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Intr-o atmosferă de mare entuziasm

Sute de mii de tineri și tinere din întreaga țară 
au participat la crosul de masă

Să întîmpinăm 1 Mai"
Una din acele excepționale sărituri la sol ale Elenei Teodorescu, care dauȘ 

exercițiului său ' o extraordinară spectaculozitate și valoare.
(Foto: I. MIHA1CA)- |

și buna organizarenul lor, precum 
concursurilor.

Aspect de la unul din crosurile orga nizaie duminică dimineața in raionul 
Grivița Roșie din Capitală.

(Foto: TH. ROIBU)

hi întreaga țară, colectivele sportive au organizat ieri unica etapă a 
crosului de masă „Să întîmpinăm 1 Mai". Timpul frumos, entuziasmul 
specific tineresc ou care sportivii întîmpină an de an marea sărbătoare a 
oamenilor muncii din întreaga lume, buna activitate a coiectrvetor reorga
nizate, au contribuit deopotrivă la succesul concursurilor de cros desfă
șurate în întreaga țară, ia orașe ca și la sate.
Firește că rezultatele numerice în

registrate ieri, nu sînt definitive. O 
serie de colective sportive, de pe lingă 
întreprinderiJe în care s-a lucrat ieri 
vor organiza în cursul zilelor de azi 
și mîine concursurile de cros în cin
stea zilei de 1 Mai.

Iar acum, iată cîteva djn relatările 
corespondenților noștri, privitcfare la 
organizarea concursurilor de cros, în 
Capitală și in restul țării.

BUCUREȘTI. — Fiecare colectiv 
sportiv din Capitală și-a organizat — 
singur sau in colaborare cu alte co
lective — concursurile de cros. In 
unele «lazuri, concursurile s-au organi
zat sîmbătă după-amiază, așa cum s-a 
întimplat la uzinele Republica. Ca o 
caracteristică generală menționăm ti
nerețea majorității părticipanțitor, ela-

a

Pe stadionul P.T.T. au avut toc 
întrecerile de cros ale colectivelor spor
tive din raionul T. Vladimirescu. Pro
bele au fost cîștigate de juniorul Dan 
Dobrescu (Știința), seniorul Constan
tin Mihalache (Voința), junioara Geor- 
geta Călin (Voința) și senioara Lidia 
loăncea (Voința).

In raionul Grivița Roșie, pe terenul 
din Părcul Copilului, în cete două pro
be disputate s-au clasai pe primele 
tocuri Paula Popescu (C.T.F.T.) la 
junioare și Cornel Dobre (Șc. medie 
Nr. 4) la juniori.

Numeroși tineri elevi și-au disputat 
crosul pe Stadionul Tineretului. Pe lo
cul 1, individual și pe echipe s-a cla- 
sfat școala profesională auto-frigoriști 
(prof. Daniel Feler). Cei șase elevi 
ai acestei școli, clasați pe primele opt

locuri, în frunte cu Gh. Raevschi sînt 
fruntași la învățătură. (A. Vasiliu și 
D, Dolberg, coresp.).

ARAD. — Colectivul C.F.R. a or
ganizat un foarte reușit cros la dare 
au participat peste 200 de concurenți 
dintre care mai bine de 100 muncitori 
de 1a Depoul CJ.R. Arad, printre 
care șeful de atelier G. Hbhn, șefii de 
echipă G. Hămbărel șt /. Simianciu 
și muncitorul I. Neriancu, au fost a- 
devărați „veterani". Printre partici- 
panții la cros au fost și nu
meroși sportivi fruntași din secțiile 
de fotbal, canotaj etc. S-au evidențiat 
P. Dragoș, Teodor Sada. Angela Stur- 
za. Noi crosuri se vor organiza luni 
și marți. (Șt. Weinberger — coresp.).

BOȚEȘTI. In comuna Boțești din 
raionul Topoloveni, cunoscută pentru

(Continuare in pag. 3)

Ediția inaugurală a campionatefoi 
internaționale de gimnastică ale R.P.R. 
s-a soldat cu o dublă victorie a repre
zentanților noștri. ELENA TEODO- 
RESCU și FREDERIC CRF.NDI au 
devenit campioni internaționali, inscri- 
i-i-i zstfel, printr-o a importare demnă 
de toată admirația, o nouă victorie de 
prestigiu a gimnasticii sportive din 
țara noastră.

Doream cu toții victorii ronrinești în 
această importantă confruntare inter
națională. Și cu toate că primisem cu 
numai o săptămînă în urmă un mic... 
„avans" de optimism cu prilejul suc
ceselor gimnaștilor romîni asupra retor 
iugoslavi, aveam totuși oarecare rezer
ve mai ales fn privința concursului 
masculin. Temerea noastră a și fost 
de altfel confirmată după primele trei 
execuții din ziua întîi, cînd pe primul 
loc — cu un avans de cîteva zecimi — 
se afla cehoslovacul laroslaw Bim, iar 
Jan Jankowicz, Karel Klecika, Andrei 
Konopka și Șandor Retty se țineau ca 
„umbra" de gimnastul nostru. Dar, dîr-

zenia acestuia și căderea de pe para-w 
lele la exercițiul impus a lui Bim, ega^i 
lează situația, astfel că încă la sfîrși-tJ 
tul primei zile de întreceri notăm cui 
satisfacție victoria —-' parțială — a luii 
Orendi ; 55,25, punctaj care marclieazăt 
o ușoară superioritate a gimnastului! 
romîn față de Jan Jankowicz (locul 
II — 55,05 p.) și Ștefan Hărgălaș (loS 
cui III — 54,85 p.).

In ziua a doua, sarcina lui Orendil 
de a-și apăra locul de lider a foști 
parcă și mai grea. Oaspeții, dintre: 
care s-a detașat din nou același exce
lent Jankowicz, au luptat din răsputerii 
pentru a-i curma drumul — conturat': 
din ce în ce mai precis — spre victo
ria finală. Acesta însă, bine secondat, 
de Ștefan Hărgălaș — și de aceastăi 
dată o revelație — răspunde prompt, 
prin execuții entuziasmante și acumu
lează pînă la sfîrșit un avans minim 
— în special prin „bară" — dar sufi-

ELENA MATEESCU

(Continuare in pag. 4)

Etapă calmă, fără surprize, în Cupa R.P.R. la fotbal
• Au râmat în cursă doar echipe de categoria A • Scorul etapei la Cîmpina: 8—8 pentru C.C-A- 

• Recorduri de spectatori ta Cîm plita, Sibiu, Mediaș.
Și etapa optimilor de finală ale 

Cupei R.P.R. la fotbal s-a desfășu
rat in mijlocul aceluiași succes în
registrat la 6 aprilie. Pretutindeni, 
meciurile au fost urmărite de asis
tențe foarte numeroase. In unele 
orașe ca Sibiu, Cîmpina, Mediaș sta- 
bdindu-se chiar recorduri de spec
tatori fapt care constituie o dovadă 
concludentă a popularității Cupei și 
un succes al sistemului de dispu
tare pe terenuri neutre. In același 
timp trebuie subliniată și atmosfera1, 
de sportivitate în care s-au desfă
șurat jocurile. Echipele și-au dis
putat cu corectitudine șansele șr 
s-au străduit să practice un joc cit' 
mai bun, cum au reușit, în special. 
Steagul roșu și Jiul Petroșani la Si
biu, unde spectatorii au rămas fn- 
cîntați de meci.

Rezultatele sînt cele scontate. 
Nici un joc n-a avut nevoie de pre
lungiri. Cele 90 de minute au fost 
suficiente pentru desemnarea tnvin-

gătorilor. Nici o surpriză. Toate e- 
chipele de categorie A, mai puțrn 
Jiul Petroșani, s-au calificat pentru 
sferturile de finală. învinșii, cu ex
cepția echipelor Tractorul și Farul, 
nu și-au luat rămas bun de la Cupă 
decit după o vie rezistență.

Etapa viitoare, la 25 mai. De datei, 
aceasta, meciurile vor fi trase lat 
sorți. Și cum s-au calificat numaȘ 
echipe de A, nu este exclus să asis-4 
tăm la unele reeditări ale partide-* 
lor din campionat. Să așteptăm pro-* 
nunțarea sorților...

C.C.yî. a luat un galop de sănătate 
la Cîmpina

ULTIMA PROBA D1N„SAPTAMINA“ DE SCRIMA, ULTIMA SURPRIZA
Progresul Cluj-C.C.A. 11 "5 la sabie!

„Knock-outul" de sîmbătă seara a umplut... paharul surprizelor ocazio
nate de prima parte a campionatului republican de scrimă pe echipe ca
tegoria A: PROGRESUL CLUJ — C.C.A. *1-5 la sabie! Astfel, Pro
gresul Cluj și-a văzut împlinit visul mult dorit: se află clasat pe pri
mul loc înaintea formației C.C.A., ca mp toană în ultimii opt ani!
Totdeauna meciul C.C.A. — Pro

gresul Cluj a fost decisiv pentru sta
bilirea campioanei, dar întotdeauna 
cvartetul militarilor (aproape același 
de acurp: Iștrate, Vîlcea, AJpstață, 
Pelmuș) a avut Un plus de dîrzCfite, 
de calm, de rezistență, chiar de pre
gătire tehnică și tactică, impunîndu-și 
superioritatea. Istoria s-a repetat, nu
mai eroii s-au inversat. De această 
dată, tocmai prin aceleași „plusuri", 
Progresul Cluj a stabilit rezultatul în 
favoarea sa. Trecem peste scorul în- 
tîlnirii care poate fi apreciat ca e- 
xageral. Insistăm asupra meritelor în
vingătorilor care au avut în Szantay 
omul de bază (4 victorii), în Szabo 
omul care a completat strălucit echi-

pa (în anii trecuți Szabo activa la 
Dinamo Cluj, iar Progresul folosea ca 
al patrulea trăgător un element mult 
mai slab decit ceilalți treiȚ, în Ghi- 
lesan onțtil care și-a făcut pe deplin 
datoria (doua victorii Ia cei' doi ti
neri militari — Pelmuș și Mustață) 
și în Bartoș, același „vulpoi" care fi
nalizează succesul, cîștigînd în orice 
condiții atunci cînd... trebuie (la 8-5, 
Bartoș a cîștigat cu 5-3 asaltul deci
siv cu Vîlcea, asalt în care era con
dus la un moment dat cu 3-1 I). In
sistăm de asemenea asupra derutei în 
care au intrat de la început foștii 
campioni, motivîndu-și enervarea, 
greșelile și — bineînțeles — înfrînge- 
rile prin erorile de... arbitraj, motiv

nejustificat (arbitrajul prestat de O. 
Coman a fost corespunzător) care n-a 
avut alt rol decit acela de a am
plifica enervarea militarilor, scăzîndu- 
le randamentul.

