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Campioana mondială de senioare, 
a confirmat victoria de la Paris

Marii campioni se cunosc la -finiș!
Acest adevăr a fost verificat în 
practică de nenumărate ori în dis

putele pentru întîietate tn scrimă, în ne
uitate întreceri atletice și chiar în 
memorabile turnee finale pentru cam
pionatul lumii la fotbal, iar Criteriul 
mondial la care asistăm a confirmat 
categoric acest adevăr. Ce folos că 
Jeno !<amuți, prin comportarea sa din 
eliminatorii, sferturi de finală și se
mifinale ne-a obligat să-i acordăm 
toate șansele, dacă în finală — la potou 
citin ar putea fi considerat barajul de 
către obișnui ții curselor de cai — n-a 
avut sclipirea necesară desăvîrșirii 
victoriei? In schimb, .acest finiș im
presionant și decisiv a aparținut lui 
Jean Link, cîștigătorul de la floretă 
băieți, cel care se menținuse perma
nent la suprafața competiției, fără 
însă să se impună ca viitor campion.

Avem însă un exemplu mai Apro
piat și mai elocvent: Alexandra Za
belina în comparație cu Olga Orban! 

ten timp ce campioana mondială s-n 
"calificat fără să strălucească, Olga 
Orban a devenit finalistă după im 
tur memorabil, în semifinală, în car? 
a înregistrat șase victorii și nici o 
înfrîngere. Pronosticurile înclinau în 
acel moment spre reprezentanta noas
tră, socotindu-se — în schimb — că 
celebru campioană mondială a seni
oarelor nu va fi la București și cea 
mai bună junioară. Datorăm subiec
tivismului, dorinței noastre firești de 
a vedea pe Olga Orban pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, neglija
rea adevărului reconfirmat și vineri 
de Link și Kamuti: marii campioni se 
cunosc la finiș 1

Aceasta este Alexandra Zabciinal
Cea pe care finala ne-a prezen
tat-o așa cum nu o cunoscusem 

pînă atunci: posesoarea unei tehnici 
desăvirșite, realizatoarea unor acțiuni 
tactice diverse, perfect concepute în 
funcție de atributele fiecărei adver
sare și, mai ales, stăpină pe reflexele 
sale, calmă și dirză. Iar Olga Orban 
Ii rămas aceeași pe care o știam în 

Itima vreme: un mănunchi de cali- 
ați fizice, născută parcă pentru scri

mă, valoroasă și periculoasă pentru 
oricare trăgătoare, dar încă lipsită 
de scinteia marii campioane, de stă- 
pînirea, concentrarea și totuși, dezin
voltura strict necesară în momentele 
decisive, în asalturile finalei. Conso-

lîndu-ne cu faptul că Olga Orban a 
realizat cele mai spectaculoase faze 
de luptă sau că a pierdut pentru o 
tușe un sonor loc II, om altera rea
litatea comportării ei de sîmbătă. 
Orban nu s-a prezentat în plenitu
dinea forței sale de luptă, a tras ner
vos în sferturi de finală, cînd s-a ca
lificat de abia prin baraj, a tras re
ținut și fricos, sau nestăpînit și ne
sigur în finală, ori de cite ori a sim
țit că are un anumit obiectiv de 
atins. Ea a strălucit numai Atunci 
cînd și-a considerat șansele ratate, 
adică atunci cînd n-a fost obligată 
să apeleze și la resursele pregătirii 
ei psihice... inexistente. In aceste con
diții nu puteam aștepta mai mult de 
la ea. De aceea, greșelile nepermise
comise de experimentații președinți
de juriu internaționali, Louis Thail- 
landier și Jean Franțois Tourneau,
greșeli care au frustat-o totuși de
locul II. nu pot fi socotite decît cauze 
secundare care explică numai parțial 
spulberarea speranțelor ncnstre.

Olga Orban la un pas de... 
eliminare

Intr-o singură serie sfert de finală, 
din patru cîte au existat, nu am în
registrat meciuri de baraj pentru 
stabilirea semifinalistelor. Din trei 
serii numai Rejtd, Mess, Gorohova, 
(seria I), Kleijweg (seria a Il-a), 
Zabelina și Wagner (seria a IV-a) 
s-au calificat fără emoții, iar celelalte 
șase semifinaliste, printre care repre
zentantele noastre Valeria l uttman 
și Olga Orban, au demonstrat prin 
deficultatea cu care au promovat cît 
de grea a fost această etapă a con
cursului. Tocmai de aceea ne apare 
deosebit de valoroasă performanța de
butantei noastre Valeria Luttman, ca
lificată prin baraj în dauna campioa
nei de tineret a Franței, Monique 
Leroux. Olga Orban ne-a dat mari 
emoții. In seria ei, numai Nina Kleij
weg s-a calificat direct prin șase 
victorii obținute destul de ușor, iar 
Agoston, Peck, Ragno și Orban, în 
registrînd un număr egal de victorii 
(3), au fost chemate în fața unei noi 
confruntări al cărei rezultat trebuia 
să stabilească trei calificate și o eli
minată. După o înfrîngere care a 
mărit tensiunea emoțiilor, Orban și-a

(Continuare în pag. 4)

ALEXANDRA ZABELINA

Valentin Cernikov (stingă), noul 
campion de spadă și colegul său, Gu
ram Kostov.

, ,Au !“*.parte ‘?vară?ii:. Gth Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu, Ale* 
Rii?u Ion°Cozma’ C°nslantln Pîrvulescu. Leon‘e Răutu, Vladimir Gheor* 
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Ghe^him^n dSaili^XSiiPreZentată

Au luat cuvintul tovarășii: Gheorghe Vagner, eroul muncii socialiste 
Vasile votchița. Ludovic Obiș, Teodor Suciu. Iova Țăran, Anton Constanți- 
nescu Ioana GheorgFiriâ, Emil Balomlri. Eugen Konyă, Dobrița Dima.- 
Ion Furtuna. Adrian Popovici.

Cu aceasta discuțiile au luat sfîrșit. După 6 scurtă pauză președinții 
eelor 8 comisii de lucru pe probleme, alcătuite în prima zi a consfătuirii, 
au prezentat referatele.

După prezentarea referatelor un număr de participant'! ia consfătuire 
au făcut propuneri pentru completarea recomandărilor cuprinse în refe- 
ratele comisiilor.

Tov. Tudose Vasiliu, președintele sfatului popular al regiunii Cons
tanța, a dat citire chemării adresate de consfătuire membrilor gospodă
riilor agricole colective, întovărășirilor, cooperativelor agricole de pro
ducție cu rentă și țăranilor muncitori cu gospodărie individuală, lucrăto
rilor din gospodăriile agricole de stat și S.M.T.-uri, tehnicienilor, ingi
nerilor și oamenilor de știință din agricultură. Chemarea a fost primită 
cu vii aplauze și adoptată în unanimitate de participanții la consfătuire.

Rostind cuvintul de închidere a lucrărilor consfătuirii, tovarășul Ni-> 
colac Ceaușescu a urat celor peste 2.000 ds participant succese în munca 
de ridicare a producției agricole, vegetale și animale pe o treaptă su
perioară.

Asistența, in picioare, a ovaționat îndelung pentru partid și guvern, 
pentru alianța trainică dintre dasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
bază de neclintit a regimului nostru democrat-popular, manifestînd hotă- 
rîrea unanimă de a îndeplini sarcinile trasate agriculturii prin expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiti-Dcj.

Cu aceasta cansfătuirea pe țară a țăranilor și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii, convocată ' ~
Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republ'c'î Papula e 
mine, a luat sfârșit.

de Comitetul Central al Partidului

16-imile Cupei R. P. R. la fotbal 
n-au fost scutite de surprize

k Plutonul echipelor din A a suferit două „avarii“: C. S. Tg. Mureș și Dinamo
București k Două meciuri, terminate la egalitate, se vor rejuca: Jiul Petroșani-

Turneul internațional de juniori U.E.F.A.

FOTBALIȘTII NOȘTRI AD ÎNVINS OLANDA
CU 3-1 C2-1)

Șl AU ȘANSE SA ClȘTIGE GRUPA C

G. F. R. Tr. Severin și Dinamo Btrlad-C. F, R, lași

Turneul Internațional de Juniori 
' U.E.F.A., a continuat sîmbătă și du

minică în Luxemburg. Franța, Belgia 
și R. F. Germană. Echipa noastră re
prezentativă a jucat sîmbătă la Dif- 
ferdange cu Olanda, una din preten
dentele la primul loc al grupei C. 
Selecționata noastră a făcut o parti
dă excelentă, cîștigînd dificila par
tidă cu 3—l (2—1). Jocul juniorilor 
noștri a atras aprecierile elogioase 
ale reprezentanților U.E.F.A. și ai fe
derațiilor germane, cehoslovace, olan
deze etc., prezenți la joc. Agenția 
„France-Presse" a transmis că ro- 
mînii au jucat foarte bine și că i-au 
depășit pe olandezi din punct de ve
dere tehnic și tactic, cucerind pe te
ren o superioritate categorică. Sco
rul a fost deschis de olandezi în 
min. 6, dar puțin mai tîrziu, la o lo
vitură liberă executată de Varga, 
Ivansuc a egalat printr-un gol marcat 
cu capul. Același Ivansuc .despre care 
„France-Presse" a scris că a fost cel 
mai bun de pe teren, a transformat 
o lovitură de la 11 m stabilind sco
rul reprizei la 2—1. La reluare, ro- 
mînii se mențin în atac, domină și 
înscriu ol treilea gol prin Matei, după 
o acțiune Ia care a participat toată 

înaintarea. Cu 3 minute înainte de 
sfîrșit Matei a ratat o ocazie clară, 
trăgînd peste bară de la 4 m. Cei 
mai buni romîni: Ivansuc, Niculescu 
și Matei. Olandezii au practicat un 
joc rapid, uneori dur. Formația noas
tră : Opanschi—Codreanu, Petca, Ne- 
delcu, Petru Emil, Neacșu—Ivansuc, 
Varga, Matei, Niculescu. Mihăescu.

Alte rezultate din grupa C: Unga
ria—Turcia 1—0 (sîmbătă) și Turcia- 
Grecia 1—0 (duminică). Clasamentul 
se prezintă astfel:

1. Rominia
2—3. Turcia
2—3. Grecia
4—5. Olanda
4—5. Ungaria

3—2—0—1—5:3 4
2—1—0—1—1:1 2
2—1—0—1—1:1 2
2— 1—0—1—4:5 2
3— 1—0—2—4:5 2

Astăzi, luni, se joacă: Grecia-Un- 
garia și Olanda-Turcia. Echipa Ro- 
mîniei joacă miercuri ultimul joc, cu 
Turcia, la Rodange.

