FEMININ: 
Rozeanu. Zeller Constantinescu-Pitică. 
Folea 3—0 (18. 18. 14). DUBIU MAS
CULIN: Reiter. Bottner-Negulescu, Co- 
birzan 3—1 (21—19 11-21. 21-18,
21—12). DUBLU MIXT: Ella 7e"»r- 
Constantinescu, Gantner-Geta Pitică, 
M Popescu 3—0 (11. 5. 12).

C. CO MAR NI SCHI

La Sofia s-a discutat organizarea 
unei Cupe a campionilor balcanici

SOFIA 30. (Prin telefon). — Du- 
mmică dimineața, la sediul Uniunii 
Bulgare de Cultură Fizică și Sport 
a avut loc o consfătuire a repre- 
zentanțiiior federațiilor de fotbal din 
Bulgaria, Iugoslavia și Rominia. Din 
partea țării gazde au luat parte 
președintele secției republicane de 
fotbal Ștefan Petrov și secretarul 
general al secției Anghel Spandov, 
din partea Iugoslaviei Milorat Lișa- 
nin, secretar generai ai Uniunii de 
fotbal, și din partea federației no
mine, antrenorul emerit Em. Vogi. 
Cu acest prilej a fost luată în dis
cuție propunerea țării gazdă de a 
se relua Cupa Balcanică interțări 
sau de a organiza o Cupă Balcanică 
pe echipe de cluburi, Nefiind pre
zente toate federațiile, consfătuirea 
nu a putut lua hotărâri precise și 
definitive. Barticipanții au căzut to
tuși în principiu de acord asupra 
următoarelor:

1. Organizarea în fiecare an a 
turneului campioanelor balcanice,

FOTBAL PESTE HOTARE
Dinamo Zagreb a cîștigat derbiul 
iugoslav $1 conduce acum cu 5 

puncte...
Etapa a 21-a a programat derbiul 

campionatului iugoslav: Dinamo Za
greb — Partizan Belgrad. Victoria a 
revenit la limită echipei Dinamo, care 
prin această victorie și-a mărit avan
tajul la 3 puncte față de Partizan și 
are toate șansele să cîștige și cam
pionatul. lată celelalte rezultate : 
Steaua roșie — Spartac Subotița 2—1 
Uaiduk — Zeleshiciar 3—1 Buducnost 
— Va rd ar 1—0, Velej — Zagreb 4—0, 
Radnicki — Beogradski 2—0. Azi se 
dispută meciul Vaioodina — Split. 
trtă primele trei clasate:
1. Dinamo
2. Partizan
3. Steaua roșie
Reims învinsă

21 13 4 4 39:25 30
21 10 7 4 38:26 27
21 8 8 5 40:30 24

de ultima clasată !
Etapa 29 din campionatul Franței 

a înregistrat multe surprize. In frun
tea lor se situează înfrângerea echipei 
Reims la Metz (ultimă clasată) cu 
3—1. Lens a pierdut pe teren propriu 
cu Monaco cu 1—0, iar la Ales, St 
Etienne a cîștigat cu 2—0. O altă 
surpriză este înfrângerea echipei Lille 
în fața lui Beziers 2—0, în timp ce 
Angers a pierdut la Nîmes cu 2—1 
Iată celelalte rezultate : l.uon — Mar
seille 1—1, Toulouse — Sochaux 0—0, 
Nice — Valenciennes I—I, Sedan — 
Racing 2—0. In clasament, conduce 
Reims cu 41 p. urmată de Monaco 
38 p.. Nîmes și St. Etienne 37 p. etc.
59 goluri marcate în etapa de ieri 

a campionatului italian!
Etapa de ieri a campionatului ita

PARIS 30 (prâi telefon). O mulțime 
imensă a ținut să asiste la întrecerile 
din cadrul celei de a XXl-a ediții a 
marelui cros internațional al ziarului 
1‘Humanite, care au avut loc în pă
durea Vincenes.
. Cursa seniorilor, la care au lua! 
parte aproape 80 de concurenți, s-a 
desfășurat pe un traseu lung de 10 
km. (5 ture de cîte 2 km.), foarte va
riat și destul de dificil. Chiar de la 
plecare în frunte se instalează alergă
torul sovietic Piotr Bolotnikov, urmat 
de polonezii Krizskowiak și Ozog. Ca 
și marele său compatriot Vladimir Kuț, 
Bolotnikov imprimă acum cursei un 
ritm infernal. După primii 2 km. a- 
cele cronometrelor marchează 5:29,0. In 
această ordine se acoperă aproape în
treg parcursul. Dar iată că pe ultima 
porțiune a cursei, cu 60 m. înaintea 
iiniei de sosire, Kazmierz Kriszko- 
wiak (cel mai bun performer mondial 
al anului trecut la 3.000 m.) sprin- 
tează irezistibil și termină învingător 
cu timpul de 30:54,8. Pentru locul doi 
lupta foarte strînsă dintre Ozog și 
Bolotnikov dă cîștig de cauză atletu
lui polonez, ambii realizînd 30:57.0.