Frima parte a campionatului de sa
bie a ocazionat multe observații inte
resante, pe care Ie vom reda fntr-un 
material viitor. Deocamdată subliniem 
progresul echipelor „tinereții" G.S. O- 
radea și Știința Tg. Mureș (ultima ă 

’ tăcut zile „amare" C.(iA.-ului), slaDa 
comportare a dinamoviștilor din Cluj 
și dispariția din rîndurile echipelor frun
tașe la sabie a Progresului București.

Clasamentul: 1. PROGRESUL CLUJ 
6 v., 2. C.C.A. 5 v., 3. C.S. Oradea 
4 v., 4. Știința Tg. Mureș 3 v., 5. Stă
ruința S. Mare 2 v., 6. Progresul 
București 1 v., 7. Dinamo Cluj 0 v.

RENATO ILIESCU

CIMPINA, 27 (prin telefon).
4.500 de spectatori, cifră care 
zintă un adevărat record pentru oraș, 
au asistat la întrecerea dintre echi
pele Casa Centrală a Armatei și 
Tractorul Orașul Stalin. Jucînd la a- 
devărata lor valoare, militarii și-au 
întrecut adversarii de o manieră ca
tegorică, ndăsîndu-te nici o clipă de 
răgaz. Primul gol a fost înscris în 
min. 10 de Atexandrescu și tot el a 
fost autorul următoarelor două goluri 
(min. 14 și 35). In ultimele cinci 
minute ale primei reprize C.C.A. in
sistă și mai înscrie de două ori prin 
Zavoda I (min. 41) și Tătara (min, 
42). La reluare, Alexandrescu mă
rește scorul la 6—0 (mfri. 50), iar 
Cacoveanu în min. 67 și Tătara în 
min. 73 stabilesc scorul final de 8—0 
(5-0).

Menționăm că scorul putea ii mai 
mare dacă Alexandrescu și Tătara 
nu ar fi ratat cîteva ocazii și nu ar 
fi șutat de două ori în bară.

Tractorul a jucat slab și nu a 
periclitat nici un moment poarta a- 
părată de Toma. Din acțiunile echi
pei pot fi menționate doar două șuturi 
pe poartă, în minutele 7 și 76.

In general, echipa C.C.A. s-a com
portat bine și prin valoarea și spec
taculozitatea jocului prestat a realizat 
o frumoasă propagandă.

Arbitrul M. Marinciu (Ploești) a 
condus bine următoarele formații:

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Apol- 
zan, Dragomirescu — Jenei, Bone — 
Cacovaanu, CONSTANTIN, ALEXAN
DRESCU, Zavoda I, TATARU.

Peste 
repre-

TRACTORUL" ORAȘUL STALINg 
Buzatu — Nagy, Vlad, Cioboată —4 
Cicerone, Vătafo — COMȘA, Kneip, 
URSU, Crișan, Zăinescu.

Gh. Briotă și B. Păltineanu
corespondenți

Bucu- 
Sta.in 
B-ucu-

CE A FOST—
Mediaș : Dinamo Cluj 

Progresul Sibiu
Cîmpina : C.C.A. 

rești — Tracton* Or.
Brăila : Progresul

iești — Farul Constanța
București : Rapid. Buc. — 

Dinamo Obor București
Cluj : C.S. Oradea — Glo

ria Bistrița
Focșani : Petrolul Ploești

— C.F.R. lașj
Arad : Știința Timișoara

— Minerul Dupeni
Sibiu : Steagul roșu 

Or. Stalkn — Jh>l Petroșani

...ți CE VA FI
Etapa a XVII-a a categoriei A, 

duminici 4 mai
Rapid — C.C.A. (3-1) și Dinamo 

București — Progresul (3-5) la Bucu
rești, în program cuplat pe Sta
dionul „23 August".

Dinamo Cluj — Știința Timișoara 
(0-3).

U.T.
C.S. 

Stalin
Jiul

(tel)
In _________

toamnă.
Viitoarea etapă a 

de finală) va avea

3-0 (1-0)
2-0 (0-0)

Arad — Petrolul Ploești (2-6) 
Oradea — Steagul roșu Or. 
(te5).
Petroșani C.S. Tg. Mureș

paranteze, rezultatele din

Cupei (sferturile 
loc la 25 mai.



C. C. A, a trecut din nou în fruntea 
clasamentului campionatului de handbal

Campionatul categoriei C la fotbal

„Furtuna" care de cîtăva vreme 
bîntuie (și ce ravagii face 11) în cele 
trei campionate republicane de hand
bal nu numai că nu a scăzut în in
tensitate dar crește și amenință să 
crească met eu. Cauza acestei neobiș
nuite situații în handbal este —< în 
parte — cunoscută: disperarea cu care 
echipele amenințate de retrogradare 
luptă pentru a evita zona periculoasă. 
Numai așa se poate explica cum (în 
categoria B) C. S. Marina Constanța, 
răsturnînd toate calculele, a învins pe 
C.F.R. București, o echipă fruntașă 
în clasament.

Lupta pentru evitarea retrogradării 
nu poate explica însă totul. Aceasta 
pentru că Tehnometal Timișoara (în 
categoria A) a întrecut pe Dinamo O- 
Mșu1 Stalin fără să fie amenințată 
de retrogradare și a oferit primul loc 
în clasament echipei C.C.A. București, 
peci după o „pauză" de o săptămînă

C.T.F.T. învinsă 
iar C.C.A.

Așa cum ne relatează coresponden
tul nostru, lancu Tiberiu, întîlnirea 
dintre C.T.F.T. și Știința Cluj (pier
dută în mod surprinzător de bucureș
teni) s-a disputat sub semnul unei 
lupte aprige care a durat două ore 
și 15 minute. Primul set a revenit 
43.T.F.T. care a pornit hotărîtă să în- 
jringă, dar următoarele două au fost 
pierdute la limită. Interesant de știut 
că excampionii au condus cu 9-2 și 
40-4 în setul trei, dar nervozitatea și 
neatenția lor și-a spus cuvîntul. Re
venirea feroviarilor In setul patru 
îe-a cerut un efort deosebit pentru că 
In ultima parte a meciului ei au pă- 
lUt epuizați și tn fața unor adversari 
mai energici au cedat în final: 2-3 
(12, —15, —14, 10, — 12).

Sîmbătă seara, în Capitală, Dinamo 
a înregistrat o victorie categorică. 
(3-0) în fața eclnpei de nerecunoscut 
a C.C.A. Învinșii în afara unui în
ceput bun, promițător, au greșit în 
serie mingi ușoare în atac, au avut un 
blocaj cit totul deteotuos și pa mă
sura desfășurării partidei s-au în
țeles din ce fn ce mai slab între et. 
Doar Roman a fost combativ și efica
ce în majoritatea timpului, dar firește, 
solitarul său aport a fost cu totul in
suficient. In schimb, dinamoviștii au 
arătat o vervă deosebită de joc și o 
remarcabilă omogenitate. Acțiunile lor 
variate la fileu, promptitudinea în a 
parare și precizia paselor au fost ho 
ttfTtoare în obținerea acestui impor 
tant succes. Prin el li se poate con
feri calitatea de virtuali campioni de
oarece în ultima lor partidă cu Știin
ța Cluj dinamoviștii păstrează desi
gur prima șareă. (N. M.).

lata și celelalte rezultate ale eta
pei din care nu putem semnala ni 
taie deosebit:

FEMININ
Dinamo — Comb. Poligrafic Buc. 

3-1 (11,4, — 8, 2), Progresul Tîrgo- 
yiște — Voința Or. Stalin 0-3 (—6, 
—11, — 11), M.I.G. — Someșul Cluj 
3-1 (12, —10, 11, 7). Q.F.R. — Vo
ința Sibiu 3-0 (2, 10, 7),.Știința Ti
mișoara — C.S.U. Buc 3-2 (—9, 
—13.4, 6, 8).

MASCULIN
Cat. A: C.G.A. — Dinamo 0-3 

((—11, —11. —6), Victoria — Ț.G.H.

Un iwîî loc 
de eerilicare el lotului 

republicau de ruobi
Sîmbătă seara, la lumina reflec

toarelor, lotul republican de rugbi a 
Susținut înainte de plecarea sa în 
«Belgia un ultim meci de verificare, 
In compania echipei de categoria A 
Pinamo. A fost un joc foarte frumos, 
to care balonul a circulat cu cea mai 
inare rapiditate pînă la aripi. De su
bliniat că lotul a folosit o tactică 
ănodernă jucând mult „la mină" și 
ișutind în mangme numai in extre- 
£nis. Desigur ca și Dinamo a con
tribuit în bună măsură la reușita 
spectacolului. Scorul final : 24—14

Pericki (8), 
spectacolului. _____ .
H 16—6). Au realizat: Pe ochi (8), 
parbu (6), Tepdorescu (3), Dobre 
£!3), lonescu (4). și respectiv llie 
■3), Șebe (3), Floreacu (3), Rusu 
*(3), Szilaghi (2). Cei mai buni: 
Panou, Dumitrescu, locdăchescu, Ma- 
yilu, Dobre, Teodorescu, Kramer, Ră- 
«.ilescu, și Flocescu, llie, Rusu, Pe- 

aohe fii Grofnan de la Din^mo.

militarii bucureșteni au revenit tn 
fruntea clasamentului.

lată pe scurt ce ne-au comunicat co
respondenții noștri:

MASCULIN, CATEGORIA A: 
C.C.A. — Metalul Reșița 11-10 (7-6). 
Meciul a fost extrem de echilibrat și 
numai greșelile echipei reșițene în ul
tima parte a jocului au făcut ca vic
toria să surîdă bucureștenilor. Știința 
lași — Știința Timișoara 13-8 (6-3). 
Un joc frumos, viu disputat încheiat 
cu un rezultat care reflectă just ra
portul de forțe de pe teren. Petrolul 
Ploești — Textila Cisnădie 9-8 (6-4). 
Un meci cum rar s-a văzut la Ploești. 
început într-o alură tare el a conti
nuat să se mențină Ia aceeași „tem
peratură" pînă la ultimele secunde. 
Ploeștenii au ratat muk în cea de a 
doua’ repriză. Au marcat: Trifu (3), 
Iliescu (2), Danieleanu, Gruianu, Oe- 
tini, Șetaru (Petrolul), Kapp 1 (5),

La volei „surpriza" s-a produs;

de Știința Cluj, 
de Dinamo
1-3 (—15. —8, 7, —8), G.F.R. Cra
iova — I.T.B. 1-3 (12, —3, —9, —8), 
Tractorul Or. Stalin — Amefa Arad 
3—1 (—13, 8, 0, 9).

Cat. B, seria 1: Aurul Negru Plo
ești — Voința Suceava 3-0 (8, 7, 
10), Feroviarul Constanța — Politeh
nica Or. Stalin 3-0 (12, 8, 13), Știința 
lași — Știința Galați 3-0 (5, 6, 6).

Seria a H-a: Stejarul R. Vîlcea — 
Voința Buc. 1-3 (—10. 13, —8, —15), 
Dinamo Cluj — Dinamo Baia Mare 
3-0 (6, 6, 10), Utilajul Petroșani — 
Dinamo Tg. Mureș 3-2 (—12, 8, —16, 
13, 15), Dinamo Oradea — Știința 
Timișoara 1-3 (—15, 14, —14, —8).