Alte rezultate din celelalte grupe: 
R.D.G.—Luxemburg 3—1, Spania— 
Anglia 2—2. Iugoslavia—Franța 2—2, 
(sîmbătă), Iugoslavia—Polonia 3—1. 
Franța—Bulgaria 4—0, Italia—Ceho
slovacia 3—2 și R.F.G.—Belgia 2—2 
(duminică), ț.,_

Apărute (crudă înșelăciune!) ca un 
popas al emoțiilor, in mijlocul unui 
campionat extrem de agitai 16-imile 
Cupei R.P.R. la fotbal au adăugat noi 
supărări și griji •.unora dintre echipe
le și așa suficient apfooteionaie cu a- 
seme nea... art •cole. Si au dooea't că in 
fotbal (și cred că doar aici) echipele 
mici pot aduce „zile negre' si chiar 
și... eliminări din întrecere formațiilor 
majore, cu nume sonore și palmares 
de invidiat. Gloria Bistrița și-a trans
format ieri numele in renume, dispu- 
nind de sora mai mare cu două cate
gorii C.S. Tg. Mureș, Farul Constanța 
a micșorat și ea plutonul echipelor de 
A care s-au calificat in optimi, elimi- 
nind pe Dinamo București La Bucu
rești. Ozon ș/ coechipierii lui au tre
buit să întindă serios pasul spre a 
obține intr-un „final al finalului' o 
victorie grea. Titanii egalau mereu; 
ba au luat și conducerea odată! Ma
joritatea echipelor de la B au ținui 
să dovedească (și o cam fac de cite 
ori au ocazia) că între ele și ,,mae- 
strele de la A nu este o diferență chiar 
așa de mare Informații? Le puteți lua 
de la rapidiștii bucureșteni (care au 
răsuflat ușurați la terminarea celor 
90 de minute ale meciului de la Foc
șani), de la studenții timișoreni (grea 
încercați de Metalul Reșița) sau de la 
echipierii „Steagului Roșu"(„'întinși' 
și ei de Corvinul Hunedoara). In 
schimb Petrolul Ploești și CCA aa fă
cui exerciții de marca! goluri la G»- 
lați și. respectiv. Ploești. Pentru patrii 

echipe 16-imile continuă: Jiul Pe
troșani, CFR Tr. Severin, Dinamo 
Bîrlad și CFR lași n-au fost in stare 
(chiar și după 120 de minute de joc) 
să-fi tranșeze rivaljtfdea. Ele vor re
juca - — la o dată ce Va fi Stabilită 
ulterior — partidele terminate ieri la 
egalitate.

Deținătoarea Cupei, atentă la titlul 
ei, a obținut (in sfîrșit) o victorie, 
bună și asta. Chiar dacă adversarul 
a fost Stăruința Salonta. Vor fi in 
stare fotbaliștii orădeni să producă o 
mare surpriză in Cupă, in necazul re
trogradării lor certe din ,4?

Si încheiem rîndurile noastre, re- 
marcind un fapt cu toiul nou in isto
ria Cupei. Spectatorii din 13 orașe 
(doar Bucureștiul a făcut excepție) au 
apărut ieri in postura de neutri. Și, 
după cele ce ne-au ajuns la urechi, 

Rezultatele de ieri, din 16-imi...
CLUJ: Gloria Bistrița—C. S. Tg. Mureș 5—2 (4—1)1
BRĂILA: Farul Constanța — Dinamo București 1—4) (0—0; 0—0)4 
CRAIOVA: C.F.R. Tr. Severin — Jiul Petroșani 1—1 (0—0, 0—0). 
SATU MARE :C. S. Oradea — Stăruința Salonta 2—1 (0—0).
BUCUREȘTI: Dinamo Obor — Știința București 2—0 (0—0; 0—0). 
BUCUREȘTI: Progresul București — Titanii București 5—4 (2—2)< 
ARAD: Știința Timișoara — Metalul Reșița 1—0 (1—0).
GALAȚI: Petrolul Ploești — Dinamo Brăila 11—0 (4—0). ,
ORADEA: Dinamo Cluj —: Stăruința Satti Mare 3—1 (0—1).
FOCȘANI: Rapid București — Diriamo Bacău 1—0 (0—0).
SIBIU: Steagul roșu Or. Stalin — Corvinul Hunedoara 3—2 (1—!).• 
SIMER1A: Progresul Sibiu — U.V.A. Arad 4—2 (1—1).
PLOEȘTI: C.C.A. — Flacăra Moreni 7—1 (4—1).
MEDIAȘ: Tractorul Orașul Stalin — Ind. Strain C. Turzii 2-1 (t-I| 
BACAU; Dinamo Bîrlad — C.F.R. lași 2-2 (L-H 2-2).

nu le-a stat de loc rău. Ba unii trial 
vorbăreți spuneau că s-ar fi auzit pre- 
tutindeni aplauze pentru ambele e- 
chipe, Ceea ce ar fi principalul și nu 
rele ciștig al etapei de ieri. Poate cd 
începutul va prinde peste tot spre rea
lizarea unei atmosfere ideale, de de pil* 
nă sportivitate.

EFTIMIE IONESCO I

Citiți 
cronicile jocurilor 
in pag. a Ill-a



Elevii bucureșfenî au cîștigat „Cupa 
vacantei de primăvară" la natajie

' Timp de două zile, bazinul acope
rit de la Floreasca a găzduit îmtîlni- 
pea de natație dintre reprezentativele 
de elevi ale orașelor București și 
Cluj. In această primă confruntare, 
organizată de Ministerul Invățămîn- 
îului și Culturii, înotătorii școlari 
din Capitală și-au dominat net par
tenerii adjudecîndu-și trofeul pus în 
jac: „Cupa 
Din totalul 
oaspeți nu 
foriei decît 
explică, de

vacanței de primăvară", 
celor 20 de probe tinerii 
au încercat bucuria vic- 
în trei dispute. Așa se 

altfel, și categoricul scor 
j(i67—75) cu care s-a încheiat în- 
tîlnirea în favoarea bucureștenilor. 
Iată rezultatele tehnice: ZIUA I: 
băieți: 33,33 m. bras: 1. Em. Beer 
1(B.) 32,5 ; 2. I. Justei (B.) 33,0; 
B. J. Binner (C.) 34,6;
33,33 m. fluture: 1. S. Sturza (B.) 
31,0! 2. St. Andriță (B.) 33,0; 3. 
Fr. Bartha 
spate:

3. 
(C.) 36,9; 33,33 m.

' : 1. O. Georgescu (B.) 27,9; 
2. Al. Botha' (B.) 28,2 ; 3. H. Gold- 
fried (C.) 40,0; 33,33 m. liber: 1. 
M. Zager (B.) 22,3; 2. C. Valka 
’(B.) 26,3; 3. S. Tigrea (C.) 27,4; 
'4x66,66 m. mixt: 1. București 3:34,6; 
2. Cluj 4:33,5; fete: 66,66 m. fluture: 
il, M. Rotaru (B.) 60,1; 2. L. HMfe-

In campionatul de rugbi

C. C. A. a întrecut Progresul cu 14—8
riu (B.) 73,0) 3. Eva Klein (G.)
73,8; 66,66 m. spate; 1. I. Wâchter 
(B.) 59,4 ; 2. I> I. Popovici (B.) 61,4; 

3. M. Balogh (G.) 75,7; 66,66 m. bras:' 
1. IM. Schlessinger (B.) 64,5; 2. 
Eva Fiilop (C.) 68,8; 66,66 m. liber: 
1. A. Trohani (B.) 49,9 2. El. Todan 
(B.) 55,9; 3. I. Kovaci (O.) 61,9; 
4x33,33 m. mixt: 1. Cluj 2:57,1. ZIUA 
A II-A: băieți 66,66 m. fluture: .1.

Rusu (B.j 64,0; 2. E. Ionescu 
I 68,3; 3. A. Nagy (C.) 71,0;

m. spate: 1. L. Radu (B.)
2.
m.
2.

C. 1
(B.)
66,66 
54,9;
66 66
56,0 ;
D. Kiss (C.) 62.9; 66,66 m. liber: 
I R. Ionescu (B.) 44,0; 2. C. Patri- 
chi (B.) 46,9; 3. Șt. Toth (C.) 49.4; 
4x33,33 m. mixt: 1. București 2:05,0; 
fete: 33,33 m. bras: 1. C. Sever 
(B.) 29,7;
33,9 ; 3. A.
fluture : 1.
2. E. Laza
(B.) 41,0; 
den (B.) 
37,4: 3.
33,33 m. 
25,3; 2.

Gh. Albert 
bras: 1. A.
N.

k Un joc de excelentă factură! k C.S.U. Buc. performera etapei k 
a înregistrat prima victorie

C.S.A. Ploești

nnvschi, Leonte, 
combativă

Acei care și-au luat „inima... în 
dinți" — cum se spune — pentru a 
mai asista la încă un joc de rugbi, 
cu miză (socotind că în ultima vre
me spectatorii au fost adeseori de
cepționați de calitatea îndoielnică a 
partidelor așa-zise decisive) : C.G.A.- 
PROGRESUL, au fost pe deplin răs
plătiți de factura excelentă a jocu
lui ! Mărturisim că și noi am rămas 
impresionați de maniera reconfortan
tă în care au jucat cele două echipe, 
de concepția lor modernă : acțiuni de 
rugbi clar, în continuă mișcare, cu 
deschideri numeroase spre liniile de 
atac, cu recentrări spre înaintare, 
ne-au arătat adevăratul rugbi! 
monștri nd din pKn capacitatea 
superioară. A fost, de fapt, cel 
bun și mai valoros — sub aspect teh
nic și spectacular — meci din actu
alul campionat. Pentru aceasta, toți 
cei 30 de jucători merită laude. Lor 
trebuie să le adăugăm insă pe cei 
doi antrenori (St. Birsan și P. Cos- 
mănescu) care, în —:— J“4S “ 
cfupelor, au ținut 
pal de spectacolul

Nagler, Ghiuzelea), 
------—._ tînâră și plină de pers
pective. Ce păcat însă că, din nou 
Tănase, care a ratat citeva lovituri 
de pedeapsă, a privat echipa de un 
rezultat și mai strîns. Aceasta nu în
seamnă însă că victoria mutărilor ar 
fi nemeritatăl

Mențiuni speciale pentru jocul pres
tat merită: Chiriac, Dobre, Kramer, 
Euache, Veluda și Penciu de la CC. A 
și Patoșami — cel mai bun de pe 
teren —, Dumitrescu, Ciobanu, Ci»- 
movschi, Patrubani și Nagîer (Pro
gresul). In încheiere, încă un evi
dențiat : arbitrul D. Manoileaou.

