
In cînstca zilei de 8 Martie PROLETARI din toate țariee, UNIȚI-VA&'

Pretutindeni, pe tot întinsul pairi ei, oamenii muncii întîmpină cu noi 
realizări în muncă ziua de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, La bilan
țul înfăptuirilor aduse ca un omagiu acestui eveniment, se adaugă și nume
roasele manifestații sportive oare au loc cu acest prilej în orașele si sa
tele patriei

lată, în rindurile de mai jos, spi
cuim cîteva vești primite la redacție 
pe c’are ni le-au relatat cîțiva dintre 
corespondenții noștri.

CRAIOVA: O reușită demonstra
ție a loturilor republicane de gim
nastică.

Orașul nostru a găzduit duminică 
după-amiază în cinstea zilei de 8 
Martie un reușit concurs demonstrativ 
de gimnastică, cu participarea unora 
dintre cei mai buni gimnaști și gim
naste ale țării. La fete, au participat 
maestra sportului Elena Teodorescu. 
Emilia Liță, Sonia Iooan. și Anastasia 
Ionescu, iar la băieți Constantin Gheor
ghiu, Ion Zamfir, Gheorghe Tohănear.u. 
Ștefan Iiărgălaș și alții. Concursul 
s-a desfășurat în sala sporturilor 
U.C.F.S. din localitate și s-a bucurat 
de prezența a peste 600 de spectatori, 
care au răsplătit cu vii aplauze fru
moasa evoluție a celor mai buni gim
naști și gimnaste.

Pe lingă concurență arătați, au mai 
fevohiat și micuții gimnaști și gimnas
te ai secției de gimnastică a Școlii 
sportive U.C.F.S. din localitate, antre
nați de prof. Marcel Mărășescu. Dintre 
aceștia, frumoase calități au dovedit

elevii Dinu Crisardi, Mariana Ștef, 
Gheorghe Păunescu și Gheorghe Mutu. 
Concursul a constituit un bun prilej 
pentru răspîndirea în masele tinerilor 
craioveni a acestui frumos sport.

C. MOȚOC

GALAȚI : întreceri de tenis de 
masă, șah, volei și baschet.

In portul dunărean Galați, apropie
rea zilei de 8 Martie este anticipată și 
de numeroasele manifestații sportive. 
De pildă, asociația sportivă Știința 
Galați a organizat cu acest prilej con
cursuri sportive ia mai multe discipli
ne : tenis de masă, șah, volei și bas
chet. Sîmbătă s-au disputat întrecerile 
la tenis de masă soldîndu-se cu urmă
toarele rezultate: pe primul loc s-a 
clasat echipa Știința, iar pe locurile 
2 și respectiv 3, echipele Voința și 
Sănătatea. Actualmente se dispută în
trecerile la baschet, iar începînd de 
joi vor începe și întrecerile la volei. 
Cei mai buni sportivi și sportive din 
regiune, se străduiesc să întîmpine 
Ziua Internațională a Femeii cu rezul- 
tate cît mai bune.

ST BOGDAN si 
AVRAM SCHENKMAN
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In „Cupa campionilor europeni" la baschet măscuită

Luptînd cu multă însuflețire, C. C. A. a întrecut -4 
într-un meci pasionant — pe Honved cu 81-80 (42-45)

Rapid și Dinamo învingători 
în cele mai importante meciuri 

de volei ale etapei

Am aplaudat sîmbătă seara în sala Floreasca victoria bas- 
chetbaliștilor de la C.C.A. asupra unei formații care se confundă 
aproape cu reprezentativa R.P. Ungare: Honved Budapesta. 
Deși nu a reușit să se califice în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", din cauza înfrîngerii la o diferență greu 
de recuperat în meciul de La Budapesta, bucureștenii au arătat 
că atunci cînd sîn>t în plenitudinea forțelor și luptă din toate 
puterile, reușesc rezultate dintre cele mai bune, chiar dacă an 
în față un adversar redutabil. Pe de altă parte, Honved a arătat 
că este decis să obțină victoria. Acest lucru s-a putut constata 
și din faptul că antrenorul oaspeților, Janos Pader, a folosit 
numai formația consacrată, renunțîhd la jucători mai puțin ex
perimentați ca Somogyi, Vamos, Partoș și Kozocska.

Meciul a oferit un spectacol pa
sionant, cu unele faze excepționale. 
Campionii noștri au imprimat jocului 
un ritm dinamic, care a angrenat 
și pe adversari, și a entuziasmat 
astfel pur și simplu asistența. Foarte 
important este faptul că ei nu s-au 
„sufocat" pe parcurs. Printr-o re

zistență și o voință deosebită, echi
pierii C.C.A. au menținut acest ritm 
,de-a lungul celor 40 de minute de 
joc, terminînd partida în plin avînt. 
Aci trebuie să subliniem judicioasa 
■conducere de pe margine a antreno
rului C. Herold, care a știut să me
najeze și să reîmprospăteze energia 
formației sale prin înlocuiri oportune, 
mai cu seamă ale jucătorilor de bază 
Emil Niculescu, Fodor, Folbert și 
Nedeff. Pe de altă parte, la succesul 
baschetbaliștilor romîni a contribuit 
în bună măsură și aportul substan
țial al jucătorilor de pe banca re
zervelor : Dinescu, combativ și destul 
de eficace, Cimpoiaș. derutant prin 
acțiunile sale iuți și Testiban.