Tinerii atleți au furnizat 
o reușită „uvertură" sezonului atletic

Seaomil atletic competiționaf de pis- 
ti al anului 1958 a fost inaugurat 
oficial prin foarte reușitul concurs re
publican de primăvară al juniorilor, 
în cadrul căruia au fost înregistrate 
o serie de performanțe care promit 
mult, lată rezultatele:

JUNIORI : 100 m.: 1. M. Zahaichie- 
vici (St. Cluj) 11,3; 2. St. Nițu (Din. 
Buc.) 11,4; 3. E. Kineses (Rec. Tg. 
M.) 11,6; 4. G. Gergely (Rapid Cluj) 
11,6; 200 m.: 1. St. Nițu (Din. Buc.) 
23,0; 2. M. Stein (Din. Buc.) 23,0; 3. 
M. Zahaichievici (St. Cluj) 23,1; 400 
m.: I. Gh. Ciobanu (Din. Buc.) 52,6;
2. M. Winkler (Din. Tg. M.) 54,0; 3.
I. Ovari (C.F.R. Cluj) 54,6; 800 m.:
1. Z. Jarosievici (G.F.R. Cluj) 2:02,9;
2. St. Berekstazi (Corvinul Huned.) 
2:03,0; 3. M. Zotovici (C.C.A.) 2:04,0; 
1.500 m.: 1. D. Buiac (Din. Buc.) 
4:11,6; 2. V. Zaneti (Din. O. S.) 
4:17,6; 3. V. Dumitrescu (Prahova 
PI.) 4:18,8; 3.000 m.: 1. I. Dăndărău 
(Prahova PI.) 9:17,0; 2. M. Nichtta 
(Din. O. S.) 9:21,0; 3. I. Slăniceanu 
(St. Cluj) 9:25,2; 5 km. marș: 1. 1. 
Popa (Din. Buc.). 24:13,2; 2. D. Roa- 
teș (Spartac Buc.) 24:53,4; 3. P. Ko- 
rOsy (St. Oradea) 25:47,8; 110 m. g. (91 
cm.): 1. V. Jurcă (C.S.U. Buc.) 15,0;
2. M. Axente (Din. Buc.) 15,8; 3. S. 
Todea (S.S.E. Buc.) 16,0; 400 <n. g.:
I. V. Dumitriu (Metalul Buc.) 60,3; 2. 
D. Ovezea (T.C.H. Buc.) 61,4; 3. N. 
Prăjescu (Din. Buc.) 62,0; 1.500 m. 
obst.: 1. O. Paghidas (Met. I.M.S. Ro- 
tpan) 4:35,8; 2. M. Pleșa (Prog. Buc.) 
4:42,2; 3. W. Neusner (Rapid Mediaș) 
4:44,8; lungime: 1. M. Stein (Din. 
Buc.) 6,91; 2. M. Axente (Din. Buc.) 
6.56 (nou record republican juniori 
cat. 15-16 ani; v. r. 6,45 m. V. Jur- 
că-1956); 3. V. Keller (Met. Reșița) 
6,54; 4. Ș. Ciochină (Din. Buc.) 6,44; 
5. N. Popovschi (Șt. Cluj) 6,37; 6. 
G. Gergely (Rapid Cluj) 6,33; triplu:
I. Ș. Ciochină (Din. Buc.) 14,09; 2. 
Ad. lonescu (Din. Buc.) 13,40; 3. I. 
Skoda (Din. Buc.) 13,35; înălțime: 1. 
Gr. Marinescu (Prog. Buc.) 1,87 m. 
(nou record republican juniori 17-18 
ani. v. r. 1,86 m. O. Porumb-1957 și 
1958); 2. C. Porumb (Șt. Cluj) 1,84;
3. D. Paica (Prog. Timiș.) 1,81 (tal
pă groasă); prăjină: 1. Tr. Nicolau 
(Rapid Buc.) 3,52; 2. Z. Schnabel 
(Din. Buc.) 3,40; 3. P. Asafei (S.S.E. 
Buc.) 3,40; greutate (6 kg.): 1. St. 
Perneki (U.Ț.A.) 15,92 (record sta
bilit); 2. E. Rabinovici (Rapid Buc.) 
13,59; 3. D. Filler (Dan. Buc.) 13.53; 

Lang, Bădeanu, Span (Textila). Vo
ința Sibiu — C.S.U. București 11-7 
(6-2). 2.000 de spectatori au asistat 
la un joc frumos. In prima repriză 
gazdele și-au impus superioritatea 
mai ales prin șuturi de Ia distanță. 
După pauză bucureștenii au jucat mai 
decis și au redus din handicap. In 
această perioadă C.S.U. a ratat două 
lovituri de la 14 m. prin ITnat și Ți
ței. Victoria Jimbolia — Chimia Fă
găraș 13-11 (5-5). Tehnometal Timi
șoara — Dinamo Orașul Stalin 13-12 
(6-6). Timișorenii au cîștigat pe me
rit. Ei au fost mai buni în repriza se
cundă, cînd au ratat două lovituri de 
la 14 m. prin Michel. Au înscris: Ia- 
cob (5), Reitz (5), Michel (2), Si- 
poș (Tehnometal), Stănescu (4), Pa- 
han (3), Weber (2), Martini, Schmitz, 
Streitferdt (Dinamo).

FEMININ, CATEGORIA A: Stea
gul roșu — Progresul Or. Stalin 6-4 
(2-1). In revenire de formă echipa 
bucureșteană a obținut o meritată vic
torie. O notă bună pentru Progresul 
Or. Stalin, care deși cu multe elemen
te tinere a dat totuși o replică seri
oasă. Record Mediaș — Flamura ro
șie Sibiu 0-6 (0-2). Măgura Codlei — 
C.S.U. București 2-5 (1-3). Metalul 
Reșița — Olimpia București 1-2 (1-1). 
Meci extrem de disputat.’ Ambele e- 
chipe au jucat dur. In ultimele mi
nute Metalul a ratat 'mai multe o- 
cazii ( Polecla a tras de două ori 
în bară). Metalul 2 Ploești — Uefor 
Tg. Mureș 5-6 (2-2). Gloria Sighi
șoara — Știința Timișoara 3-2 (1-1).

MASCULIN, CATEGORIA B: Di
namo București — Dinamo Tg. Mu
reș 16-9 (10-5); Olimpia Reșița — Ba
lanța Sibiu 14-14 (6-6); Știința Ga 
lăți — Aripile Bacău 8-5 (5-1); l.G.A. 
Arad — Mureșul Periam 14-9 (7-4); 
O. S. Marina Constanța — G.F.R. 
București 14-13 (9-8) 1111; Stăruința 
Odorhei — Voința Sighișoara 8-12 
(4-7).

disc (1,5 kg.): 1. St. Perneki (U.T.A.) 
46,98 (nou record republican de ju
niori); 2. D. Filler (Din. Buc.) 41,27;
3. L. Cotler (Din. Buc.) 40,68; suliță 
(800 gr.): 1. Al. Hampell (Din. O. S.) 
55,70; 2. I. Duștință (Din. Sib.) 51,61;
3. G. Pikulski (Rapid Mediaș) 48,19; 
ciocan (7.250 kg.): 1. Adr. Catană 
(Corv. Huned.) 39,52; 2. O. Moș (Șt 
Oradea) 39,28; 3. Gr. Olteanu (Met. 
l.M.S. Roman) 37,18; 4x100 m.: 1. 
Dinamo l (Chiochină, Nițu, Ciobanu, 
Stein) 44,1; 2. Știința Cluj 45,5; 3. 
Dinamo II 46,5; 4x400 m.: 1. Dinamo 
1 (Nițu, Buiac, Prăjescu, Ciobanu) 
3:34,8; 2. C.F.R. Cluj 3:36,0; 3 Dina
mo 11 3:45,8; JUNIOARE: 100 m.: 
1. 1. Zilli (Din. Buc.) 12,9; 2. Cr. 
Maksay (Rec. Buc.) 13,0; 3. K. Artz 
(Prog. Buc.) 13,2; 4. E. Kineses 
(Rec. T.M.) 13,2; 200 m.: 1. Cr. Mak
say (Rec. Buc.) 27,2; 2. K. Artz 
(Prog. Buc.) 27,2; 3. I. Zilli (Din.
Buc.) 27,3; 800 m.: 1. L. Păuleț (Me
talul l.M.S. Roman) 2:24,5; 2. N. Ră- 
ducuțu (Fl. U. Lung.) 2:25,3; 3. El. 
Flaișer (Șc. m. 2 Roman) 2:28,0; 4. 
El. Pop (Șt. Oradea) 2:28,2; 80 m. g-: 
1. K. Artz (Prog. Buc.) 12,7; 2. Ad. 
Einsiedler (C.F. R. Timiș.) 13,2; 3. M. 
Păduraru (Din. Buc.) 13,2; lungime:
1. Ad. Einsiedler (C.F.R. Timiș.) 5,10;
2. V. Belmega (Spartac Buc.) 5,05;
3. V. Pazmani (Șt. Oradea) 4,99ț
înălțime: 1. R. Voroneanu (Șc. m. 2 
Roman) 1,52; 2. K. Gfindisch (Temelia 
O. S.) 1,52; 3. A. Krammer (Prog. 
Timiș.) 1,48; greutate; 1. A. Gurău 
(Prog. Buc.) 11,45; 2. II. Stoica (Prog. 
Buc.) 11,27; 3. M. Wittgenstein (Prog. 
Buc.) 10,67; 4. V. Silvestru (Prog. 
Br.) 10,09; disc: 1. Ol. Cataramă 
(S.S. G. Lung) 34,68; 2. Gavriluț
(C.S.U. Buc.) 32,07 ; 3. E. Veligia 
(Prog. Buc.) 31,28; suliță: 1. II. T6- 
koș (Rapid Cluj) 33,73; 2. A. Vasile 
(F.R.B.) 32,10; 3. N. Dumittiu (Par
tizanul Bacău) 30,71; 4x100 m.: 1. 
Știința Oradea (Ando, Doevald, Paz
mani, Pacozdi) 52,8; 2. Dinamo l
53,2; 3. Metalul IiM.S. Roman 53,8; 
400 m.: 1. W. Klimen (Din. O. S.) 
60,8; 2. El. Flaișer (Șc. m. 2 Roman) 
61,6; 3. A. Popovici. (Șc. m. 1 Ro
man) 62,5.

lată și ordinea primelor zece e-i 
chipe: 1. Dinamo București 168 p.,
2. Progresul Buc. 72 p., 3. Metalul 
l.M.S. Roman 48. p., Știința Cluj 36 p., 
5—6 C.F.R. Cluj și Știința Oradea 
33 p., 7. Dinamo Tg. Mureș 30 p., 8. 
Rapid Buc. 28 p., 9. U.T. Arad 20 p.. 
10. C.S.U. București 19 p.