D. CALIMACHI
T. STAMA

REZULTATELE TEHNICE ALE 
ETAPEI A V-a:

C.C.A.—Progresul 14—8 (3—0); 
C.S.U, Buc.—Geotehnica I.S.P. 
9—6 (3—3) ! I ! ; Dinamo—Ști in ta 
Iași 19—3 (5—0). C.S.A. Ploești— 
P.T.T, 9—6 (0—3); Știința Timi
șoara—C.F.R. Grivița Roșie 0—8 
(0-0).

58,0 ;(G)
Nicolau (B.)

Banea (B.) 61,5;
1.

3.

2. M. Tănnăuceanu (B.) 
Bozin (C.) 36,7; 33,33 m.
A. Waldman (C.) 29,8; 

(C.) 38,6; 3. S. Ciucureta 
33,33 m. spate : 1. C. Ro-

36,9 ; 2. C. Ștefănescu (B.) 
E. Wider (C.)

liber: 1. A. Waldman (C.j
M. Gluvacov (B.) 34,5;

4x66,66 m. mixt: 1. București 3:53,2.

40.0;

Ele 
de- 
lor 

mai

orientarea dată e- 
seama in princi- 
sportiv și nu (a-

O etapă agitată în campionatele de volei
• Someșul Cluj — C.F.R. București 3—1 !! • Un meci de slabă ca litate: C.T.F.T. — T.C.H. • O vic

torie muncită: Dinamo București — I.T.B. 3—2 • Voința Sibiu învinsă pe teren propriu !

-In ziarul nostru de sîmbătă se arăta 
că ceea ce caracterizează echipa de 
volei a I.T.B.-ului este tocmai jocul 
moale, speculativ, în timp ce Dina
mo rezolvă situațiile prin jocul în 
forță. Și totuși — paradoxal — me
ciul dintre aceste două formații dis
putat ieri în sala Dinamo din Capi
tală a arătat numeroșilor spectatori 
prezenți, un Dinamo care a jucat 
într-adevăr îri forță, dar un I.T.B. 
care a cîștigat două seturi nu prin 
joc moale și speculativ ci, dimpotri
vă, printr-un joc iute caracterizat 
prin lovituri tari. Ultimul set, cel 
decisiv, a pus față-n față două for
mații hotărî te să dea tot ce pot pen
tru victorie. Echipele au schimbat te
renul la 8—3 pentru Dinamo, dar 
foarte repede scorul a devenit 9—9. 
Epuizați probabil de efortul depus în 
seturile anterioare. I.T.B.-iștii nu atl 
mai putut ține cadența, ci au pier 
dut setul cinci cu 15—9.

O mare surpriză s-a înregistrat în 
campionatul feminin: după Infringe- 
iea suferită în fața echipei Dinamo 
București, CFR București a plecat 
steagul și în fața Someșului Gluj 1 
Feroviarele au jucat fără nici un fel 
de elan, fără interes. Doar Ana 
Păunoiu și-a făcut datoria. In schimb, 
învingătoarele au jucat bine, în 
special atacul. Elena Simionescu, 
iUa Vane» și Maria Crișan au fost 
cele mai bune de la gazde.

Tot ca o surpriză notăm victoria 
obținută de M.I.G. București, la Si
biu în fața Voinței, adică tocmai a- 
colo de unde multe echipe au plecat 
învinse.
calmk și au meritat victoria. Gaz
dele au 
Ștefania

Bucureștencele au jucat

ratat foarte multe servicii.
Bogea (M.I.G.) Stela

In clișeu. Anca Claici (C.S.U.) in acțiune, jază din meciul C.S.U. 
București—Voința Orașul Stalin

Boariu și Ecaterina Ciolan (Voința)
s-au evidențiat.

lată rezultatele tehnice înregistrate
ieri:

MASCULIN, cat A: I.T.B.—Dinamo
București 2—3 (15—17, 6—15, 15—4, 
15—9, '9—15.

C.T.F.T. Buc.
(13—15,

Ainefa
(12—15,
13).

C.F.R.
6).

Tractorul Orașul
Cluj 3—1 (15—12,
17—15).

FEMININ: Voința

T.C.H. Buc. 3—2
15—3, 15—7, 13—15, 15—4).

Arad—Victoria Buc 3—2
15—6, 13—15, 15—11, 15—

Craiova—C.C.A. 0—3 (1, 7,

Stalin—Stiinta
16—14, 14—16,

(2—5) ' (Foto: I. M1HA1CA)
Buc. 1—3 (12—15, 15—11,8—15, 12— 
15).

C.S.U. Buc.—Voința Orașul Stalin 
2—3 (11—15, 15—7, 8—15, 15—8
7—15).

Combinatul Poligrafic Buc.—Pro
gresul Tîrgoviște 3—0 (9, 9, 2).

Someșul Gluj — C.F.R. ~ 
(13—10, 15—11, 10—15, 15—11).

MASCULIN, cat. B: Voința Buc - 
Dinamo B. Mare 3—0 (2, 11, 7).

Dinamo Oradea—Dinamo Chij 3—2 
(15—10, 15—6, 9—15, 11—15._ 15—9).

Știința Timișoara—Stejarul 
cea 3—1 (15—11, 7—15, 
15—7).

Dinamo Tg. Mureș—Casa 
Timișoara 3—0 (11, II, 9).

Buc. 3—1

Rm. VH-
15—11,

Ofițerilor

Seria surprizelor continuă în campionatul
feminin de handbal

etapă a 
feminin

re
de 

lip-

1 Nilci cea de a doua 
sbuwlui campionstjf.ui
’handbal categoria A nu a fost
sită de surprize. In această privință 
echipele feminine au eclipsat aproa- 
pe totali formațiile masculine de ca
tegoria A și B care, ieri, și-au re
luat și ele întrecerea prin disputa
rea primei etape a returului. I aid ta 
pentru puncte a crescut în intensi
tate in această etapă a doua a cam
pionatului feminin, fumizînd o se
rie de rezultate surpriză. Ca urmare 
ia acestui lucru „ițele" s-au încurcat 

;iși mai rău, atât în fruntea clasa- 
imentului, unde Olimpia București și 
Flamura roșie Sibiu se găsesc ateum 
la egalitate de puncte (23), dar mai 
ales în z»na retrogradării unde lup
ta se anunță pe viitor de-a dreptul 
pasionantă.

Despre ce surprize este vorba ? 
In primul rind să consemnăm el 
doilea joc egal al Olimpiei București 
•(fruntașa dasementului) care abia 
in ultimele minute de joc a reușit 
•să smulgă un punct tinerei, însă 
excelent pregătitei echipe Eefor Tg.

Este «uficienț să vă spu-

nem că nu cu mult timp înainte de 
terminare Ilefor conducea cu 3-1 și 
că soarta partidei s-a decis atunci 
ictod fluierul final era așteptat, din- 
tr-un moment intr-altul. Privitor la 
acest meci vom face mențiunea Că 
arbitrajul lui Gh. Lungu (Or. Stalin) 
a fost foarte slab.

Alte surprize... Amenințată de 
spectrul retrogradării echipa Măgu
ra Codlei a obținut o neașteptată vic
torie la Timișoara. întreoînd cu un 
scor puțin obișnuit în handbal (1-0) 
echipa Știința din localitate. Și apoi, 
tot în campionatul feminin, la Bucu
rești, Steagul roșu a cîștigat jocul 
cu C.S.U. București ia limită, după 
multe eforturi și mai ales cu con
cursul Margaretei Szilagy, portarul 
echipei studențești, care a primit 
un gol (golul victoriei !) scăpând 
mingea din mină in poartă.

Citeva cuvinte și despre cele două 
campionate masculine. In general 
rezultate normale. O singură sur
priză și aceea in categoria B : C.S. 
Marina Constanța a făcut meci egal 
cu Balanța Sibiu.

Iată rezultatele tehnice înregis-

trate: masculin, categoria A : BUCU
REȘTI : C.S.U. — Mătasea .roșie Cts- 
nădie 21-13 (9-7); JIMBOLIA:
Victoria — C.C.A. București 8-13 
(4-6); SIBIU: Voința — Făgăraș 
11-4 (6-3); PLOEȘTI: Petrolul — 
Știința Iași 4-5 (3-4); ORAȘUL
STALIN : Dinamo — Metalul Reșița 
14-12 (6-2); TIMIȘOARA: Tehnome- 
tal — Știința Timișoara 10-11 (5-5); 
feminin, categoria A : BUCUREȘTI: 
Olimpia — Ilefor Tg. Mureș 4-4 
(1-2); Steagul roșu — C.S.U. Bucu
rești 5-4 (2-2); SIBIU: Flamura ro
șie — Energia 2 Ploești 6-1 (3-0); 
TIMISOARA : C.S.U. — Măgura Codlei 
0-1 (0-1); ORAȘUL STALIN : Pro
gresul — Metalul Reșița 8-6 (2-4); 
SIGHIȘOARA : Gloria
Mediaș 3-3 (1-1); masculin, catego
ria B: BUCUREȘTI: C.F.R.
reșul Periam 15-12 (9-7); AiRAD : 
l.C.A. — Știința Galați 5-3 (3-3);
CONSTANȚA: C.S.A. Marina — Balanța 
Sibiu 12-12 (6-6); REȘIȚA : OCimpia 
— Dinamo București 9-10 (4-3); SI
GHIȘOARA : Voința — Dinamo Tg. 
Mureș 14-8 (7-5); QDORHEI : Stă
ruința — Bacău 6-5 (3-3).

Record

Mu-

tît) de rezultat... Un bravo călduros 
tuturor!

C.C.A. s-a regăsit ieri mai devreme 
ca în alte partide și ca o adevărată 
„mașină" a bombardat cu lovituri de 
picior butul advers. Astfel, Penciu a 
reușit două lovituri — una de pe
deapsă și alta căzută — iar Dobre 
de asemenea o lovitură căzută. Dar 
nu numai atlt, militarii au folosit 
mult linia lor de treisferturi (în re
venire), 
care a 
Penciu) 
greșul 
reintrat 
învins glorios. S-a apărat corect; a 
contraatacat periculos și a dominat 
sfîrșitul meciului (atunci cînd C.C.A.. 
fără Marinache — accidentat — dă
dea’ vădite semne de oboseală). Pro
gresul a reușit în această perioadă 
— la situația de 0—14 — două în
cercări de toată frumusețea prin Cli- 
movschi și Popovăț, (la aceasta din 
urmă a participat întreaga echipă, 
dar în special Paloșanu, un mare 
creator).- Cheia jocului îmbunătățit o 
constituie schimbarea alcătuirii liniei 
de treisferturi (Comșa, Popovăț, Cli-

șarjînd spectaculos. O încer- 
lui Dobre (transformată de 
le-a răsplătit eforturile. Pro- 

— în formație completă (a 
și Leonte) — a fost însă un

GALA DE BOX 
de asta-seară

Astă-seară, la ora 18, sala 
de festivități a uzinelor „23 Au
gust" (capătul liniei de tramvai 23, 
poarta 3) va găzdui o interesan
tă reuniune de box, organizată de 
colectivul sportiv ..Titanii". In 
program : Victor Schiopu—Gheor- 
ghe Lache. Andrei Olteanu—Octa
vian Eremia, Toma Constantin— 
Mircea Ghenclîa. Mircea Dobre- 
scu—Șt. Mihalache, Iosif Deme
ter—Marin Ion, Nicolae Niță— 
Petre Constantin, Gh. Octavian — 
D. iamandi etc.