Dintre atleții noștri cel mai bine 
s-a comportat Constantin Grecescu 
care s-a clasat pe locul 14 înaintea 
unor alergători de valoare. Pe echipe 
ne-am clasat pe locul 5, înaintea Iugo
slaviei.

lată rezultatele înregistrate: 1. 
Kriszkowiak (Pol.), 2. Ozog (Pol.).
3. Bolotnikov (U.R.S.S.), 4. Zitnny 
(Pol.), 5. Pudov (U.R.S.S.). 6. Miha- 
lici (lug.), 7. Honicke (R.D.G.), 8.

succesiv, in fiecare din țările parti
cipante.

2. Convocarea unei noi consfă
tuiri la începutul lunii iulie (după 
Congresul F.I.F.A.) cu participarea 
tuturor federațiilor balcanice.

3. Organizarea primului turneu al 
campioanelor balcanice in 1959.

Federația bulgară urmează să În
tocmească proiectul de regulament 
al acestui turneu, pe care-1 va tri
mite spre consultare tuturor fede
rațiilor balcanice. Aprobarea regula
mentului, fixarea locului de desfă
șurare, precum și alte probleme 
tehnice vor fi luate in discuție la 
consfătuirea din iulie.

Consfătuirea a decurs într-un spi
rit de amiciție și cordialitate, dele
gații celor trei țări exprimlndu-și 
convingerea că organizarea acestei 
competiții va contribui la strângerea 
și mai puternică a legăturilor dintre 
toate țările balcanice.

TOMA HRISTOV

lian a înregistrat o cifră record în 
ce privește numărul goluriler marcate: 
39 (cel mai mare număr din actualul 
campionat). „Recordul individual” îl 
deține partida Sarnpdoria — Udinese 
pierdut de gazde cu 5—3. Urmează 
în ordine rn<"'nru- b'nert"s — 'a. 
nerossi (5—2), Verona — Intern zio- 
nule (2—4) și Mi:au -- Torino (4—u 
Și celelalte echipe au obținut victorii 
concludente (cu excepția meciului 
Spăl — Napoli 1—2): Alessandria — 
Genova 3—1. Fiorentina — Lazio 2—0. 
Padova — Atalanta 0—3, Roma — 
Bologna 2—0.

Honved din nou învingătoare

Budapesta (prin telefon de Ia co
respondentul nostru Subert Zoltan). — 
Echipa militară Honved este în reve
nire de formă. Nici ieri, în etapa 18 a. 
echipa militară nu a pierdut (de alt
fel în retur ea nu a pierdtrt nici o 
partidă), apropiindu-se acum de pri
mul loc în clasament. Duminică Hon
ved a învins în deplasare pe Salgo- 
tarjan cu 4—2. Fruntașa clasamentului 
Ferencvaros a întrecut cu 3—1 pe 
Diosgubr. luînd un avans de două 
puncte față de a doua clasată M.T.K. 
(care nu a jucat). Cea mai mare sur
priză s-a înregistrat sîmbătă la Buda
pesta unde Ujpesti Dozsa ă fost în
vinsă cu 1—0 de Szeged. Dorog a 
întrecut la limită (1—0) pe Csepel, în 
titijp ce losta campioană de toamnă 
Tatabanya în scădere de formă, a 
reușit abia un meci nul (l—1) cu 
Szombaihely.

Parnakivi (U.R.S.S.), 9. Zacharov
(U.R.S.S.), 10. Jukov (U.R.S.S.), 11. 
Janke ((R.D.G.), 12. Probadnik
(R.D.G.), 13. Grăff (Ceh.), 14 GRE
CESCU (Rom.), 15. WEISS (Rom.). 
IG. Jurek (Ceh.), 17. Havenstein
(R.D.G.), 18. Kierliewiez (Pol.), 19. 
Vucikov (Bulg.), 20. Crisov (Ceh.), 
21. Stritof (lug.), 22. Rozsnyoi
(Austria), 23. J. Kovacs (Ung.), 24. 
Plonka (Pol.), 25. UIsperger (Ceh)....
27. Strzelbisclri (Rom.).... 30. Pop
(Rom.), 36. Pricop (Rom.), 38. Veli- 
ciu (Rom.). Pe echipe clasamentul se 
prezintă astfel: 1. U.R.S.S. 25 p., 2. 
Polonia 25 p.. 3. R.D. Germană 47 p.,
4. Cehoslovacia 84 p., 5. ROMINIA