Seria I
LOCOMOTIVA PAȘCANI — O4TU- 

ZUL TG. OCNA 3—1 (1—1)
Feroviarii au dominat majoritatea 

timpului. Golurile au fost înscrise d« 
Atanasiu (2) și Bozolea pentru în
vingători; Varodiu pentru învinși.

RULMENTUL BIRLAD — STEAUA 
ROȘIE BACAU 2—1 (0—0)

După un joc de factură tehnică me
diocră, victoria a revenit gazdelor 
prin punctele înscrise de Gh. Costieă 
și Istrate. Rus a marcat golul oaspe
ților.

TEXTILA BUHUȘ1 — DINAMO 
BRAILA 0—1 (0—1)

După un joc perfect echilibrat, în 
care un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai just, dinamoviștii au obținut 
cele două puncte în urma golului 
marcat de Stoenescu în min. 14.

VICTORIA TECUCI — SPORTUL 
MUNCITORESC RĂDĂUȚI 1—0 

(0—0)

ȘTHNTA GALAȚI — TEXTILA BO
TOȘANI 3—0 (3—0)

ETAPA VIITOARE (4 mai): Dina
mo Brăila — Petrolul Moinești, Stea
ua Roșie Bacău — Știința Galați, 
Știința I.M.F. lași — Victoria Te
cuci, Textila Botoșani — Rulmentul 
Bîrlad, Gloria Dorohoi — Locorrxjtiva 
Pașcani, Oituzul Tg. Ocna — G.F.R. 
Iași, Sportul Muncitoresc Rădăuți — 
Textila Buhuși.

Seria a II-a
CARPATl SINAIA — CONFECȚIA 

BUCUREȘTI 5—t (3—0)

Gazdele, în vervă deosebită de joc, 
au obținut o categorică victorie prin 
golurile marcate de Aii, Decu, Petre
scu, Onu (din 11 m) și Dulamă. Uni
cul gol al oaspeților a fost marcat de 
Frizescu.

OLIMPIA GIURGIU — SINTEZA 
VICTORIA 2—0 (0—0)

Localnicii au obținut o meritată 
victorie, prin punctele înscrise de 
Cornel Popescu.

ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA 
— TITANII BUCUREȘTI 0—2 (0-0)

După un joc de factură tehnică 
scăzută, oaspeții și-au adjudecat vic- 
'toria prin punctele marcate de Stan.

METALUL T1RGOV1ȘTE — PETRO
LUL PITEȘTI 2-0 (l—0)

învingătorii au înfruntat o dîrză 
rezistență din partea oaspeților. To
tuși, gazdele au reușit să înscrie de 
două ori prin Georgescu și Gruia.

TORPEDO — ANCORA GALAȚI 
1-1 (1-1)

GLORIA C.F.R. GALAȚI — RAFI
NĂRIA CIMPINA 1—1 (0-1)

ETAPA VIITOARE (4 mai): Pe
trolul Pitești — Șantierul Naval Con
stanța, Ancora Galați — Gloria 
G.F.f?. Galați, Titanii București — 
Dinamo Pitești, Sinteza Victoria — 
Metalul Tîrgoviște, Confecția Bucu
rești — Torpedo, Rafinăria Cîmpina 
•— Olimpia Giurgiu, I.M.U.M. Med
gidia — Carpați Sinaia.

Seria a IlI-a
FLACARA ORAȘTIE — FLACARA 

TG. JIU 0-2 (0-0)

Meci dur. Oaspeții au jucat mai 
bine și au meritat pe deplin cele două 
puncte. Autorii victoriei: Florian
(min. 57), Constan ti riesou (min. 75).

FEROVIARUL CRAIOVA — ȘTIIN
ȚA CRAIOVA 1—3 (O-3)

Jocul a fost în repriza I la discre
ția studenților care în cea de a doua

Dinamo Bîrlad-Combinatul Poligrafic 
București 0-0

BIRLAD 27 (prin telefon). — Jo
cul restanță dintre Dinamo Bîrlad 
și Combinatul Poligrafic București 
rnu a dat un învingător. Lipsită de 
aportul a patru titulari, Dinamo a 
reușit totuși un rezultat de egalitate, 
dair oaspeții meritau victoria. Am
bele echipe au prestat un joc de fac
tură mediocră. S-au evidențiat de la 

parte a meciului au „căzut", timp în 
care feroviarii au ratat numeroase 
ocazii. Golurile au fost înscrise de: 
Croitoru (min. 17), Coicea (min. 18), 
Dumitrescu (min. 25), pentru Știința 
și Vasilescu (min. 65) pentru' fero
viari

ROVINE GRI VITA CRAIOVA — 
AURUL BRAD 1—0 (1—0)

Peste 10.000 spectatori au asistat la 
un meci de bună calitate. Oaspeți, au 
jucat mai tehnic, dar n-au reușit ai 
dea finalitate acțiunilor lor. Golul 
victoriei a fost marcat în min. 12 de 
Ardeleanu. S-au remarcat, Pașeanu, 
Brătilă, Pîrvuleț de la învingători și 
portarul Drăghescu de la oaspeți

C.F.R. T. SEVERIN — DUNĂREA 
CORABIA 5—0 (3—0)

Cu o înaintare eficace localnicii 
și-au asigurat o victorie la scor prin 
punctele marcate de Hirșova (min. 
1, 75), Mateescu (min. 7), Mazilu 
(min. 43), Firu (min. 62).

OLIMPIA REȘIȚA — UNIREA R. 
VÎLCEA 2—0 (2—0)

Jocul a fost în general de factură 
tehnică mediocră. Gazdele s-au re
marcat și în acest joc prin cqnslanțâ 
în comportare, realizînd în retur cea 
de a treia victorie consecutivă cu 
scorul de_2—0. Unirea a fost nevoita 
să joace în 10 oameni în repriza se
cundă, prin accidentarea lui Bîclea.

U.M. CUGIR — METALUL OTELUL 
ROȘU 2—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (4 mai): Ind- 
agrara Arad — Rovine Grtvița Craiova, 
Aurul Brad — U.M. Cugir, Metalul 
Oțelul Roșu — Flacăra Orăștie. U- 
nirea Rm. Vîlcea — C.F.R. T Seve
rin, Dunărea Corabia — Olimpia Re
șița, Flacăra Tg. Jiu — Știința Cra
iova.

Seria a IV-a
MUREȘUL TOPLITA - RECO1.TA 

CĂREI 2—0 (0—0)

Partida a fost viu disputată, am
bele echipe avînd cîte o repriză de 
dominare. Autorii victoriei: Anghel 
șt Baciu.

CHIMICA TIRNAVENI — S1ARU- 
1NȚA ORADEA 3—2 (2—1)

După un joc viu disputat, victoria 
a revenit gazdelor prin punctele mar
cate de Sima, Matei, Muică. De la 
Stăruința au înscris Kiss și Dull.

RAPID CLUJ — TEXTILA SF.
GHEORGHE 1—0 (0—0)

Deși gazdele au dominat majo
ritatea timpului, linia lor de atac a 
fost extrem de ineficace în fața por
ții. Unicul gol al partidei a fost în
scris de Cimpeanu de-abta în min. 
80. S-au remarcat Soos, Chtrcoga 
de la învingători și Lazăr de ia 
Textila.

ARIEȘUL TURDA - DINAMO 
BAIA MARE 7—1 (2—0)

Meciul a fost la discreția localni
cilor care au marcat prin Copil, Szi- 
geti (2), Cuca (2), Mlrgineanu și 
Foto. Unicul gol al dinamoviștilor 
a fost înscris de Kiss.

VOINȚA TG. MUREȘ — VICTORIA 
SATU MARE 2—0 (2—0)

Partida a fost de un nivel tehnic 
foarte scăzut. Autorii golurilor: Vaas 
(min. 11) și Szabo (min. 40).

STĂRUINȚĂ SALONTA — TISA Sl- 
GHET 2—1 (0—0)

ETAPA VHTOaAe (4 mai): Glo
ria Bistrița — Arieșul Turda, Tisa 
Sighet — Voința Tg. Mureș, Stăru
ința Oradea — Recolta Cărei, Victo
ria, Satu Mare — Chimica Tirnăveni, 
Dinamo Baia Mare — Rapid Cluj, 
Mureșul Toplița — Stăruința Saloo- 
ta; Textila Sf. Gheorghe — FI. Ro
șie Oradea.

Restanță la categoria B

gazde Iordache și Moțoc iar de la 
oaspeți Bărbulescu, Matei și Neacșu. 
De menționat că arbitrul de centru 
și unul din arbitrii de tușă nu s-au 
prezentat la joc, partida fiind con
dusă de C. Ștefaniu (Tecuci) c»e 
inițial era delegat ca arbitru de tușă.

Ș. Șolomon_ — coresp.



Numai echipe ele categoria A în zzs(erturilezz Cupei R.P.R.

Rapid a învins în mod penibil 
pe Dinamo Obor

N-au trecut nici patru zile de la 
rumosul meci cu M.T.K. și tinerii 
iar prea încrezuții jucători ai Rapi
dului au ținut să facă o nouă sur
priză spectatorii^ bucureșteni — pre- 
ienți în număr destul de mare ieri 
a „Dinamo" — printr-o demonstra
te (și încă foarte reușită!...) de cum 
iu trebuie jucat fotbalul. Dacă pen- 
ru Dinamo Obor, un învins glorios 
u 2—1 (0—0), spectatorii au avut 

și pe merit — numai aprecieri 
ime pentru seriozitatea și conștiin- 
:iozitatea cu care a jucat și a cău- 
at — de multe ori cu succes — să 
iractice un fotbal colectiv de cali- 
ate, în schimb pentru răpidiști — în
vingători norocoși — nici cei mai 
anatici susținători ai lor n-au avut 
năcar un cuvințel bun. Cel mult re
grete pentru timpul pierdut într-o 
upă-amiază plină de soare, cu ade- 
ărat primăvăratică, pe care și-ar fi 
utut-o petrece altfel și într-un mod 
sat plăcut decît asistînd la exhibi- 
iile de vedetă blazată ale lui Ene 
I, la jocul chinuit și fără rezultat al 
ii Georgescu, la eșuarea lamentabilă 

atacului în fața porții dinamoviste, 
nde a dovedit o sterilitate crasă, 
au la bîlbîielile apărării în momen
te de atac dinamovist. Nimic din 
umoasa comportare a ceferiștilor din 
Kciul cu M.T.K., cînd și-au atras 
ieritate elogii, și — mai ales — nici 
n semn că ei au învățat ceva din 
cel joc. Dimpotrivă, avem impresia 

partida bună de joi i-a îngimfat

€. S. Oradea
printr-un 11 m.!