*

Primele concursuri ale sezonului* 
atletic în aer liber

Cu totul altfel ne-am închipuit con
cursul inaugural al activității atleti
ce competițiomale de pistă din acest 
an... Din punctul nostru de vedere 
am fi dorit ca acest debut să con
stituie o zi de adevărată sărbătoare 
pentru atletismul nostru, o zi de 
primăvară cu soare cald, cu un nu
măr cît mai mare de atleți la startul 
diferitelor probe, cu rezultate care 
să reflecte cu adevărat intensa muncă 
de pregătire efectuată cu sîrguintă 
pînă acum...

Dar n-a fost așa! Și dacă cenți 
mohorît și timpul rece nu puteau 
fi... contramandate, în schimb partici
parea atleților la probele de arun
cări prevăzute pentru acest concurs, 
putea fi asigurată de antrenorii co
lectivelor bucureștene. Au fost pre
zenți foarte puțini dintre fruntașii 
atletismului nostru, dar rezultatele 
pe care le-au înregistrat sînt în mă
sură să lase să se întrevadă pentru 
acest an performanțe dintre cele mai 
bune.

La aruncarea ciocanului debutul a

fost promițător. Cu numai citeva an
trenamente în aer liber — de altfel 
acesta este și motivul pentru care cei 
mai mulți atleți nu s-au considerat 
apți de concurs — Nicolae Rășcănes- 
cu a aruncat 57,73 m., iar tînărul 
C. Drăgulescu a obținut 54.76 m. 
La disc femei. Nicuboa Barba și-a 
inaugurat sezonul cu o cifră toarte 
bună: 41,66 m. Remarcabile și rezul
tatele obținute de tinerele Eugenia 
Veligia (34,73 m.) și Veronica Ga- 
vriliiț (34,42 m.). Sulițașul Gheorghe 
Popescu, în căutarea unei noi probe 
a concurat la disc și și-a corectat 
recordul personal cu peste 4 m. arun- 
cînd 42,57 m. Cornel Bălan: 40.83 m.

De la Cluj, corespondentul nostru 
Aurel Palade-Ursu ne-a transmis 
cîteva din rezultatele înregistrate cu 
ocazia primului concurs: 106 >u.: I. 
Măgdaș 11,0; M. Pop 11,2; .M. Za- 
laichievici (junior) 11,2; 200
Tr. Sudrigean 23,8; greutate: C. Creț^^F 
15,30; 1000 m.: Tr. Sudrigean 2:34,2; 
I. Slăniceanu (junior) 2:46,0.

A luat sfîrsit*

turul campionatu
• Ieri s-au disputat întrecerile din 

ultima etapă a turului campionatului 
de lupte pe echipe. La București reu
niunea s-a caracterizat prin dîrzenia 
întrecerilor, prin lupta strînsă în marea 
majoritate a meciurilor. Din păcate, în- 
tîlnirile s-au desfășurat în fața unui 
uumăr restrîns de spectatori, care au 
compensat însă această lipsă printr-o 
puternică participare „vocală" la dis
putele sportive.
• Gazdele — Gospodării București — 

cu o formație mai sudată, au obținut 
victorii asupra celorlalte trei echipe 
participante (cif Dinamo Satu Mare 
10—6, cu Gloria C.F.R.. 11—5 și cu 
Vulcan 9—5). Un important succes a 
obținut Vulcan, care a întrecut pe 
Gloria C.F.R. cu 10—6 și pe Dinamo 
Satu Mare cu 12—4. Ih sfîrșit Gloria 
C.F.R a întrecut pe Dinamo S.M. cu 
10—4.

Dintre meciuri am remarcat în mod 
deosebit pe acelea în care au fost opuși 
A’. Baciu (Gl. CFR) Iui C. Hathazi 
(Din. SM.), V. Banta (Gl. CFR) Iui 
V. Constantinescu (Gosp.) și Stanciu 
(Vulcan) lui Racz (Din.S.M.).

® La Hunedoara, Steagul Roșu Ora
șul Stalin și-a impus superioritatea în 
fața adversarilor din etapa respectivă, 
reușind să-și consolideze locul doi în 
clasament. Steagul Roșu a întrecut ne 
Unirea Lugoj c.ti 9-r-7, pe Corv'nul cti 
9—7 și pe U.T.A. cu 14—2. Unirea a 
învins pe U.T.A. cu 14—2 și pe Corvi-

I . J IIUI de lu|
9—7, iar 
în fața

pe eckipe
Corvinul a obținut 
formației arâdane

nul cu 
victoria 
U.T.A. cu 12—2.
• In reuniunea 

registrat trei meciuri egale între for
mațiile participante, lupta dintre ele 
fiind deosebit de strînsă. Apare ca o 
surpriză victoria obținută de Voința 
Tg. Mureș asupra Feroviarului Timișoa- 
ra. Iată rezultatele -.Metalul Reșița cu 
Constructorul Cluj și Feroviarul 8—8, 
cu Voința Tg. Alureș 6—6. Construc
torul cu Voința 10—6, iar Voința cu 
Feroviarul 10—4, în sfîrșit Feroviarul 
cu Constructorul 11—5.

S-au remarcat în mod deosebit P. 
Popescu (Metalul) care — Inptînd în 
limitele categoriei de 67 kgr. — a 
întrecut pe 7. Crîsnic (Ferov.), Bîrz 
(Constr.) și Zerdai (Voința), Kosa 
(Voința) ș.a. — Arbitrajul foarte bun.
• La Sinaia, derbiul Dinamo Buc.— 

C.C.A. a revenit la mare luptă forma
ție» campioane (cu scorul de 10—6) 
care a învins și pe Carpați (12—4) și 
Chimistul Baia Mare (16>—0). CC.A. 
a dispus de Carpați cu 11—5 și de 
Chimistul cu 13—3, iar Carpați a în
trecut Chimistul cu 9—7.

• Finala campionatului individual 
de lupte clasice pentru juniori se va 
disputa între 18—20 aprilie la Sibiu în 
loc de Constanța, cum fusese inițial 
rrogramată, urmînd ca finala la lupte 
libere juniori să se desfășoare la Con
stanța de la 21* la 23 noiembrie.

de la Cluj s-au în-



16 - îmile Cupei R. P. R. la fotbal n-au fost scutite de surprize
Gloria Bistrița - categoria C - 

a întrecut pe C. S. Tg. Mureș 
-categoria A- cu 5-2 (4-1)!
CLUJ, 6 (prin telefon). — Peste 

4000 de spectatori prezenți pe stadi
onul Gheorghe Gheorghiu-Dej au a- 
plaudat victoria meritată a echipei 
de categoria G, Gloria Bistrița în dau
na formației de categorie A, C.S. Tg. 
Mureș — cu scorul de 5—2 (4—1). 
De remarcat că mureșenii au în
trebuințat patru rezerve dintre care 
două recrutate de la juniori (Barta 
și Szakacs). Punctele învingătorilor 

_au fost înscrise de Firică (min. 19), 
4k>tescu (min. 22), Vasiie Marin 
(min. 28 și 42) și din nou Firică 
(min. 46). Pentru învinși au înscris 
Szakacs (min. 7) și lozsi (min. 85). 
care a șutat puternic de la aproxi
mativ 20 m. S-au remarcat: Ivanenco 
Marin Vasiie, Vasilescu, Firică. Ra
dulescu de Ia învingători, Szekely și 
Ghierling de la învinși.

Arbitrul G. Lungu (Cluj) a condus 
corect formațiile :

GLORIA BISTRIȚA: Radu—Kaiser, 
Ivanenco, Covaci—Tiriac, Vasilescu— 
Botescu, Copil 1, Marin Vasiie, Fi
rică. Radulescu.

C.S. TG. Mureș : Stroe—Szekely. C. 
Szasz, Covaci—Kajlic, Ghierling—Ad. 
Szasz, lozsi, Meszaros I. Szakac-sl, 
Barta. I. Gliga — corespondent

Surpriză la Brăila

FARUL CONSTANTA- 
DINAMO BUCUREȘTI 

1-0 (0-0, 0-0)
■ BRĂILA, 6 (prin telefon). — Sur

prinzătoare, înfrângerea dincmoviști- 
lor bucureșteni, s-a produs abis in 
prelungiri. Constănțenii, intimidați 
«fcceputul partidei au fcst domi- 
nSmde dinamoviști, pînă la jumă
tatea reprizei a doua. Ei și-cu re
venit și, proEtind de jocul dezorga
nizat al bucureștenilor, au pus stă- 
pinire pe joc, inscriind unicul gd 
a! meciului în min. 92, prin Zincu- 
lescu. Acesta a reluat pe sub Coa
ma o centrare a lui Ispas. Dtoamo 
a fost lipsit de finalitate in acțiuni. 
Farul a dat dovadă de multă ambi
ție, avind merite deosebite în obți
nerea acestui frumos succes.

La fraierul arbitrului S. Lupu 
(Focșani) s-au aliniat echipele :

FARUL CONSTANȚA : Stafie — 
Vărzan, Stănceseu, Ciuncan — Coidum, 
Pană — Moroianu, Ispas, Popa. Ava- 
sUichioaie, Zinculescu.

DINAMO BUCUREȘTI : Cosma — 
Al. Vasiie, Iosif Lazăr, Mo troc — 
Călinoiu, Neagu — Kbszegi, N ic ușor, 
Ene, Babone, V. AngheL

| S-au _ remarcat: Stafie, Ispas ți 
AaasSichiOaie de ta constănțeni și 
Nioușor și Iosif Lazăr de la Dsnamo.

N. Cos tin, I. Baltag — coresp

București 
a obținut

cu
calificarea 
emoții...