Concursul republican de motocros

Frigul pătrunzător de ieri diminea
ță nu i-a speriat pe pasionații moto- 
ciclismului. Mai numeroși decît ne-am 
fi așteptat, ei au populat traseul 
concursului republican de motocros 
(trial) organizat de Casa Centrală a 
Armatei, îndurând cu stoicism vîntul 
puternic și privind mereu cu îngrijo
rare spre cerul posomorât care în orice 
clipă ie putea face o surpriză neplăcu
tă. Dar toate acestea au fost compensa
te de nivelul înalt al spectacolului oferit 
de motocicliștii noștri fruntași care 
s-au întrecut pe ei înșiși, realizînd în 
ansamblu o întrecere pasionantă, sol
dată c-u rezultate valoroase — adevă
rate recorduri ale pistei. Organizato
rii —- Casa Centrală a Armatei — 
și-au luat „partea leului* ocupînd — 
pe merit — în majoritatea probelor 
locul I. Gheorghe Ion (C.C.A.) a fost 
aplaudat la scenă deschisă pentru în- 
cîntătoarea sa evoluție, aceasta fiind 
o recunoaștere binemeritată a cali
tăților excepționale pe care le-a do
vedit și cu acest prilej talentatul a- 
tergător. De altfel laude se cuvin a- 
proape tuturor celor care au luat ieri 
startul în cadrul concursului republi
can, deoarece fiecare a contribuit — 
mai mult sau mai puțin — la reu
șita acestei adevărate demonstrații.

Dar, fără îndoială, disputa care a 
electrizat pur și simplu miile de 
spectatori, a fost aceea oferită de 
participants la categoria 350 cmc. Oh. 
loniță, Mihai Pop și N. Sădeanu au 
făcut apel la toate cunoștințele lor 
pentru a realiza timpi valoroși și — 
implicit — pentru a obține un loc 
mai bun în clasament. Handicapat 
de faptul că în ajunul cursei schim
base segmenții (după antrenamentul 
de vineri acest lucru se impunea) 
Mihai Pop n-a putut să folosească a- 
vantajele unei mașini în plenitudinea 
capacității ei și, firește, n a înregis
trat nici cel mai bun rezultat pe care

lată poziția primelor patru în cla
sament :
1. Ferencvaros 18 11 3 4 39:24 25
2. M.T.K. 17 11 1 5 33:19 23
3. Honved 18 10 3 5 38:23 23
4. Tatabanya 18 9 4 5 25:18 22

lewski a trecut în fruntea
clasamentului

SOFIA. (Priu telefon de la cores
pondentul nostru Toma Hristov).

In etapa a IV-a a campionatului 
bulgar s-au disputat doar trei meciuri, 
aceasta din cauză că numeroase echi. 
pe sînt angajate în turnee și întîlniri 
internaționale. La Sofia, în fața a 
40.000 ’ spectatori, Lewski a întrecut 
clar cu 3—0 pe Minior. Toate cele 
trei goluri au fost realizate de interul 
stingă Iliev. In felul acesta echipa 
Lewski a trecut în fruntea clasamen
tului. La Varua echipa locală Botev 
a obținut prima victorie în campio 
nat, întrecînd cu 1—0 Slavia Sofia. 
Noua promovată Dunav Ruse a termi
nat la egalitate (2—2).

In clasament:

1. Lewski
2. T.D.N.A.
3. Spartak Varna
4. Spartak Pl.

3 3 0 0 6:0 6
3 2 1 0 7:2 5
42 I 1 6:4 5
3 2 0 1 3:2 4

• Echipa suedeză Djurgarden a mai 
susținut două meciuri iii R. P. Bni 
garia: 2—2 cu Lokomotiv Sof ia și 
0—1 cu Spartak Plovdiv.

• Săptămîna aceasta sosește în 
Bulgaria echipa vieneză G.A.K. Ea 
va întîlni consecutiv pe Slavia, Minior 
și Lewski.

86 p., 6. Iugoslavia 86 p., 7. Austria 
139 p_, 8. Belgia 147 puncte.