27 (prin telefon). — Deți- 
ătdarea de anul trecut a Cupei R.P.R., 
L S. Oradea s-a calificat cu destule 
moții, învingînd echipa de categorie 
I. Gloria Bistrița cu scorul de 3—2 
1—1). Jocul a fost de un nivel tehnic 
■ediocru. dar cu multe faze de gol, 
itate îu special de atacanții de Ia 
lloria. C. S. Oradea a reușit să se 
npună mai mult, în partea a doua a 
icului, cînd și-a depășit — uneori — 
dversara printr-un plus de rutină. Tre- 
uie să semnalăm faptul că învingă- 
țrii au jucat, de fapt, din mia 36 
i 10 oameni, prin accidentarea por
cului Gebner. Acesta a rămas totuși 
e teren pînă la sfîrșitul jocului și a 
itervenit chiar cu succes, în cîteva 
ituații critice. începutul jocului a- 
irține Gloriei, dare atacă dezlănțuit, 
iai ales prin Firică și Copil. Bistri- 
nii reușesc să deschidă scorul în min. 
priu Firică (dintr-o centrare a lui

C. S. Oradea egalează 4

hîînta Timișoara a obținut
o victorie dara

ARAD 27 (prin telefon). Studenții 
nișoreni au obținut o victorie cla- 

cu 3-0 (1-0) deoarece au Jucat 
ii legat și au tras mai mult și 
ii decis la poartă. Echipa Mine- 
l Lupeni nu a fost însă în nici 

moment un adversar comod și

,Să întîmpinăm 1 Mai"
(Urmare din pag. I)

diția sa în participarea la compe- 
ite populare de cros au participat 
> de sportivi, printre care 84 fete, 
lamlați de un public foarte numeros, 
m clasat pe primele locuri Cristea 
ridrrn, Maria Drăghici, Irinei Lăză- 
cu și Maria Vlad. (I. Badea — 
esp.).
’LOEȘTI. Pe hipodrom, colectivele 
ința, Locomotiva și Prahova au or- 
rizat un rettșit concurs de cros la 
e au participat 142 concurenți.

(FI. Albu — coresp.). 
1RAȘUL STALIN. Mii de sportivi 
orașul nostru s-au întrecut în cro

ite organizate sub Tîmpa, în Valea 
ădiului și în jurul marilor între- 
tderi. Fruntașe în mobilizarea con- 
snțiîor au fost colectivele Tinărul 
•iorist (526 participanți), și Spe
ța (322 participanți. dintre care 
fete). (C. Gruia — coresp.).

LLFJ. Colectivele sportive clujene 
organizat numeroase concursuri în 
rui crosului de masă „Să întîmpi- 
i 1 Mai“. Pe stadionul „Gheorghe 
orghiu-Dej" din cei 137 de con- 
mți la crosul org'anizat de colecti- 
C.F.p. s-au rema'cat Ileana Nagy, 
Verdeș. Andrei Fufâp, iar pe sta

lul uzinelor Ianoș Herbak din cri 
participanți, s-au clas'at pe primele 

și aceasta nu e bine. Pentru peni
bila comportare de ieri, rapidiștii nu 
merită mai mult de nota 3. In schimb, 
să notăm un 7 cu plus pentru Di
namo Obor. Deși cu jucători mai 
modești, fără nume „sonore" ca ad
versarii lor, oborenii s-au străduit 
totuși — pentru echipă și pentru 
prestigiul lor — să ofere un joc cît 
mai bun, pe măsura posibilităților lor. 
Și nu se poate spune că n-au reușit, 
mai ales repriza a doua cînd au dat 
multe emoții ceferiștilor.

După o repriză albă, scorul a fost 
deschis în min. 52 de Voica printr-un 
gol marcat frumos, în colțul de sus. 
Raab a egalat trei minute mai tirziu, 
tot printr-un șut plasat în colț, sus. 
Rapid și-a asigurat victoria în min. 
80. Arbitru! St. Geac n-a sancționat 
un ofsaid semnalat de arbitrul de la 
tușă, dar a sancționat un hends al 
lui Nacu. Lovitura liberă de la circa 
20 m. a fost executată de Stancu. 
Mingea a lovit capul unui apărător 
și a intrat în plasă. St. Geac a con
dus în general, satisfăcător. Ar fi 
bine dacă s-ar mișca mai mult pe 
teren.

RAPID: Todor — GREAVU, Stan
cu, Macri — Bodo, Langa — Copil, 
Raab, Ene H, Georgescu, SEREDAI.

DINAMO OBOR : DATCU — Szabo, 
NACU, Dănulescu — GREF, Barcu 
— Sitaru, Mureșan, VOICA, SZE- 
KELY, Pripas.

P. GAȚU

calificat

tîrziu prin Biscă, în urma
In min. 28,

minute mai 
unei acțiuni personale.
Gloria ratează un 11 m. prin Firică. 
Pînă la pauză joc de cfcnp. La relua
re, orădenii joacă mai organizat, do
mină chiar și înscriu prin Pinzara 
(min. 48). Este apoi rîndul jucătorilor 
din Bistrița să aibă inițiativa reușind 
să fructifica în min. 57 prin Copil. 
In min. 83 un fault în careu asupri 
lui Barta aduce și modificarea scorului. 
Lovitura de pedeapsă este executată 
impecabil de Băruț: 3—2 pentru C. 8. 
Oradea.

Arbitru: Ad. Varga (Cluj).
C. S. ORADEA : Gebner — BACUȚ, 

TIRIAC, Kiss II — Barta, Cuc — 
Demien, PINZARU, BISCA, Ferenezi, 
Nicutescu.

GLORIA BISTRIȚA: Radu — Kei
ser, Ivanenco, Covaci — Țiriac, VA- 
StLESCU — BOTESCU, COPIL, Pf- 
RICA, Zeană, Rădutescu.

Vasfle Matei, corespondent 

a luptat cu multă convingere pen
tru o comportare frumoasă ceea ce 
a și reușit. Primul gol a fost înscris 
în minutul 27 de Lereter, care a 
șutat din apropierea porții. Urmă
torul gol a fost marcat în minutul 
73: Boroș centrează, Ciosescu pre- 

locuri Victoria Sindreanu, P. Alba, 
G. Heget și Magda Epure. Majoritatea 
colectivelor își vor organiza concursu
rile în zilele următoare. (Em. Bocoș, 
coresp.).

CRAIOVA. 230 de concurenți au liăat 
startul în crosul organizat de colec
tivul Dinamo Craiova. In majoritate 
juniori, din rîndul lor s-au remarcat 
o serie de tinere elemente talentate. 
Colectivul sportiv școîar „Betonul" al 
Școlii profesionale de construcții Nr. 
5 a atras în concursurile de cros 269 
elevi. (G. Motoc — coresp.).

BRAILA. In centrul orașului în a- 
plauzele numeroșilor spectatori, și-au 
disputat întîietatea cei 150 de parti
cipanți ta crosul organizat în cinstea 
zilei de 1 Mai. S-au remarcat: juniorul 
M. Grobnic, (T. Met.), junioara Con
stanta Ioan (Șc. Constr.), senioara 
Maria Matache (I.C.B.) și seniorul 
Constantin Boșinoia (Voința). (N. 
Costin — coresp.).

REȘIȚA. Crosul de masă „Să întîm
pinăm I Mai" a trezit un mare interes 
printre sportivii „cetății de foc". Unul 
dintre colectivele care s-au remarcat 
printr-o bună mobilizare a fost Tinărul 
Metalurgist: 769 concurenți I S-au re
marcat Junioara Ana Dobre, juniorul 
Eduard Husar și seniorul Ștefan Con
stantin. (Gh. Dobrescu — coresp.). 

lungește cu capul și Lereter intro
duce nestingherit mingea in pla
să. Cinci minute mai tirziu Boroș 
inițiază o acțiune personală, ajunge 
în fața porții, driblează portarul și 
stabilește scorul final la 3-0 pentru 
Știința Timișoara.

Arbitrului N. Szego (Arad), i s-au 
aliniat următoarele formații :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Enăchescu
— Sbîrcea, Brinzei, Florescu — Co- 
jereanu, Tănase — Girleanu, Lere
ter, Ciosescu, Mazăre, Boroș.

MINERUL LUPENI : Mihalache — 
Plev, Coman, Keresztes — Groza, 
Mihai — Paraschiva, Moldovan, Asan, 
Unguroiu, Crăiniceanu.

Cei mai buni : Brinzei, Cojerea- 
nu, Tănase, Boroș, Coman, Asan și 
Crăiniceanu.

St. Weinberger — coresp.

La Brăila, Progresul București 
a întrecut Farul Constanta, 
care a cedat mai ușor 

decît era de așteptat
BRAILA 27 (prin telefon de ia tri

misul nostru).— Stadionul „Vasile Ro- 
aită“ din localitate a înregistrat un a- 
devărat record de spectatori (8.500), 
mulți veniți din Galați și Constanța, 
pentru a urmări meciul , de „Cupă“ 
dintre Progresul București și Farul 
Constanța. In primele 30 de minute, 
ei au asistat la un meci specific în- 
tîlnirilor de cupă, în care Farul a 
ripostat prin contraatacuri periculoa
se la dominarea bucureștenilor. Aceș
tia din urmă, cu o tripletă în „zi 
bună", au știut însă să destrame în 
permanență dispozitivul apărătorilor 
constănțeni și, după ce scorul a ajuns 
la 3—1 și-au putut permite o adevă
rată demonstrație, în care Farul a 
contat prea puțin. In ansamblu pri
vind lucrurile. Progresul București a 
cîștigat mai ușor și... Farul Constan
ța, o echipă bazată pe elan, a pierdut 
mai repede dectt ne așteptam un joc 
în care terenul, denivelat, n-a permis 
o evoluție de o valoare tehnică prea 
ridicată. Aceasta nu l-a împiedicat 
însă pe Ozon — ca și întreaga linie 
de înaintare a bucureștenilor, de att- 
fel — să presteze un joc care i-a en
tuziasmat pe spectatori.

Iar acum, un scurt „film" al evo
luției scorului. In min. 10. o centrare 
a lui Oaidă este interceptată cu ca
pul de Știrbei și trimisă lui Ozon, 
care înscrie. Peste 20 min, Sever 
profită de ezitarea hii Soare și Mîn- 
dru și egalează. In min. 40, o nouă 
centrare a lui Oaidă este reluată de 
Dinulescu, iar acesta trimite la Ozon 
caro înscrie.

După pauză. Progresul continuă 
să domine și în min. 54 o combinație 
Ozon-P. Moldoveanu îl pune în pozi
ție de șut pe ultimul, care reușește 
să-l prindă pe picior greșit pe Stafie 
și să ridice scorul. De aci înainte Fa
rul ripostează foarte slab și Progre
sul înscrie alte două goluri, marcate 
în min. 76 de Soare și în min. 87 de 
P. Moldoveanu.

Arbitrul Gh. lonescu (Galați) a 
condus formațiile:

PROGRESUL BUCUREȘTI: Mîn 
dru — Dobrescu, Caricaș, Soare —
— Ciocea, ȘTIRBEI — Oaidă, Smă- 
răndescu, OZON, DINULESCU, P. 
MOLDOVEANU.