Focșani (prin telefon). 5000 de
spectatori au urmărit o partidă în
care dinamoviști! din Bacău, deși 
erau considerați înainte de meci ca 
victime sigure, au luptat cu dîrzenie 
și au arătat că- știu să joace pe un 
teren desfundat, mai bine ca bucu- 
reștenii care nu au corespuns aștep
tărilor. Portarul Faur (Dinamo). în 
formă excelentă, a menținut scorul 
-alb pînă în min. 58 cînd dintr-o 
greșeală a lui Biltz, Ene II a trimis 
balonul „printre" lui Georgescu și a- 
cesla a înscris unicul gol al Tntîl- 
nirii : 1—0. De menționat că in
min 15 Ene II a ratat un II m, iar 

min. 60 Horja (Dinamo) a pă
răsit terenul fiind lovit și echipa lui

pronosport
Așa arată un buletin Pronosport cu 12 

rezultate exacte la concursul nr. 14 (Eta
pa din 6 aprilie 1958).

I Dlr.amo Baeău-Raped Buc. Cupa
R.r.R. 2
II Farul Constamta-Dinamo Buc.

Cupa R.P.R. 1
III Corvinul Hunedoara-St. Roșu

Dr. Stalin Cupa R.P.R. 2
IV l'nereia Resita-Stidnta Tlmi-

loara Cupa R.P.R. 2
V C.F.R. Iașl-Dlnamo Birlad Cupa

I.P.R. X
VI Amefa Arad-Progresul Sibiu

iuipa R.P.R. 2
VII Lazio-Juventus (camp, ita-

ian) 2
VIII Padova-Ml-lan (tâmp. Italian) 1
IX Genoa-Lanerosst (camp, italian) 1

X Torino-Florentina (camp. Itu
ia n) 1
XI Udinese-Romia (camp. Italian) 2
XII Atalanta-Verona (camp, ita-
an) 1 
Fond de premii aproximativ 934.000 Hi.

a jucat în 10 oameni pînă la sfîrșit. 
Cu 7 minute înainte de terminarea 
meciului, dinamoviștii contraatacă, 
au o mare ocazie de egalare dar 
Macri salvează de pe linia porții. 
Raport de cornere: 9—8 pentru Di
namo.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Con
stanta) a condus următoarele forma
ții: DINAMO: Faur — Biltz, Cîr- 
naru, Lupeș—Vatani, Florescu—Du- 
daș, Dărăban. Filip, Horja, Jojart; 
RAPID: Todor — Greavu, Vărzan, 
Macri, — Stancu, Seredai — Copil, 
Raab, Olaru, Georgescu, Ene. S-au 
remarcat: Faur, Cîrnaru (Dinamo) și 
Greavu, Macri (Rapid).

(H. Cohn — corespondent)

C. C. A.
s-a mulțumit cu... 7-1

PLOEȘTI, 6 (prin telefon). — Fă- 
cînd o adevărată demonstrație fot
balistică, C.C.A. a întrecut de o ma
nieră categorică formația Flacăra 
din Moreni cu scorul de 7—1 (4—1). 
De fapt, scorul putea fi de proporții 
și mai mari, dacă militarii și-ar fi 
tăcut mai repede... încălzirea. In mod 
practic ei au început să joace abia 
din min. 25, o dată cu primul punct 
pe care îl înscriu prin Constantines- 
cu. Golurile au urmat apoi în se
rie, prin Constantin (min. 27), Cons
tan tinescu (min. 30) și din nou prin 
Constantin (în min. 38). Gazdele în 
scriu unicul lor punct în min. 40 prin 
Ștefănesou. La reluare C.C.A. mai în
scrie de trei ori prin Tătaru (min. 
57) și Constaniinescu (min. 80 si 
81). In general, partida a plăcut mai 
ales prin jocul clar și spectaculos 
practicat de militari. Arbitrului G. 
Petrescu (Craiova) i s-au aliniat 
formațiile: FLACARA MORENI : Ber- 
deli—Tomescu. Guian, Georgescu— 
Ar/.onesfcu, Nica—Ștefănescu. Njțesr 
cu. Tocan, Fălcuțescu, Dumitru. 
C.C.A. : Torna—Za vodă 11, Cepulschi, 
Dragomirescu—Onisie, lenei — Caco- 
veanu, Constantin, Constantinescu. 
Bone. Tătaru. (Dan Cucu și I. O- 
prescu. corespondenți).

Petrolul Ploești a dezlănțuit 
o adevărată ploaie de goluri la Galați

GALAȚI, 6 (prin telefon). — Sta
dionul „Portul Roșu" din localitate, 
plin pînă la refuz (6000 spectatori), 
a găzduit ieri partida de fotbal con
tând pentru 16-zecimiJe „Cupei R.P.R." 
intre etehipele Petrolul Ploești și Di
namo Brăila. Fruntașa clasamentu
lui categoriei A a făcut o splendidă 
demonstrație de fotbal. surctaeîndu-și 
adversarul. Scor: 11-0 (4-0). întrea
ga echipă a pJoeștenflor s-a compor
tat bine, dar merite speciale are 
tripleta Tabarcea — Zaharia — Mun- 
teami cere a și înscris toate golu
rile, după cum urmează : Tabarcea 
(4), D. Munteanu (4), Z&h'aria (3). 
Formații :

PETROLUL: Sfeteu — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Fronea, Florea
— Bădulescu, Tabarcea, Zaharia, D. 
Munteanu, G. Marin.

DINAMO BRAJLA : Nica — Scar- 
lat, Cătăneseu, VasUache — Jurcă, 
Stepan — Cotroază, Nicotae, Lazăr, 
Moraru, Pop. (A. Schenkman — co
respondent).

Dinamo Cluj condus o repriză 
de Stăruința Satu Mare

ORADEA, 6 (prin telefon). Cei3.000 
de spectatori care au asistat la me
ciul dintre Dinamo Cluj și Stăruința 
Satu Mare — desfășurat în locali
tate — nu au avut prea multe mo
tive să fie satisfăcuți. Intr-adevăr, 
disputa a fost de o factură mediocră, 
cu multe faze neclare, determinate în 
primul rînd de jocul dinamoviștilor, 
joc în care s-au complăcut pînă la 
urmă și cei de la Stăruința.

Faptul că Stăruința conducea la 
pauză cu 1—0 lăsa să se între
vadă. în continuare, un meci intere
sant, cel puțin sub acest raport. 
Dar. apoi totul a reintrat în... nor
mal : joc slab din punct de vedere 
tehnic, la care s-a adăogat și eli
minarea jucătorilor Schwab și Dră- 
goi pentru lovire reciprocră.

Au marcat, în ordine: Do-roti, Ef- 
timie (2) și Public. Raport de corne
re: 7—0 în favoarea celor din Satu 
Mare. Scor final 3—1 pentru clujeni.

DINAMO CLUJ: Bucur-Moarcăș, 
Cincu, Szakaci II ■— Vătafu, Public 
(Csegezi) — Drăgoi, Rădulescu, Efti- 
mie, Szakaci I, Csegezi (Public).

STĂRUINȚĂ: Pintea — Șuta, 
Solomeyer, Savany — Doroti, lacob
— Molnar, Kuki. Șerber, Schwah 
Maty.

A arhitr'd Al. Toih (Oradea) 
Mircea Roxin, corespondent

Pentru Jiul Petroșani și C.F.R. Turnu Severin,
16-imiIe nu s-au terminat...

CRAIOVA, 6 (prin telefon). — 
Peste 6000 de spectatori au fost mar
torii unui neașteptat rezultat de ega
litate (după prelungiri) între o forma
ție de cat. A (Jiul Petroșani) și una 
de categ. C (C.F.R. Turnu Severin): 
1 — 1 (0—0, 0—0). Rezultatul de egali
tate înseamnă de fapt aproape o victo
rie pentru echipa din Turnu Severin 
care a luptat cu însuflețire în atac și 
s-a apărat organizat în momentele cînd 
a fost dominată.

In schimb, jucătorii din Petroșani 
au lost de nerecunoscut jucînd nervos 
(de ce oare?) și greșind în consecință 
numeroase pase, schimbînd de mai 
multe ori sistemele tactice: Jiul a jucat 
cînd cu două vîrluri în atac, cînd cu 
unul și cu 4 atacanți pe o linie (a- 
ceasta în căutarea unei „chfi" miracu
loase pentru a ieși din impas). In 
orice caz. Jiul a părut o echipă obosită 
iar faptul că Ghibea ți Sima nu au ju

Progresul a obținut victoria, 
„Titanii" aplauzele și stima

Ghiță, portarul echipei Titanii, execută o frumoasă paradă, boxind mingea 
și respingind, astfel, un atac al Progresului. De la stingă la dreapta: 

Dinulescu, Mateianu, Garbelotti, Dumitrașcu și Ghiță.
(Foto: Gh. Dumitru)

Cine ar fi crezut că o echipă de 
categorie C, Titanii 23 August Bucu
rești, va ține în șah pe una din „A", 
Piogresul București? Și totuși, pe 
teren lucrurile s-au petrecut cu totul 
altfel de cum și-au închipuit mulți 
din cele cîteva mii de spectatori pre- 
zenții ieri la „Dinamo" și chiar fot
baliștii Progresului. Primele minute de 
joc, în care „Titanii" a atacat cu 
multă vigoare, n-au fost luate drept 
avertisment Foc de paie — și-au 
spus mulți. Mai ales că în min. 5, 
Dinulescu a și deschis scorul. Peste 
trei minute însă, „Titanii" a egalat 
printr-un gol inteligent lucrat. Autor: 
inepuizabilul Andreescu. A urmat o 
perioadă revelatorie: inițiativa a a- 
uarținut echipei din categoria C, care 
a ratat nu mai puțin de 3 ocazii prin 
Dan, Radu Tudor și Costel. Apărarea 
Progresului face față cu greu, mai 
ales din cauza nesiguranței portaru
lui, iar atacul nu reușește să stră
pungă apărarea metalurgiștilor, me
reu la post și promptă în intervenții. 
Totuși, Progresul ia avantaj în min. 
40 prin Ozon, care a fructificat o 
pasă bună de la Mateianu. Nu trec 
nici 3 minute și „Titanii" egalează 
prin Radu Tudor, după o pasă dată 
acasă de Cojocaru și interceptată de 
Dan: 2—2.

După pauză nu rezistă Titanii — 
și-au spus unii. Dar de unde 1 Tot 
meialurgiștii sînt cei care atacă, dau 
viață jocului printr-un ritm susținut. 
Mai mult chiar, iau conducerea în 
min. 53 prin Dan, care reia în poartă 
o minge scăpată de Bădescu. Dar 
peste tin minut egalează Oaidă cu 
concursul lui Garbelotti: 3—3. Se joa
că de la egal la egal. Acesta-i far
mecul Cupei 1 Cu multă greutate, 
Progresul — într-un moment de reve
nire — forțează jocul și înscrie prin 
Dinulescu (min. 60). La 3—4, Titanii, 
nu se descurajează, ci joacă deschis, 
atacă și cu concursul portarului Bă
descu (min. 70) reușesc să egaleze: 
4—4. Jocul este mereu vioi, cu faze 
frumoase. Se luptă cu ardoare, bărbă- 
tește, dar corect. Minutele se scurg 
repede și toți se pregătesc pentru 
prelungiri. Mai sînt 5 minute, 4, 3. 2 
și... Un atac pe dreapta, aduce min
gea la Știrbei care schimbă pe stingă 
la Dinulescu. Un stop corect cu piep
tul, un snt violent și plasat: 5—4 în 
min. 90 1 Progresul s-a calificat greu, 

cat, nu știrbește cu nimic din frumoa
sa performanță a echipei din Turnu 
Severin.