Întrecerea feminină a fost dominată 
de alergătoarele sovietice care au ocu
pat primele trei locuri la individual și 
s-au clasat, bineînțeles, pe locul intîi 
și în clasamentul pe națiuni_  I. ler-
molaieva (U.R.S.S.), 2. Kaarskieva
(U.R.S.S.), 3. Janvareva (U.R.S.S.),
4. Gabor (Pol.), 5. Ruder (Ung.), 6. 
Șevtsova (U.R.S.S.), 7. Levițkaia
(U.R.S.S.), 8. Sasvari (Ung.). 9. Kazi 
(Ung.). 10. luttner (R.D.G.). Pe echi
pe: 1 U.R.S.S. 12 p., 2, Ungaria 35 p 
3. Iugoslavia 63 p., 4. R.D. Germană 
63 p. Crosul „veteranilor* a fost cîș
tigat de alergătorul maghiar Sandor 
Garay.

în mod normal l-ar fi putut obține. 
Victoria a revenit, la această catego
rie. după o luptă aprigă lui Gh. Io- 
niță (C.C.A.).

Gheorghe Ion, realizatorul celui 
mai bun timp al zilei, și-a dominat 
net categoria (250 cmc), obținind la 
fiecare manșă timpi superiori celor 
realizați pe același traseu în concursul 
anterior (ne referim la primul con
curs republican). O mențiune se cu
vine și alergătorului Șt. Iancovici 
care, cu toate că a mers prudent pen
tru a-și menaja mașina, a impresio" 
nat prin corectitudinea cit care a ab-_ 
solvit traseul. Iată rezultatele înce
pători. Cat. 125 cmc: 1. I. Buchner 
(C.C.A.) — C.Z. — 7:21,6; 2. N ^)j 
tăoanu (Metalo-Sport) — 
7:41,3; 3-4. D. Culai și S. C^Wia 
(M.S.) — ambii pe C.Z. — 8:02,4; 
Avansați. 125 cmc: 1. Tr. Macarie 
(Din.) — C.Z. — 7:41.1; 2. E. Seiler 
(C.C.A.) — C Z. — 7:43 7; 3. I. Popa 
(Din.) — C.Z. — 7:46,2; 175 cmc:
1. St. Iancovici (23 Aug.) — C.Z. — 
7:29,8; 2. V. Topciu (M.S.) — C.Z. — 
7:52,6; 250 cmc: 1. Gh. Ion (C.C.A.)
— Jawa — 6:24,9; H. Sitzler (23
Aug.) — Jawa — 6:50.8; 3. V. Szabo 
(Din.) — Jawa — 6:59.4; 350 ane: 
I. Gh. loniță (GQA.) — IJ. — 
6:40,5; 2. M. Pop (Dinamo) — Jawa — 
6:45,0; 3. N. Sădeanu (C.C.A.) —
1. J. — 6:49,7; 500 cmc: 1. Al. I.ăză- 
rescu (C.C.A.) — Triumph — 7:09,5;
2. Gh. Voiculescu (C.C.A.) — Triumph
— 7:39.0. Cei mai buni timpi: I. Gh. 
Ion (C.C.A.) 6:24,9; 2 Gh. loniță 
(C.C.A.) 6:40,5; 3. M. Pop (Din.) 
6:45,0.

H. NAUM

C.C.A. învingătoare 
la Atena •L,

(Urmare din pag. 1)

Spre sfîrșit, pătrunderile In forță ale 
oaspeților au dus la micșorarea dife
renței. In această perioadă s-a acci
dentat Pușcașu, care a continuat totuși 
să joace, dar cu un randament mai 
scăzut. întrecerea s-a încheiat cu sco
rul de 63—60 (32—31) în favoarea 
baschetbaliștilor de Ia C.C.A., care au 
făcut astfel primul pas pentru califi
carea lor în turul următor al „Gupei 
campionilor europeni". Returul Inttl- 
nirii se dispută la 13 aprilie la Bucu
rești.

Punctele echipei romîne au fost în
scrise de: Folbert 16, Nedeff 16. Fo-^ 
dor 17, Niculescu 8, Nedelea 4 și 
Pușcașu 2. Pentru comportarea avu'ă 
trebuie evidențiată întreaga echipă, 
care a muncit cu toată dragostea 
pentru victorie, dar în special Folbert 
și Nedeff, care împreună cu jucătorul 
grec Stefanidis aii fost cei mat buni 
de pe teren.

Întrecerea a fost arbitrată excelent 
de Takeo (Bulgaria) și Ciolovici (Iu
goslavia).

Echipa C.C.A. susține al doilea meci 
în capitala Greciei mîine (N.R.: azi) 
de astă dată amical, în compania 
unei selecționate alcătuită pe scheletul- 
echipei Panelinios. Precizăm că în 
urma excelentei comportări de azi, 
baschetbaliștii rotnîni au primit o serie 
de invitații de a susține întîlniri în 
Grecia, dintre care două pentru Sa
lonic.