FARUL CONSTANȚA: Stafie — 
Vărzan, STANCESCU, Ciuncan — 
MANOLE, Pană — Sever, Moroianu, 
Popa, Avasilichioaie, ZINCULESCU.

EF. 1ONESCU 
N. COSTIN, corespondent

La Budapesta, selecționata categoriei B 
a avut o comportare onorabilă în fața echipei Ungariei

BUDAPESTA 27 (Prin triefon). 
— Intîfriirea dintre echipa națională 
a Ungariei și o selecționată a cate
goriei B din Romfriia, deși cu carac
ter de antrenament, a' tost urmărită 
de pește 30.000 de spectatori. Deși 
învinsă cu 5—1 (3—0), echipa oaspe 
a avuit o comportare bună, nelăsîn- 
du-se intimidată de reputația fotba
liștilor maghiari. Totuși, în prima 
repriză, tracul s-a făcut resimțit, ro- 
fflânii făcînd multe greșeli în apă
rare. Ei au primit chiar în min. 3 
un gol, marcat de Btrndzsak. Incet- 
încet însă, romînii și-au revenit, au 
jucat deschis și îrr ciuda scorul ma
jorat la 3—0 <fe Tfcfw, care a în

Joc bun și record 
de spectatori la Sibiu

SIBIU, 27 (prin telefon). — Des
fășurată în mijlocul unui mare inte
res, partida dintre echipele de cate
goria A Steagul roșu Orașul Stalm 
și Jiul Petroșani a oferit un spectacol 
de bună factură tehnică celor peste 
11.000 de spectatori (cifra record pen
tru Sibiul)

Ambele echipe au practicat un joc 
clar, abundînd în faze spectaculoase, 
cu treceri rapide de balon. In prima 
parte a meciului echipa din Valea 
Jiului a dominat mai mult. Organizîn- 
du-și bine atacurile, ea a pus la grea 
încercare apărarea metalurgiștilor, 
care însă a rezolvat cu succes toate 
situațiile critice.

in partea a doua a meciului, situa
ția se schimbă și Steagul roșu pune 
stâpînire pe joc. Avînd în aceste 45 
de minute de joc un atac în vervă, 
echipa din Orașul Stalin înscrie de

Dinamo Cluj a marcat 3 goluri, 
dar a cîștigat cu 2-1...

MEDIAȘ 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cam la aceeași oră 
la care medieșenii se îndreptau în 
mare număr spre mica arenă iMetalul, 
nenumărate mașini și camioane go
neau pe șoseaua Sibiu—Mediaș, adu- 
cînd suporterii echipei Progresul Sibiu. 
Astfel că la ora 16, în tribuna aco
perită erau ocupate toate cele 500 
locuri, iar peste 5000 de specfetorî se 
înghesuiau în jurul gardului despărțitor 
al terenului de joc.

In primele minute ale partidei, Pro
gresul joacă mai închegat, totuși pri
mul gol îl înscrie Dinamo Cluj în min. 
5 : Oprea demarează pe extremă, cen
trează paralel cu poarta, Eftimie inter
vine în traiectoria mingii, care ajunge 
la Mihai și acesta marchează. Dina- 
moviștii continuă ofensiva. Oprea face 
cîteva curse pe extremă, însă atacu
rile coechipierilor lui sînt oprite de 
către masiva apărare a sibieuilor. In 
min. 12 notăm prinșii șut al echipei 
din Sibiu la poarta lui Cîmpeanu. 
Dirtamo continuă să aibă inițiativa 
Majoritatea paselor îl caută pe Efti- 
mie, care s-a dovedit bine inspirat.

Petrolul ploești a învins la limită 
în meciul cn C.p.R. Sași

FOCȘANI, 27 (prin telefon). — A- 
vînd în față o echipă de categoria 0, 
C.F.R. Iași, fruntașa clasamentului ca
tegoriei A — Petrolul Ploești — nu 
s-a întrebuințat prea mult, și a cîsti- 
gat cu 3—2 (2—1), cu toate că din 
mia 3 era condusă cu 1—0 prin golul 
marcat de Baban, care a înscris, re- 
luînd în plasă, o lovitură de colț.

încurajați de acest gol și de faptul 
că Petrolul nu-șt găsea cadența, cefe
riștii teșeai joacă în continuare cura
jos, descltis, și pun de multe ori în di
ficultate rutinata echipă ploeșteană. 
Meciul se desfășoară sub semnul unei 
sensibile egalități pină în inia 23 
cînd ii. Munteanu (unul din cei mai 
activi jucători de pe teren) reușește să 
egaleze la capătul unei acțiuni indi
viduale. Din acest moment formația 
ieșeană scade ritmul de joc, greșește 
din ce în ce mai mult, în timp ce 
ploeștenii își revin. Ca urmare a aces- 

scris de două ori, au terminat re
priza în mod onorabil, după ce Ne- 
defcu a nimerit bara la capătul unei 
acțiuni frumoase.

La reluare, echipa romfriă apare în 
formație modificată. Ea joacă mai 
bine și cu mult curaj, fără să mai 
fie stăpînită de emoție, înjghebează 
numeroase atacuri și, în aceiași timp, 
rezistă cu succes la acțiunile înain
tării naționalei maghiare. La un atac 
purtat pe centru, Leahevici reduce 
handicapul la 3—1. Acest scor ră- 
mîne neschimbat pînă în min. 75, 
cînd Budai marchează al patrulea 
gol, iar puțin mai tîrziu Tichi stabi
lește scorul final. 

două ori prin Hașoti (min. 46 la ca
pătul unei acțiuni individuale) și prin 
E’usulan (mm. 75). In ce privește cea 
de a doua repriză a meciului vom 
menționa faptul că, la rîndul ei, a- 
părarea minerilor a jucat bine, fapt 
care a determinat ca scorul să nu ia 
proporții.

Arbitrului Eugen Bucșa (Sibiu), 
care a condus corect, i s-au aliniat 
următoarele formații:

STEAGUL ROȘU OR. STALIN: 
Constantinescu-Bîrsan, Zaharia, Per-: 
cea-Aron, Hidișan-Hașoti (Campo), 
Fusulan, Proca, Campo (Hașoti), Da
vid.

JIUL PETROȘANI : Gram-Romoșan, 
Ciolan, Tîrnoveanu-Cosmoc, Deleanu- 
Vasiu, Florea, Ciurdărescu, Ghibea, 
Nertea.

M. Vlădoianu și Ion Pantclimon. 
corespondenți

Cînd nimeni nu se aștepta, se pro
duce egaiarea. In min. 33 Oțoiu între
prinde o acțiune pe extremă, trage, 
Cîmpe'anu nu poate reține, iar’mingea 
revine în teren. Spre ea se îndreaptă 
Cincu și Țîrcovnicu. dar Cincu, lovind 
mingea greșit, marchează un gol iir- 
parabil în propria poartă : 1—1 I

In repriza secundă sibienii joacă 
decis o bună parte din timp. Apoi di- 
namoviștii trec la atacuri puternice, 
dar tără succes. După ce îu min. 66 
Eftimie a ratat o mare ocazie, tot el 
în min. 80 înscrie golul victoriei din- 
tr-o pasă de Ia Szakacs 1: 2—1.

Arbitrul Simion Popa (Mediaș) a 
condus bine.

DINAMO: Cîmpe'anu — Moareăș, 
Cincu, Szakacs II — ȚÎRCOVNICU. 
Dragomir — Mihai (Rădulescu), Ra
dulescu (Mihai), EFTIMIE, SZAKACS 
I, Oprea.

PROGRESUL: MUNTEANU — 
BA1LA, Moldovan. Bratu — Toderlci, 
Belascu — Străuleanu, Văcaru Drago
man, GEAMANU, Oțoiu.

MIRCEA TUDORAN

tui lucru iu min 44 Zaharia înscrie, 
interceptînd o minge pe care portarul 
ieșean încercase să o dea stoperului 
său, Buimistriuc. Cu acest scor (2—1) 
se încheie prîma parte a meciului

După pauză, partida se desfășoară 
într-un ritm ceva mai lent Abia după 
ce în mim 54 Bădulescu marchează 
și cel de al treilea gol pentru ploeș- 
teni, C.F.R. Iași pornește la atac și 
spre sfîrșitul meciului (min. 80) re
duce din handicap prin Mariută

Arbitrul Zigmund Lupu a condus 
următoarele formații:

PETROLUL: Marosi — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Fronea, Neacșu 
—• Bădulescu, Tabarcea, Zaharia, D. 
Munteanu, George Marin.

C.F.R. IAȘI : Ursache — Harasirn, 
Buimistriuc, Dumitrescu — Mariuță, 
lonescu — Dram, Baban, Alexandres- 
cu, Cojocaru, lonescu.

H. Cohn, corespondent

In prima repriză, superioritatea 
teritorială a aparținut gazdelor, care 
au avut inițiativa și în ultimele 20 
de minute ale reprizei a doua. In 
prima parte a reprizei secunde, jo
curi a fost echilibrat.

UNGARIA: llku — Matrai, Sipos, 
Szigeti (Sarosi) — Szojka, Berendi 
(Kotasz) — Budai, Vasas (Machos), 
Tichi, Bundzsak, Fenyvesi.

SEL. CAT. B. : Nicoară (GHI- 
BĂNESCU) — PANAIT, Muresan 
(Miu), NEDELCU (ȘTEFANESCU) 
—- Apostolache, Ujvari (Nedelcu) — 
Sutyok, Mafteuță (Mateon), Leahevici, 
Fitip (Ujvari), Semenescu (VASI- 
LESCU).



Elena Teodorescu și Frederic Orendi 
primit campioni internaționali de gimnastică ai R.f.R.
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(Urmare din pag. 1)

pentru a ocupa primul loc. In 
cîștigătorului și a lui Jankowicz 
căror duel a nasionat miile de

106,30 pct; 5.
106,15 pct.;

Intr-un excelent meci de baschet

cient, 
afara 
— al 
spectatori care au umplut pînă la re
fuz sala Floreasca în cele două zile de 
concurs — am mai reținut evoluția re
marcabilă a lui Karel Klecika la bară, 
Andrei Konopka la paralele și Șandor 
Retty la sărituri.

Spre deosebire de Orendi care a fost 
nevoit să muncească serios pentru a 
obține titlul de campion internațio
nal, Elena Teodorescu n-a avut ad
versare care să-i amenințe victoria, 
decît în persoana compatrioatei sale 
Ileana Petroșanu și numai în ziua 
întîia. Edificator este punctajul după 
exercițiile impuse; Elena . Teodores
cu 37,565 p., Ileana Petroșanu 37,432 
p. Apoi, o dată cu exercițiile liber a- 
lese Elena Teodorescu se distanțează 
din ce în ce și cîștigă cu mal mult 
de un punct și jumătate față de a 
doua clasată, cehoslovaca Ludmila 
Swedowa. 1

Dintre celelalte concurente. o bună 
impresie au făcut Natalia Kot, Hanna 
Marejkowa, Miranda Cicognani, 
Svetlana Rangelova și micuța Gi- 
zcla Niedurna.