In primele 90 de minute echipele au 
avut perioade egale de dominare cu 
ușor avantaj de partea ceferiștilor. A- 
celași aspect se păstrează șî în prelun 
giri cînd se marchează cele două goluri 
ale meciului: în min. 97 Gabor reia în 
poartă o minge trimisă de Cosmoc
I— 0. Trei minute mai tîrziu, Panait 
oprește cu mîna mingea în careu. Pe 
naltiul este transformat de Belcea- 
1—1.

JIUL: Crisnk-Romoșan (Corneanu), 
Panait, Tîrnăveanu-Cosmoc, Farkaș
II- Corneanu (Romoșan), Florea, Ciur- 
dărescu, Gabor, Nertea.

C.F.R.: Mîrlici-Chițulescu, Molica, 
Pistrițu-Dinică, Hiiil-Hirșova, Matees- 
cu, Biolan, Belcc.i, C tarea.

C. Motoc, coresp.

foarte greu, într-un meci pe care 
poate nu l-a luat în serios s.au a aș
teptat căderea adversarului, dar e cert 
că a jucat sub așteptări. In schimb, 
Titanii « făcut o figură excelentă, 
printr-un joc organizat, variat, spec
taculos, plin de avînt și de curaj. 
Merită felicitări și jucătorii și antreno
rul Bălănescu. Bravo Titanii 1

Arbitrajul lui Fr. Mateescu, bun.
PROGRESUL: Bădescu-Dobrescu.

COJOCARU, Soare-Ciocea, ȘTIRBEI- 
Oaidă. Mateianu, Ozon, Dinulescu, 
Leucă.

TITANII: Ghită.DU MITRAȘCU,
Garbeloti, Fodor-IGNAT, STANCIU- 
Costel, RADU TUDOR. ANDREESCU 
Dan, FLOROIU. PETRE GAȚU 

„Portarur...Apro a primit 
golul victorios 

al Științei Timișoara
ARAD, 6 (prin telefon). Ne aștep

tam ia mai mult de ta jocul Știința 
Timișoara — Metalul Reșița. Dar so
coteala de acasă nu s-a potrivit cu 
cea... de ța Arena C.F.R., astfel că 
am asistat ta un joc slab, cu puține 
faze de fotbal adevărate.

In prima repriză, aspectul jocului 
a fost egad, in cea de a doua re- 
șițenii au fos-t mai buni, așa că re
zultatul final (0-1) îi nedreptățește. 
De altfel, Știința a înscris punctul 
victorios în condițiile favorabile 
create prin accidentarea portarului 
Boceanu (în mim. 13 la o ciocnire in
voluntară cu Gîrieanu). Boceanu a 
părăsit terenul pentru 12 minute, 
fiind înlocuit de mijlocașul Apro. In 
acest răstimp (în min. 17), Cădariu 
a marcat printr-un șut slab de la 
10 metri.

ȘTIINȚA : Fuchs — Zbircea, Brân
zei, Florescu — Cojereanu, Tănase — 
Gîrieanu, Lereter, Ciosescu, Cădariu, 
Mițaru.

METALUL: Boceanu — Hușek, 
Chirilă, Potoeeanu — Nicolin, Apro 
— Manolache, Tischler, Urcau, Ma- 
teon, Scîntee. (Șt. Weinberger — 
coresponden t).

Știința București a ratat un penalii 
și... Dinamo Obor a ciștigat
Acordă, n, înainte de toate, nota 

10 spori» vității ambelor echipe care 

— deși aifilate mai mult de 100 mi
nute sub semnul egalității — au în
țeles să lupte cu toate forțeJe, dar 
corect. Dinamo a jucat mai legat, a 
dominat mai mult, dar Știința a 
atacat de fiecare dată periculos. 
După ce dinamoviștii au ratat, spre 
sfîrșitufl obișnuitelor 90 de minute, 
victoria, studenții au scăpat-o la 
rândul lor prin Coloși care a tras slab 
un „unsprezece metri" (mim. 100) dind 
astfel ocazia portarului Petrescu 
să-l apere. Dinamoviștii au ciștigat 
forțe din această criză morală a ad
versarilor tor și au obținut victoria 
prin golurile realizate de : Szekefy 
(min. 104) și Voica (mm. 115).

DINAMO: Petrescu — Szabo,
Nacu, Dănulescu — Gref, Barou — 
Sitaru, Mureșan, Voica, Szekely, Belea.

ȘTIINȚA : Zamfir — Arddeanu, 
Miu, Tend ier — Maior, Pologea — 
Dumitrescu, Tâuceanu, Bogeac, Co
loși, Marinescu.

Sibienii au asistat 
la un joc reușit
SIBIU, 6 (prin telefon). — Deși a fost 

lipsită de aportul a 5 titulari (Ghiță, 
Fusulan, Proca, David, Hașoti) for
mația de categorie A, Steagul roșu 
Orașul Stalin a obținut totuși vic
toria ia limita (3-2) in fața echipei 
Corvinud Hunedoara. Jocul coreei 
practicat de ambele echipe a con
tribuit la nivelul tehnic ridicat aii 
partidei, oferind spectatorilor nume
roase momente emoționante. Golu
rile au fost înscrise de Ciripol 
(min. 33), Campo (min. 60) și Sigetti 
(min. 80) pentru Steagul roșu Orașul 
Stalin și Nagy (mim. 25 și 55) pen
tru Corvinul Hunedoara.

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN: 
Constantinescu — Birsan, Marinescu. 
Percea — Hidișan, Aron — V. Fio- 
rea, Campo, Ioanovici, Sigetti. Ciri- 
poi

CORVINUL HUNEDOARA: Nebelea 
-• Gheg, Panait, Calotă — Sirbu. 
Balint — Pirvu, Tetea, Zapis, Nagy, 
Huzum. (M. Vlădo’-»—’ - " ”!taru —
coresp.)

Intre coiegec 
de categorie...

S1MER1A, 6 (prin .eieion). — Co
legele de categorie B și de serie, 
U. V. Arad și Progresul Sibiu au 
practicat un fotbal de slabă valoare. 
Ambele echipe au însă circumstanțe 
atenuante: terenul de joc a fost ca 
și impracticabil. In prima repriză am
bele echi a- (așa cum arată și sco
rul) au fost egale dar după pauză 
Progresul a jucat mai bine și a obți
nut o victorie meritată: 4—2 (I—1). 
Cele șase goluri au fost realizate de 
Văcaru (min. 10), Dragoman (min. 
55 și 65). Cotoi (min. 77) pentru si- 
bieni, Călinescu (min. 20) și Chitic 
(min. 84) pentru arădanî.

O diferență care a existat 
doar pe tabela de marcaj

SATU MARE, 6 (prin telefon). — 
Diferența de categorie (și deci 
de valoare) între C.S. Oradea (cat 
A) și Stăruința Sa tont a (cat. C) nu 
a ieșit în evidență aproape deloc în 
decursul meciului susținut de aceste 
echipe în localitate. Doar tabela de 
marca] a indicat rezultatul 2—I 
(0—0) favorabil echipei din Oradea, 
asigurîndtl-i astfel drumul mai de
parte. spre optimile de finală ale Cu
pei R.P.R. Pe teren echipele au fost 
de forțe ega'e. De altfel a plouat în 
timpul partidei. Dacă ar fi să carac
terizăm acest meci, fără îndoială că 
ar _tea fi denumit meciul golurilor 
ratate. Intr-adevăr, Toth (C.S.O.) a 
tras de trei ori peste poartă deși se 
afla în careul de 6 metri. De cea
laltă parte, interul stînga Covoci 
(Stăruința) l-a imitat Golurile au 
fost marcate de Toth (min. 57) și 
Ferenezi (min. 68) pentru C.S.O și 
de Biro (min. 77) pentru Stăruința;

Tractorul Or. Stalin-—Industria
Sirmei C. Târzii 2-1 (1-1)

MEDIAȘ, 6 (prin telefon). — După 
o repriză' egală echipa Tractorul a 
reușit să se califice în etapa viitoare 
a Cupei, prin golurile marcate de 
Crișan. De la învinși singurul gol 
a fost înscris de Raksi.

C. F. R. Iași-—Diuamo Birlad 
2-2 (1-1, 2-2)

BACAU, 6 (prin telefon). — In pri
ma repriză ambele echipe au avut 
perioade egale de dominare. După 
pauză, jocul continuă în aceeași notă 
iar spre sfîrșitul partidei dțnamo- 
viștii atacă mai insistent însă nu reu
șesc să înscrie golul victoriei nici în 
prelungiri,
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CRITERIUL MONDIAL: două probe, două victorii ale scrimerilor sovietici
(Urmare din pag. 1)

găsit cadența asigurîndu-și califica
rea prin victoriile obținute față de 
Agoston și Ragno. Din seria „liniș-

Posesoarea titlului își ia

Eliminarea lui Ildiko Rejto, cîșți- 
gătoarea precedentelor două ediții 
ale Criteriului, a constituit surpriza 
semifinalelor. Comportarea ei din 
sferturi de finală, cînd a obținut șase 
victorii dintre care patru la zero, in
firmase pronosticul specialiștilor ma
ghiari care, înainte de competiție, 
prin intermediul ziarului nostru, o 
anunțau fără șanse, dat fiind lipsa 
ei de antrenament. In semifinală 
însă, confirmarea a venit matematic, 
Rejto înregistrînd — în primul rînd prin 
lipsă de rezistență — înfringere 
după înfringere, cinci la număr 
față de două victorii neconclu
dente. In seria ei a strălucit 
Olga Orban (șase victorii: Berndt 
4—2, Rejto 4—2, Peck 4—1, Borto- 
lotti 4—1, Ommerborn 4—2 și Rossini 
4—s-au mai calificat Gorohova,

Zabelina a dominat

La stîrșitul concursului, după o fi
nală care, cu excepția Zabelinei, ne-a 
prezentat șapte trăgătoare „speriate" 
de valoarea adversarelor și prea 
„dornice" de oît mai multe victorii, 
sîntem de părere că semifinalele au 
format punctul culminant, cel mai 
spectaculos și cel mai valoros. Finala 
n-a avut un istoric deosebit. Ale
xandra Zabelina s-a „plimbat" ca o 
mare campioană de la început pînă 
la sfîrșit, deși cu contribuția greșeli
lor de arbitraj a suferit o înfringere 
din partea lui Kleijweg. Pentru ur
mătoarele patru locuri a fost o „hăr- 
țuială" nesfîrșită între Kleijweg, 
Flesch, Orban și Mess încheiată 
printr-o departajare la tușe. Borto- 
lotti și Ommerborn au concurat la 
nivelul anunțat în etapele precedente, 
iar Gorohova n-a mai reeditat com
portarea și victoriile din sferturi și 
semifinale, cînd a fost alături de

tită“ (singura care n-a pretins baraj) 
a fost eliminată cea de a treia repre
zentantă a noastră, 
victorioasă în trei asalturi 
în patru,
rămas bun de la el

Maria Lutzki, 
și învinsă

au fost eli-Bortolotti și Ommerborn și 
minate Peck și Rossini.