Honved Budapesta a confirmat 
cartea de vizită cu care s-a prezentat 
la noi. Deosebit de valoroși s-au do-

prin combat«vita4ea sa. 
Alături de aceștia, res
tul jucătorilor maghiari 
au demonstrai un joc 
modern^ ctCaiborind îm
preună cil baschctbailiștii 
noștri la realizarea unui 
spectacol de valoare în 
care avantajul a alter
nat dese ori. învingăto
rul nefiind stabilit decît 
în ultimele dipe aîe în
trecerii.

In prima repriză sco
rul ne este favorabil la 
început: 1—0... 11—8...
16—12... 20—14... 21—18... 
Apoi scorul alternează: 
21—22... 27—26... 29—29... 
33—29... 33—33... 42—40...
42—45. După reluare, în primul mi
nut, scorul redevine favorabil echi
pei C.C.A.: 46—45 pentru ca să

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. 4-a)

Printr-o remarcabilă delentă,, 
Cimpoiaș (12) reușește — în ciuda' 
opoziției masivului Simon (11) 
să arunce la coș, Balogh (6) și1 
Em. Niculescu (5) urmăresc faza, 

(Foto: B. Ciobani.’)

ÎCea mai spectaculoasă întrecere din prima etapă a returului campiona
tului de volei a constituit-o partida masculină Dinamo—Cetate Bucur. 
Iată o fază surprinsă de fotoreporterul nostru Gh. Dumitru : Sebastian Mi- 
>milescu (Dinamo), urmărit de coechipieri, reușește să străpungă blocajul 

mpt (dar defectuos) al lui Calus Miculescu și Marcel Rusescu (Cetatea 
uucur)

(Citiți cronica meciului în pag. 4-a.)

■vedit masivul pivot Simon și subti
lul conducător de joc Greniinger. 
Au impresionat, de asemenea, Czin- 
;kan și Banhegyi, buni realizatori, 
(primul excelent în aruncările de la 
semidistanță) pnec.um și Balogh,

Cupa de iarnă la scrimă

Elena Tom (C.C.A.) și Petre Dinu (Dinamo Orașul Stalin)
primii campioni ai R. P. R. pe anul 1959 la schi fond

,iz.s se dispută ștafetele
POIANA STALIN 1 (prin telefon 

de la trimisul nostru) Cursa de 5 km 
din cadrul campionatului republican 
feminin de fond a fost foarte dispu
tată. Deși Elena Tom era mare fa
vorită, la un moment dat titlul a stat 
în cumpănă : nu mai rămăseseră decît 
300 de m (o porțiune cil un urcuș 
ușor) și Margareta Frățilă era mai 
bună cu două secunde decît Elina 
Tom. Rezultatul final a fost decis pe 
acești ultimi 300 de m., în care re
prezentanta C.C.A. a forțat și a cîș- 
tigat primul loc și cu aceasta titlul 
de campioană a R.P.R. Pentru locurile 
3—4—5 s-a dat o luptă foarte dispu
tată între Iuliana Simon, Mioara Si- 
mion și Ecaterina Șupeală. Rezultatul 
ultimelor două este lăudabil dacă ținem 
seama să sînt încă junioare și că au 
întrecut concurente cu experiență ca 
Ștefania Botcariu—Peter, Hermine 
Herbert ș.a., care în anii trecuți ocu
pau locuri fruntașe.

Traseul băieților (15 km) a cuprins 
urcușuri multe și porțiuni foarte difi
cile, cu multe ocolișuri. Fondiștii au 
trebuit să depună eforturi serioase 
și azi, mai mult ca oricînd, pregătirea 
și rezistența lor și-au spus cuvîntul. 
Chiar de pe primii kilometri lupta sa 
anunțat deosebit de strînsă între prin
cipalii candidați la titlu : Petre Dinu, 
Manole Aldescu de la Dinamo Orașul 
Stalin, Ion Cimpoia și Sțeliati Dră- 
guș de la G.G.A. La km 4 Petre Dinu 
avea un avans de 20 de secunde fală 
de C. F.nache și de 30 de secunde 
față de Aldescu și Drăguș. La km 8 
situația era asemănătoare, cu deose

birea că Dinu își mărise avantajul fa 
40 de secunde, iar al doilea trecuse 
Cimpoia, urmat de Aldescu. pînă la 
sfîrșitul cursei ordinea concurenților 
a rămas neschimbată pe primele locuri, 
astfel că Petre Dinu (Dinamo Ora 
șui Stalin) a cucerit pentru prima 
oară titlul de campion al R.P.R. la 
seniori. O performanță caire-i face 
cinste și care-i răsplătește eforturile și 
seriozitatea de care a dat dovadă 
pînă acum.