Clasament general individual com
pus — FEMEI — 1. ELENA TEODO
RESCU (R.P.R.) 75,831 pct. campi
oană internațională de gimnastică n 
Republicii Populare Romine; 2. Lud
mila Swedowa (R. Ceh.) 74,165 pct; 
3. Ileana Petroșanu (R.P.R.) 
pct; 4. Natalia Kot (R.P.P.) 
?ct; 5. Hanna Marejkova (R. Ceh.) 

3,632 pct; 6. Miranda Cicognani 
' (Italia) 73,364 pct; 7. Edith Devai 

(R.P.U.) 73,030 pot; 8. Svetlana 
Rangelova (R.P.B.) 72,663 pct; 9. 
Gizela Niedurna (R.P.P.) 72,596 pct; 
10 Gabriela Santarelli (Italia) 72,531 
pct; 11. Irma Szabo (R.P.U.) 72.263 
pct; — BARBAȚ1 — 1. FREDERIC 
ORENDI (R.P.R.) 111,55 pct. campi
on internațional de gimnastică al Re
publicii Populare Romine; 2. Jan Jan
kowicz (R.P.P.) 111,40 pct; 3. Ștefan 
Hărgălaș (R.P.R.) 109,85 pct; 4. Ja-

pct; 7. Andrei Konopka (R.P.P.)
105,45 pct; 8. Ianoș Mogyorosy 
(R.P.U.) 105,10 pct.

roslaw Bim (R. Ceh.)
Sandor Retty (R.P.U.)
6. Karel Klecika (A. Oeh.) 105,90

Gimnaștii noștri au dominat și concursul 
pe aparate

Selecționata militară a Bucureștiului 
a învins pe Macabi Tel Aviv

A in

73,998
73,930

Același sistem de organizare și a- 
celași final ca și la „Cupa Europei” 
desfășurată anul trecut în Capitală. 
O singură diferență: în dreptul locu
lui I la fiecare aparat, apare de data 
aceasta numele ELENEI TEODORES
CU. Putem, spune fără rezervă că 
avem și noi... Latînina noastră. Nu 
exagerăm, pentru că Elena Teodo- 
lescu a cucerit toate titlurile puse în 
joc în cadrul „internaționalelor" în 
același stil de mare gimnastă cu care 
ne-a impresionat anul trecut cunos
cuta gimnastă sovietică. Adversare? 
Destule. Natalia Kot (al cărei exerci
țiu la sol, la cererea insistentă a pu
blicului a fost :ncă o dată executat), 
Ileana Petroșanu (al cărei „paralel" 
i-a pricinuit Lenuței „ceva" emoții) 
Ludmila Svedova și Hanna Marejko
va (cu excelente exerciții la bîrnă, 
în special) sînt numai cîteva din nu
mele celor care au luptat ieri după 
amiază pentru cucerirea unui loc 
fruntaș în clasamentul pe aparate.

In cadrul concursului masculin 
locurile prime au fost împărțite între 
cei trei cunoscuți gimnaști: Orendi, 
Bim și Jankowics. De data aceasta 
spectatorii au putut auzi și imnurile 
altor țări. Dar surpriza concursului 
masculin a constituit-o St. Hărgălaș 
care s-a clasat la 4 din cele 6 apara
te în imediata apropiere a campioni
lor, cucerind trei locuri II și un loc 
111. Ca de obicei, „parafele", „soiul" 
și „bara" au constituit aparatele cele 
mai aplaudate, iar printre punctele 
acordate de arbitri s-a putut vedea 
de cîteva ori chiar mult rîvnita nota 
16, chiar și la execuțiile la cal cu 
mînere (cu toate că au fost și vreo 
cîteva medii de 7,80). mediile primi
lor clasați denotă o bună tehnică și 
deci un reușit spectacol sportiv.

ANA IHM
REZULTATE TEHNICE: fete: bîr-

nă: 1. Elena Teodorescu 28,599 p.;
2. Hanna Marejkova 28,166 p.; 3.
Ludmila Svedova 28,100 p. Sărituri: 
1. Elena Teodorescu 28,800 p.; 2.
Ileana Petroșanu 28,399 p.; 3. Natalia 
Kot 28,265 p. Paralele: 1. Elena Teo
dorescu 28,399 p.; 2. Ileana Petroșa
nu 28,166 p.; 3. Ludmila 
27,932 p. Sol: 1. Elena 
28,532 p.; “ ................... ‘
3. Ileana 
1ET1: 
2—3. 
27,55 
28,50 
Rethi
28,150 p.; 2." St Hărgălaș 28,100 p.; 
3. J. Bim 27,900 p. Inele: 1 Bim 27,90 
p.; 2. Fr. Orendi 27,85 p.; 3. J. Jan- 
kovics 27,75 p. Paralele: 1. Fr. O- 
rendi 27,70 p.; 2. J. Jankovics 28,30 
p.; 3. St. Hărgălaș 28,000 p. Bară: 
1. Fr. Orendi 28,50 p.; 2. St. Hărgă
laș 28,25 p.; 3—4. A. Konopka și K. 
Krescka 27,75 p.

Svedova 
Teodorescu

2. Natalia Kot 28,333 p.; 
Petroșanii 28,166 p. BA-
1. J. Jankowics 27,95 p.;
Hărgălaș și A. Konopka 

Cal cu minere:

sol:
St

p, Cal cu minere: 1. J. Bitn 
p.; 2.Fr; Orendi 28,30 p.; 3. S. 
27,80 p. Sărituri; 1. Fr. Orendi

Forma ascendentă a oaspeților ca 
și comportarea meritorie a jucă
torilor noștri a transformat ultimul 
meci al echipei Maccabi Tel Aviv, 
susținut în compania Selecționatei 
militare a Bucureștiului intr-o ade
vărată demonstrație baschetbalistică 
aplaudată din belșug de publicul 
din sala Dinamo, plină la refuz. In 
plus, am avut satisfacția unei noi 
victorii : 78-67 (32-38). Campionii
Israelului au dovedit aceleași cali
tăți din partidele precedente : omo-» 
genitate, rapiditate și varietate în 
acțiuni, surprinzătoare uneori (ex
celent la acest capitol robustul că
pitan de echipă Abraham Shneir), 
precizie în aruncările de la semi- 
distanță, promptitudine in apărare 
(fără abuzul de faulturi din evolu
țiile anterioare — doi eliminați fa
ță de șase, miercuri). De asemenea, 
contribuția pivotului Mintz Cohen a 
fost ma; vizibilă, iar ritmul viu pre
lungit fără insă a fi susținut pină 
la sfirșit. Astfel, oaspeții și-au men
ținut avantajul pină in 
64-63.

In fața redutabililor 
bucureștenii — care în 
priză au folosit o formație mai ete
rogenă — nu și-au dat măsura va
lorii deeft după pauză cind intro-

ducerea lui Andrei Folbert („otoseiS 
vator" In primul taim) a dinariuj> 
zat ofensiva creind acel joc alert 
binecunoscut, plin de efervescență 
și neprevăzut care a incomodat se<4 
rios pe jucătorii de la Maccabi. 
Totodată, colaborarea rodnică a lui 
Liviu Nagy cu cvartetul de la CjC-Ă. 
a dat eficiență și strălucire efortul 
rilor, și rezultatul s-a văzut mai 
ales in final cind in cinci minute 
militarii au marcat 15 puncte față 
de... 3 ale oaspeților.

Spectaculoasa partidă a fost bine 
condusă de perechea C. Rigler 
Petre Marin căreia i s-au aliniat fcrJ 
mațiile : SELECȚIONATA MILITARĂ: 
Fodor (19), Nedef (11), 
(4), Eordogh, Popovici (8), 
(21), Spiridon, Folbert 
MACCABI : Shneir (13), Ram (16), 
Frish (13), Hasid (6), Amar (2), M. 
Cohen (12), Z. Cohen (2), Milstem, 
Ben Bassat (3).

Nicuiescu 
Nagy 
(15).

N. MARDAN
min. 35 :

parteneri, 
prima re- Echipa de popice

I.O.R. Buc. a întrecut 
pe Triglav (Iugoslavia)

Rezultate normale
campionatul Je tenis âe masă pe ecLipe

Ieri, la Cluj, în cea mai interesantă 
partidă a unei etape destul de sără
căcioase din campionatul republican 
de tenis de masă pe echipe, Pro
gresul Cluj a întrecut Spartac Bucu
rești cu 5—3. Rezultatul nu constituie 
o surpriză, bucureștenii beneficiind 
de un singur „solist", Toma Reiter, 
în timp ce gazdele au avut un „trio" 
omogen. Neașteptată este însă înfrîn- 
gerea lui Toma Reiter de către du- 
janul Negulescu. Iată rezultatele par
țiale ale acestei întîlniri: Gavrilescu 
(Progresul) — Hossu (Spartac) 1—2; 
Cobîrzan (Pr.) — Soare lonescu
(Sp.) 2—0 ; Negulescu (Pr.) — Rei
ter (Sp.) 2—1 (25—23, 16—21,
21-—16); Cobîrzan — Hossu 2—0; 
Gavrilescu — Reiter 0—2; Negulescu 
— Soare lonescu 2—0; Cobîrzan — 
Reiter 1—2 (21—17, 18—21, 14—21 ; 
de notat că în setul decisiv Cobîrzan 
a condus cu 13—71); Negulescu —1 
Hossu 2—1.

Alte rezultate din etapa de ieri: 
FEMININ. C. S. Oradea — Construc
torul București 1—3 (Răduică — Pi
tică 0—2; Vuscan — Fetea 2—01; 
Rădcică, Vuscan — Folea, Pitică 
1—2; Răduică — Folea 0—2). Pro-

greșul Cluj — Petrol Chimie Bucu
rești 3—0 (Tompa — Slăvescu 2—0; 
Gavrilescu — Rusu 2—0; Cobirzan, 
Gavrilescu — Slăvescu, Siiberman 
2—0). MASCULIN. Constructorul 
București — C. S. Victoria Satu- 
Mare (Iscovici — Ligeti 2—0; Po
pescu — Lecker 2—0; Naumescu — 
Griinfeld 2—0; Iscovici — Lecker 
1—2; Naumescu — Ligeti 2—0; 
Popescu — Griinfeld 2—0). La Ti
mișoara, Voința Arad nu s-a prezen
tat la meciul cu Tehnometal; C.F.R. 
Roșiori de Vede — Progresul Bucu
rești 1—5 (Marinescu — Ella Con- 
stăntinescu 1—2; Lăzărescu — Ha- 
rasztosi 0—2; Dinu Grigore — Ange
lică Rozeanu 0—2 ; Marinescu — Ha- 
r^șztosi 0—2; Dinu Grigore — Ella 
Constantinescu 2—1; Lăzărescu — 
Angelica Rozeanu 0—2.