Spuneam la un moment dat că 
Zabelina a fost la un pas să iasă 
din concurs. Ne refeream la semifi
nala, în care a fost întrecută de 
Kleijweg și Flesch și a cîștigat noro
cos (printr-o greșeală se pare recu
noscută a arbitrului Thaillandier) în 
fața micuței noastre Valeria Luttman. 
Fără această victorie, Zabelina ar fi 
ajuns în baraj cu colega sa Prud- 
kova, iar cu această victorie Luttman 
puteaputea să se tnîndrească, fără însă 
să-și îmbunătățească cu nimic situa
ția cMPacel moment. In rest, această 
semifinală care a provocat surprinză
toarea eliminare a finalistei mondiale 
Agoston, a subliniat forma bună a 
trăgătoarelor Kleijweg, Flesch și 
Mess, calificate mai ușor decît Za
belina.

autoritar finala
Kleijweg, Flesch și Mess printre cele 
mai constante trăgătoare.

Clasamentul : 1. ALEXANDRA
ZABELINA (U.R.S.S.) 6 v„ 2. Nina 
Kleijweg (Olanda) 4 v. 19—24, 3. 
Colette Flesch (Luxemburg) 4 v. 
19—21, 4. Olga Orban 4 v. 19—20, 
5 Helga Mess (R.F.G.) 4 v. 22 t.
6. Cristina Bortolotff (Italia) 3
7. Else Ommerborn (R.F.G.) 2 v., 
Galina Gorohova (U-R.S.S.) 1 v.

Spada iui a revenit favoriților, ci excelentului Valentin Cernikov
Excepțional spectacol sportiv l Valoare tehnică, încordare, luptă epu

izantă, rezultate K.O. — iată carac teristicile probei de spadă și în spe
cial a finalei sale. O astfel de între cere a obținut pe merit un învingător 
glorios: VALENTIN CERNIKOV. ex celentul spadasin din lotul Uniunii 
Sovietice.

Multă vreme rezultatul final a stat 
sub semnul incertitudinii, dar spre 
sfîrșit s-a conturat cu destulă sigu
ranță în favoarea subtilului și desă- 
vîrșitului tehnician Gianluigi Saccaro

nikov, Guram Kostov și Bruno Kha- 
barov. Ultimul a fost depășit de 
Saccaro, dar ceilalți doi, mai întîi 
Cernikov și în ultimul asalt, Kostoy 
au învins și i-au smuls lui Saccaro

a fost 
turor. 
floretă 
lație și l-am reîntilnit în proba de 
ieri la fel de dirz. tot atît de felin 
și de rapid și. tot atît de lipsit de 
rezistență în final. FI este însă muâ 
acum performerul Crit?-— partici
pant la două probe, fina'îst :n aimo- 
douâ!

Pe ultimul loc al finalei se afla re-

din nou în centrul atenției tu- 
L-ani cunoscut în proba de 
băieți ca pe o veritabilă reve-

P-. v„ 
8.

Criteriul mondial de scrimă este 
prezentat de redactorii noștri 
ELENA MATEESCU si RENATO 
ILIESCU.

Gianluigi Saccaro (dreapta) într-una 
(Italia). Și totuși, pînă la urmă vic
toria nu a revenit acestuia. Din con
tră, la egalitate cu alți trei, presu
pusul cîștigător a terminat pe 
locul III. Opera acestei răsturnări, 
să-i spunem miraculoasă, trebuie a- 
tribuită puternicei „coaliții" a celor 
trei spadasini sovietici, Valentin Cer-

trăgătorilor
care asaltează trofeul C.O.R

In tabăra

din pozițiile sale specifice de „oprire" 
victoria finală. Se cuvin însă elogii atît 
învingătorilor, cît și redutabilului învins.
Există un favorizat al acestei drama
tice desfășurări în finalul competiției. 
El este Michel Jeanneou (Franța), o 
revelație a finalei, dar un mare no
rocos care s-a strecurat pînă Ia 
locul II.

Mai există 
ceasta probă: 
favorit, Jerzy 
deținea titlul
Varșovia. Scontam duetul dintre el 
și Saccaro pentru întîietate. Dar 

’Wojciechowski, care în etapele pre
cedente confirmase așteptările și care 
în finală reușise în primele asalturi 
să dispună de Saccaro. n-a mai con
tat pînă la urmă în dispută, clasîn- 
du-se „palid" tocmai pe locul VIL 

Fathi Achlcar (Rep. Arabă Unită)

prezentantul nostru Adalbert Gara th 
II. In ciuda clasamentului, contpor- 
tarea și rezultatul său sînt veritabile 
succese. La mai puțin de 16 am. de% 
butant într-un asemenea concurs, rre- 
zimți Criteriului a ajuns în finală 
întrecînd direct un favorit, Bchdaa 
Gonsior (Polonia) și un nume „cu
noscut", Louis Galfione (Franța). în 
dauna cărora s-a calificat prin baraj 
din semifinală în finală. Adăigati 
printre cei 8 învinși ai săi pe reduta
bilul Gianluigi Siccaro (în sferturi* 
de finală cu 5—4) și pe puternicul 
Guram Kostov (in finală cu 5—I),
și veți aprecia cum se cuvine ne mi
cuțul, dar valorosul spadasin Adal
bert Gurath II, cel cu care 
spera că ne va aduce curind 
roase satisfacții.

Clasamentul: 1 VALENTIN ! 
KOV (U.R.S.S.) 6. v.. 2. Mich 
neau (Franța) 5 v. 28—34. 3 
Iuigi Saccaro (Italia) 5 v. 2^—72. 
4. Guram Kostov (U.R.S.S») 5 v 29 
t p„ 6. Werner Raster (R.F.G.) 4 
7. Jerzy Wojciechowski (Polooia) 3 

v., 8. Fathi Achkar (Rep. Arabă L'-»ti> 
2 v„ 9. Adalbert Gurath II (Rocniru)

rutem
nume-

ERNI-
I Jean- 

Gîan-

V .

o mare surpriză în a- 
locul ocupat de marele 
Wojciechowski, cel care 
de anul trecut de la

Cea mai buna 
floretistă

O singură dată — intr-o zi în- t 
treagă — Alexandra Zabelina j 
a zimbit. A fost momentul in 
care d. Pierre Ferri, președintele 
Federației internaționale de scri
mă i-a luminat cupa și medalia 
de învingătoare. A fost clipa în 
care, văzîndu-și împlinite dorința 
și obligația, Alexandra Zabelina 
și-a „permis" să-și descrețească 
fruntea.

Știam dintr-o discuție purtată 
înaintea concursului că e îngrijo
rată. Prezența în întreceri a unor 
valoroase trăgătoare, pe de o 
parte, și datoria de a-și apăra 
titlul de campioană mondială de 
senioare, consolidînd astfel și suc
cesul repurtat în toamna trecută 
la Paris, pe de altă parte, erau 
argumente destul de puternice 
pentru a ne face să-i dăm drep
tate. Am urmărit-o apoi în con
curs. Asalt cu asalt Zabelina ne-a 
întărit convingerea că avem în 
față o campioană de mare clasă. 
Sigură pe puterea de luptă și pe 
posibilitățile ei, dar fără să ig
noreze valoarea adversarelor. Ale
xandra Zabelina a tras cts o te
nacitate rar întîlnită, a învins con
curente de renume înscriindu-și 
nume’e pe tabela învingătoarelor 
din Criteriu. Tînăra stenodactilo
grafă de la Ministerul Chimiei 
din Moscova are acum, după 
mărturisirea ei, obligații și mai 
mari. întărind succesul din cam
pionatul mondial cu o perfor
manță de asemenea valoare. 
Alexandra Zabelina a dovedit că 
titlul de cea mai bună trăgă
toare a lumii pe care și l-a ad
judecat anul trecut la Paris n-a 
fost un „accident", ci o urmare 
firească a unui talent valorificat 
prin seriozitate, conștiinciozitate 
și o muncă neîntreruptă de cinci 
ani, de cînd a debutat pe planșa 
de scrimă. Alexandra Zabelina 
este, din acest punct de vedere, 
un exemplu pentru toate talentele 
prezente și la noi și pretutindeni 
care nu reușesc să se impună, de
oarece nu întrunesc toate calită
țile campioanei mondiale.

Să mărturisim cu țoală sinceritatea: ți) a avut darul de a ne ajuta să in- 
ne-a fost greu să ne decidem la care țelegem cum de au ajuns scrimerii so. 

vietici la un stadiu atît de avansat, la 
o valoare mondială. Bineînțeles că, 
ceea ce vedeam nu reprezenta decît o 
palidă imagine a miilor de ore de 
muncă încordată, de pregătire și de., 
sudoare.

Cu lotul de tineret au făcut depla
sarea trei tehnicieni: Ivan Ilici Mana
enko, în calitate de conducător, Lev 
Saiciuc, ca arbitru și Constantin Bo- 
lotcikov, antrenor. Dar sarcina pregă
tirii sportivilor, a răspunderii pentru 
comportarea acestora a fost împărțită 
în trei. De aceea, toți însoțitorii lo
tului poartă plastron de antrenor și 
lucrează efectiv, cot la cot cu sportvii.

...înainte de concurs sportivii sovie
tici erau optimiști, încrezători in for
țele lor. Dar, după debutul nesatisfă
cător al floretișfilor și, în special al 
lui Osipov, cel in care fuseseră puse 
o bună parte din speranțe, toată răs
punderea pentru refacerea terenului 
pierdut revenea fetelor. Victoria Zabe
linei apoi a lui Valentin Cernikov au 
fost reconfortante pentru întregul lot. 
Sabrerii vor să-i imite, așa că se pare 
că trofeul C,O.R. va fi acorat pentru 
prima dată lotului Uniunii Sovietice.

din „tabere" să ne oprim. Mai Mii 
pentru că sini... multe (15 exceptind-o 
pe cea a țării noastre). Apoi, pentru 
că toate, sau aproape toate, oferă 
chiar și celui mai pretențios reporter 
sportiv un bogat material „documen
tar".

După ce am trecut insă delegațiile 
printr-o „sită" nu mai puțin deasă ca 
era a valorosului concurs la care a- 
sistăm de trei zile, am hotărit să fa
cem un popas în mijlocul lotului Uni
unii Sovietice. De ce? Pentru că este 
cel mai numeros, cu îndreptățite și, 
pînă în prezent, mimai parțial satis
făcute pretenții la victorii, plasat as
tăzi după trei probe pe primul loc în 
clasamentul cupei challange perpetuu 
oferită de Comitetul Olimpic Romin 
fi că — amintind părerea conducăto
rului delegației, Ivan Uici Manaenko 
— „nîcri nu are tradiție în acest sport" 
(Uniunea Sovietică participă la Cri
teriu pentru a doua oară).

Am făcut cunoștință cu seriozitatea 
și conștiinciozitatea membrilor dele, 
gației chiar din primul minut al în- 
tilnirii. Trei dintre sportivi, plus con
ducătorul, ne-au refuzat discuția soli
citată pînă după antrenament. Aștep
tarea la care am fost astfel supuși, 
departe de a ne plictisi (așa cum se 
intîmplă de regulă atunci cînd aștep-

SCURTJ

Ap, ultima probă: sabia
Ca

de scrimă al tineretului (ediția a IX-a) 
se încheie cu proba de sabie. Eveni
mentul se va produce astăzi (prouubil 
la ora 21). cînd va avea loc festivi
tatea pentru decernarea trofeului 
C.O.R. acordat delegației care va în
truni cel mai mare număr de puncte 
în toate cele patru probe.

Ca și in celelalte întreceri ante
rioare, este destul de hazardat să 
facem pronosticuri asupra întrecerii 
de astăzi, mai cu seama că la sabie 
avem o situație similară cu cea de la 
floretă băieți, în care s-a înregistrat 
cea mai mare surpriză. Asemănarea 
dintre floretă hăieți și spada constă în 
numărul concurcnților. ceea ce a obli
gat programarea unor serii elimina
torii și în faptul că, în absența cam
pionului de anul trecut (Chicoa), pri
mul favorit apare cel de-al doilea cla
sat Ia Varșovia, Zoltan Hocwath. Dar 
cum la floretă băieți. Jeno Kairaiti. 
al doilea în 1957, a rămas tot al doi
lea în acest an, fiind întrecut de un 
autsaider puțin scontat, nu este exclus 
ca și la sabie să apară un nou „Jean 
Link" care să infirme așteptările și si 
întreacă pe favoritul Horvath.

întotdeauna, Crneriul mondial

• In cadrul unui con
curs desfășurat în Sta
tele Unite, atletul *- 
meriean Oerter a stabi

lit un nou record moaum la proba de 
aruncarea dlccalal. ew renitatal «La ■.

• In cadrul perl _ 
RAQTHFT nanilor ..Cupei earcow- 
DAJun&l nilor europeni” la bas

chet. la Tstanbvi sa
disputat meciul dintre cunoleana Tur
ciei. Modaspor și -cea a Iugoslavie*. O- 
limpla din Ljubljana. Conduși cu 41—38 
la pauză, baschetballstii iugoslavi :u re
montat în repriza a doua, reourtînd vic
toria cu 74—67. Arbitrii meciului au fost 
Slgismond Ferencz (R.F.R.) si Kanw. 
nik (R. P. Bulgaria).
• Tntr-un meci de baschet feminin 

disputat la Palatul sporturilor din Buda
pesta. echipa R. P. Polone a întrecut 
P- cea a R.P. Ungare cu scorul de 72—S» 
(29—21).
• La Leipzig s-a desfășurat dubla in- 

tîlnire internațională de baschet J 
reprezentativele R.D. German» i 
diei. Baschetbalistii germani au t 
învingători in ambele întîlniri: la 
bați ou 55—M 
fi'.—?,5 <20—13).

ATLETISM

k^ăr-
(25—16). î'sr la femei cu

A Tradiționala cursă 
pe rîul Tamisa dintre 
reprezentativele univer
sităților Oxford si Cam

bridge s-a desfășurat în acert an pe un 
timp nefavorabil, 
A învins de <f.ta 
bridge, sosind 
șl jumătate.

CANOTAJ

cu

cu ploaie și ninsoare, 
aceasta echipajul Cam- 
un avans de 3 lungimi

FOTBAE PESTE HOTARE
In Franța, meciuri de cupă

Patru meciuri conțină ca sferturi de 
finală ale Cupei Franței, au fost capetele 
de afiș ale activității fotbalistice dumi
nicale.

La Paris, ne stadionul Parc des Prin
ces. Monaco a eliminat greu ne Stras
bourg cu 2—1. Reims a jucat la Bor
deaux, în compania lui Roubaix, cîsti- 
gînd cu 1—4! Celelalte două meciuri: Nî- 
mes-Sete 2—0. Lens-Bordeaux 1—o. Dună 
cum se vede, nici o echipă din divizia 
secundă nu va juca în semifinalele cupei. 
Tot duminică, s-a jucat un meci restan
tă din campionatul francez: Lille-Mir- 
seille 3—1.

Voivodina, echipa surprizelor

In etapa de ieri, s-a înregistrat una 
din cele mai mari surprize din cadrul 
campionatului iugoslav. Voivodina No- 
visad a făcut o partidă excelentă la Bel
grad șl a învins pe Partizan cu 5—1! O 
comportare deosebită a avut Veselino- 
vici. Fruntașa clasamentului Dinamo nu 
a avut o partidă dificilă Ia SkODlie unde 
a învins cu 3—0 echipa locală' Vardar. 
La Split meciul dintre localnici si Stea-

ua roșie Belgrad s-a terminat la egali- 
taie: 1—1. Ha.iduk Solit a repurtat o 
prețioasă victorie în deplasare cu 1—0 
în fața echipei Zagreb La Sarajevo. Ze- 
lezniciar și Beoaradski au terminat cu 
un scor alb, în timp ce la Subtotita echi
pa locală a învins cu 5—1 formația Velei 
Mostar. Sîmbătă s-a disputat un singur 
meci: la Belgrad. Radnicki a învins cu 
4—o echipa Buducnost. In clasament con
duce Dinamo cu 31 p. yrmată' de Partizan 
cu 27 p. și Steaua roșie cu 26 d.

Flamura roșie Arad 
învinsă la Erfurt

Duminici s-a desfășurat la Erfurt (R.D. 
Germană) meciul dintre echipa locală 
S.C. Turbine Erfurt care activează în 
prima categorie a țării si formația Fla
mura roșie Arad. Meciul s-a terminat 
cu victoria echipei gazde cu 1—0. Unicul 
punct al pari idei a fost înscris de Vol- 
lrath în min. 28.

Turneul din Austria
Sîmbătă a început la Vlena un turneu 

internațional la care participă două e- 
chipe maghiare si două echipe austriace. 
Ujpesti Dozsa a învins Linzer A. O. cu 
4—0. iar Austria pe Ferencvaros cu 2—1.

Azi se disoută la Linz meciurile Uj
pesti Dozsa-Austrla. Ferencvaros-Linzer 
A. C

Ferencvaros — Honved 1—0 !
In cursul săntăminii. înceoind de joi 

s-au desfășurat meciurile din cadrul e- 
tapei a 19-a a camnionatulul maghiar. 
Cel mai imnortant meci a avut loc joi 
între Ferencvaros si Honved. Victoria a 
revenit primilor cu 1—0. Iată celelalte re
zultate: Diosgy&r-Ujpesti Dozsa 0—2. 
M.T.K.-Csepel 1—1, Szombathelv-Dorog 
1—O.PecsTatabanya 1—2. In clasament 
conduce Ferencvaros cu 27 o. urmată de 
M.T.K. și Tatabanva ctte 24 d. Honved 
23 d.

Juventus în serie...
In etapa de Ieri, Juventtis si-a mai 

adăugat în palmares o victorie în depla
sare. Jucînd la Roma cu Lazio. Juventus 
a învins cu 4—1. In schimb. Roma a cîs- 
tigat în deplasare învlngînd pe Udinese 
cu 2—1. A treia victorie obținută în de
plasare aparține echipei S-nal care a în
vins pe Boloema cu 1—0. Iată celelalte 
rezultate: Padova-Milan 3—2. Atalanta- 
Verona 2—1. Genova-Lanerossi 1—0. In- 
teriiazionale-SaniPdoria 2—2. Napolî- 
Alessandria 4—1 si Torino-Fiorentina 2-1

• PRIMUL CONCURS 
din R.D. Germană. în 
cadrul pregătirilor în 
comun ale cicliștilor din 

R.D.G. și K.P.R. pentru „Cursa Păcii*' 
s-a desfășurat pe ruta Berlin-Leipzig (19® 
km). întrecerea s-a caracterizat prin ra
piditate, media orară fiind de « km. 
Primul loc a fost ocupat de Schur cu 
timpul de 4h 25’41” urmat de Henning. 
Stoiper, Grabo, Hegen, Topfer. Griin- 
wald si Eckstein, toți la 37 sec. de câș
tigător. Cicliștii romîni au sosit în plu
ton la scurt interval.

PE TRASEUL Budapeata-Sztalinvaros- 
Budapesta (140 km) s-a desfășurat dumi
nică 6 aprilie un concurs internațional la 
care a fost invitată și o reprezentativă a 
clubului Dinamo București. întrecerea dis
putată pe ploaie și vînt a revenit lui Bar- 
ti.ișek (Csepel) urmat de Devay (Pecs) 
și Oravetz (Tipografia). Cicliștii romîni 
au ocupat următoarele locuri: 9. N. Va- 
sîlescu, iș. șt. stefu, 
20.
km 
dia

CICLISM

19. D. Munteanu, 
C. Moiceanu, 22. I. Hora. Cei 14C 
au fost parcurși în 3h 35’»”; me- 
orară 38.837 km.

• La Budapesta, 
Tumpek a înotait în ba 
zin de 33 m. îoo ir 
fluture 1:02.2. urmat d( 

Varszegi cu 1:04.3 și Kiss cu 1:04,8. Li 
100 m sp^te femei, Boros Kato a par 
curs distanta în 1:16,7.

> La 5 aprilie a so
sit ia la New York e 
china de lupte liberi 
a Uniunii Sovietice car< 

susține mai multe întîlniri amical 
luptătorii din S.U.A.

A Cea de-a 13-a par 
tldă a meciului tjentri 
titlul mondial de sai 
dintre Botvinik ei Smîs 

1-ov s-a terminat remiză la mutarea 4) 
Scorul este de 8—5 în favoarea iul Bol 
vinik.

ÎNOT

LUPTE
va 
cu

ȘAH
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