O^onosport
A$a arată iui buletin Pronosport 

le rezultate exacte la concursul nr. 
(Etapa din 27 aprilie 1958). 
I Progresul București — Farul 

stanța (Cupa R.P.R.) 
H Dinamo Cluj — Progresul 

(Cupa R.P.R.
III Rapid București — Dlnamo 

(Cupa R.P.R.)
Știința Timișoara — Minerul I-u- 

peni (Cupa R.P.R.)
C-S. Oradea — Gloria Bistrița 

(Cupa R.P.R.)
Roma — Milan (camp, italian) 

‘ (campionat
(campionat
(campionat

Con- 
Slbiu 

Obor
IV

cu
17

1
1
1
1

V
VI ___ ____ ___ _
VTI Bologna — Napoli

italian)
VIII Verona — Genoa 

italian)
IX Atalairta — Juventus

italian)
X Torino — Lazio (camp, italian) 
Xi intemazionale — Lanerossi (cam

pionat italian)
Xn Sampdoria. Alessandria (cam

pionat italian) X
Fondp> ae premii la acest concurs 

aproximativ 784.000 >ei.

X

2

x 
X

1

Echipa C.C.A. I campioană republicană 
de regularitate și rezistență

• Gh. Ion, AL Lăzărescu (C.C.A.) 
medalii

SIBIU 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). După 6 zile de între
cere, campionatul republican de re
gularitate și rezistență a luat sfir
șit cu victoria pe deplin meritată a 
echipei C.C.A. I, alcătuită din Gheoi" 
ghe Ion, Alexandru Lăzărescu, Gheor- 
ghe loniță și Nicolae Sădeanu (a- 
cesta din urmă a fost nevoit să a- 
bandoneze în etapa a Il-a). C.CA. 1 
s-a dovedit echipa cea mai bine 
pregătită și cea mai omogenă dintre 
toate echipele participante. Faptul 
că doi din cei trei alergători care 
au terminat parcursul cu 0 puncte 
penalizare aparțin echipei câștigă
toare este, de altfel, concludent. 
Laude se cuvin tuturor motocicliș- 
lilor care au reușit performanța 
deosebită de a termina această di
ficilă cursă. Ultimele 2 etape n-au 
mai pus in fața concurenților pro
bleme speciale de rezolvat, deoare
ce timpul s-a menținut frumos și 
astfel cea mai mare parte a tra
seului s-a uscat. S-a intîmplat to
tuși un fapt demn de relevat : Mi
hai Pop (Dinamo) a constatat în 
momentul startului că are o pană 
de curent. Reparațiile făcute mași
nii l-au costat timp și f-au adus 
1 punct penalizare la start și 4 
puncte la primul post de control, 
răpindu-i drepțul 
aur. După ultima etapă n-a mai a- 
vut loc circuitul de viteză pentru 
departajarea concurenților, pentru 
simplul motiv că... n-avea pe cine 
să departajeze. Clasamentul cam
pionatului se prezintă astfel : 1.

la medalia de

și C. Nedelcu (Dinamo) au cucerit 
de aur

a 
II 
4.

C.C.A. I 531 p. — campioană 
R.P.R. pe «nul 1956 — 2 Dinamo 
633 p., 3. „23 August" I 1206 p., 
Dinamo I 1664 p., 5. Metalosport 
2092 p.

Au obținut medalia de aur: G-heor- 
ghe Ion și Alexandru Lăzărescu 
(C.C.A.) și C. Nedelcu (Dinamo) cu 
cite 0 p. ; medalia de argint: V. 
Szabo (Dinamo) 2 p. ; M. Pop (Di
namo) 5 p. ; H. Sitzler (23 August) 
12 p. ; medalia 
niță (C.CA.) 30 
August) 33 p. 
cursa : I. Pop 
Șerban Mnrgu (Metalosport) 292 p.

H. NAUM

de bronz : Gh. lo- 
p. ; St. Iancovici (23
Au mai terminat 

(Dinamo) 125 p. și

Ultimul meci susținut simbăU F 
duminică pe arena 23 August de 
campioana Iugoslaviei Triglav dm 
Kranj în compania formației I.O.R. 
București, s-a încheiat cu scorwj 
de 4748-4622 p. d. în favoarea po
picarilor noștri. Succesul bucureștr- 
nilor este deosebit de valoros, dc â 
ținem seama că oaspeții au suferit 
m ultimii șapte ani numai 
gură înfringere pe plan int^^fc-.o- 
nal. In vervă deosebită de jo^^-au 
prezentat jucătorii Nicolae Constan
tin, care a realizat cel mai mare 
procentaj al partidei, 824 p. d. și 
Alexandru Gomoiu, care a doborit 
din 200 bile mixte 823 popice. Ar
bitrul Iosif Băcilă (Sibiu) a condus 
corect, următoarele echipe: I.O.B.: 
Alex. Eugen (793), G. Ștefănescu 
(772). G. Popescu (748), N. Con
stantin (824), Alex. Gome, u (823). 
Nk. Saenco (788). Triglav: L. Am- 
brozik (778), J. Turk (802), A. Cot- 
dez (752), 1. Debeljac (734), S. Raj 
ko (801), M. Ambrozik (755).

Concursul hipic internațional de la Rom
. ROMA, 27 (prin telefon). — Con

cursul hipic internațional oficial a 
continuat sîmbătă cu proba Campido- 
glio Ia care au luat parte 96 con- 
curenți. Primul loc a revenit și de 
această dată cunoscutului călăreț ita
lian Raymondo D’lnzeo care a termi
nat parcursul cu 0 puncte penalizare 
timp 1.19.0 urmat fiind de alți doi 
călăreți italieni, Ciuterez și P. D’inzeo. 
Reprezentantul țării noastre Mihai 
Timu pe calul Odobești a realizat din 
nou 
dat 
fost
s-a

un timp bun 1.21.0 oare i-ar 
dreptul la locul 2 dacă nu ar 
penalizat cu 4 puncte. Astfel 

clasat doar pe locul 11.

fi
ii 
el

In proba dotată cu premiul „Aveți 
tino" desfășurată duminică, călăreți 
romîn Vasile Pincki pe calul Matado 
datorită precipitării la ta^tnare 
probei (a dărîmat penultima <
ioc dificilă) a ratat un mult rîvrd 
loc întîi. V. Pinciu avea cel mai bui 
timp al probei (1.11.0) dar și 4 peț 
penalizare, în timp ce Guterez (lta 
lia) a cîștigat proba cu 0 p. penai 
Fzare în timpul de 1.16.0. De re 
marcat că în această probă primii 1 
clasați au terminat parcursul fără ni< 
o penalizare iar cele mai bune locul 
au fost cucerite de călăreții italieni 
Concursul continuă marți, mîine fiio 
zi de repaus.

Baschetbaliștli sovietici și ameri
cani îșl Impart din nou victoriile

Sîmbătă seara în
DACfnFT Palatul sporturilor de 
DHOvriDl jg Moscova, s-'a des

fășurat cea de a doua 
dublă întîlnire între echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. Reuniunea a confirmat re
zultatele anterioare. La femei repre
zentativa U.R.S.S. 'a învins cu 48—41, 
iar la bărbați baschetbaliștii ameri
cani au repurtat victoria cu 81—68.

ln meciul revanșă: Bulgaria 
goslavia 70—45 (33—27)

La scorul de 11—8 
meciul Smislov—Bot- 
vinik a fos4 întrerupt 
din cauza indisponibi

lității campionului lumii.

ȘAH

Akademik învingătoare la limită

In cadrul Cupei campionilor euro
peni a avut ioc la Sofia primul meci 
dintre echipa locală Akademik și for
mația iugoslavă Olympia Ljubljana. 
Comportîndu-se excelent, sportivii iugo
slavi. au cedat ia numai un punct di
ferență (scor 81—80), după ce fa pau
ză conduseseră cu 43—37. Astfel, în 
meciul retur, ei păstrează bune șanse 
de a recupera acest handicap minim.

• La Sofia s-au Inttlnit vineri seara 
(în nocturnă) echipele selecționate fe
minine ale Bulgariei ță Iugoslaviei. 
Gazdele au cîștigat cu 69—57 (41—26).

Ieri s-au disputat în 
CftTRAI Franța semifinalele
TL1D/1L „Cupei". Au învins, cu

același scor : 2—1 ,
Stade de Reims pe Lens și Nîmes pe 
Monaco. Învingătorii s-au caliiicat în 
finala competiției.
• La Caracas (Venezuela) va avea 

loc în curînd un mare turneu de fotbal 
cu participarea echipelor Vasco de 
Gama (Brazilia), Dinamo Zagreb (Iu
goslavia) și Juventus (Italia).

Campionate

ITALIA: Fiorentina — Spăl 
Padova — Udinese 0—0, Roma — 
Milano 3—3, Bologna — Napoli 1—1,

Iu- Verona — Genova 1—3, Alai anta — 
Juventus 0—0, Torino — Lazio 1—1. 
Internazionate — Lanerossi 1—0, 
Sampdoria — Alessandrîa 1—1.

ANGLIA: In ultima etapă s-au în
registrat următoarele rezultate: Bir
mingham — Leicester 0—1, Burnley 
— Bolton 3—1, Chelsea — Manchester 
United 2—1, Manchester City — As
ton Villa 1—2, Newcastle — Leeds 
United 1—2, Nottingham Forest — 
Everton 0—3, Portsmouth — Sunder
land 0—2, Preston — Arsenal 2—0, 
Sheffield Wednesday — Wolverhampton 
2—1, Tottenham — Blackpool 2—1, 
West Bromwich Albion — Lutton Town 
4—2. Pe primul loc s-a clasat Wolver
hampton Wanderers, Sîmbătă va avea 
loc finala „Cupei Angliei" între Bolton 
și Manchester United.

BULGARIA: Lewski — Botev Var
na 0—1 I, Slavia — Star a Zagora 
6—0, Botev Plovdiv — Ț.D.N.A. 0—1, 
Spartac Varria — Locomotiv Sofia 
6—2, Spartac Pleven — Spartac Plov
div 0—0, Minior Dimitrovo — Dunav 
Russe 1—0. In clasament conduce 
Ț.D.N.A. cu 12 p., urmată de Lewski

10, Spartac Varna 9, Spartac Plevei 
Minior și Lokomotiv cîte 8 p.

IUGOSLAVIA: Zagreb — Vavod» 
0—5! Spartac Subotița — Dinamo £. 
greb 4—4, Split — Haiduk 2—0 Rx 
nicki — Vardar 2—2, Cerverra Zvezc 
(Steaua roșie) — Buducnost 1—4!

• LA BUENOS AIRES: ARGENT 
NA — PARAGUAI 2—0.

Turned
echipei de baschet M.I.I 

în Franț
în cadrul turneului inie 
de baschet masculin d 

i Altforvilie din Fran

3——0,

Jucind 
național i 
localitatea 
echipa bucureșteană M.I.G. a invt 
formația franceză 
cu scorul de 
în continuare, 
Chateauroux, 
71-52 (31-14).

_1 Stade Mal beri 
38-25. Intrecindu-s 

cu echipa Sabr 
M.I.G. a învins <
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