Tot azi (N.R.: ieri) s-a desfășurat 
și cursa de 10 km din cadrul campio
natului republican la combinată nor
dică (juniori).

Iată rezultatele tehnice ale celor 
trei curse, disputate pe o temperatură 
ridicată (+5 grade), cu zăpadă ume
dă, grea și pe o ceață foarte densă : 
5 KM. FEMEI: 1. ELENA TOM 
(CCA) 21:31.9 — CAMPIOANA A 
R.P.R.; 2. Margareta Frățilă (Voin
ța Sinaia) 21:36.3; Iuliana Simon (Di
namo Or. Stalin) 22:30.2; 4. Mioara 
Simion (Voința Sinaia) 22:44.2; 5. E- 
caterina Șupeală (Voința Sinaia) 
22:45.3; 6. Ștefania Botcariu—Peter 
(Dinamo Or. Stailfn) 22:51.0; 7. Wan
da Balaș (Voința Gheorghieni) 23:23.2; 
15 KM. SENIORI (cursa a contat și 
pentru clasamentul la combinată nor
dică seniori): 1. PETRE DINU (Di
namo Or. Stalin) lh 03:57.7 — CAM
PION AL R.P.R. ; 2. I. Cimpoia (CCA) 
lh 05:10.9; 3. M. Aldescu (Dinamo 
Or. Stalin) 1 h 05:26.0; 4. St Dră
guș (CCA) I h 05:56.6; 5. Gh. OI- 
teanu (Dinamo Or. Stalin) lh 06:38.9; 
6. I. Bogdan (Voința Or. Stalin)

lh 06:41.4; 7. I. Ducaru (Dinamo Or. 
Stalin) lh 07:52.0; 8. C. Enache (CCA) 
lh 09:33.4; 9. P. Vintilă (Dinamo Or. 
Stalin) lh 09:38.0; 10. Gh. Frățilă 
(Dinamo Or. Stalin) lh 09:44.2;
10 KM JUNIORI (combinată nordi
că) : 1. D. Chițu (Olimpia Or. Stalin) 
40:44.8; 2. N. Sfetea (Dinamo Or. Sta
lin) 48:05.2; 3. I. Mureșeanu (Dinamo 
Or. Stalin) 50:23.2.

Campionatele republicane pentru 
probele nordice continuă mîine (N.R.: 
azi) prin desfășurarea ștafetelor de 
4x 10 km seniori și 3x3 km senioare.

GH. NICOLAESCU

Sala clubului Petrolul din Ploești a 
găzduit sîmbătă și duminică o impor
tantă competiție de scrimă dotată cu 
„Cupa de iarnă". La startul probelor 
s-au prezentat cei mai buni scrimeri 
din țară, care au oferit spectatorilor 
întreceri deosebit de strînse și spec
taculoase. Lupta pentru primul loc a 
fost foarte aprigă la toate probele, iar 
trăgători fruntași ca Eugenia Țărăn- 
goiti ^loc. 6) Ia floretă fete, Răzvail 
Dobrescu (loc. 5) și Constantin Cio- 
cîrlie (loc 8) la spadă au fost net de
pășiți. In concurs s-au impus mai ales 
elementele tinere, care au obținut 
locuri fruntașe înaintea unor trăgători 
eonsacrați. Dintre acestea remarcăm 
pe Cseaga Szentkiralyi (Știința Tg. 
Mureș) care a obținui 4 victorii, Opri- 
ța Dragalina (Școala sportivă elevi 
București) 3 victorii Ia floretă fete; 
Oscar Telmeiner (C. S. Oradea) 6 
vic.tor.ij.', Vilhelm Roman (Progresul 
București), 4 victorii, la spadă, luliu 
Peterfîi (Harghita Tg. Mureș) 4 vic

Petre Dinu a cucerit ieri la Poiana Stalin primul său titlu de campion 
al țarii la seniori.

torii, Radu Manoliu (Școala sportivi 
de elevi U.C.F.S. București) 4 Vio 
lorii și Constantin Nicolae (Progresul 
București) 4 victorii, la sabie.

Încă din întîinirile eliminatorii ăti 
fost scoși din întreceri o serie de trăgă-i 
tori și trăgătoare fruntașe! ca Valeria’ 
Lutman (Școala sportivă elevi Buc.U 
Denise Urai (Dinamo Cluj) la floreta 
fete^. Mircea Baia (Progresul Buc.), 
Adalbert Szasz (Știința Tg. Mureș) Ia 
spadă, luliu Hovanyi (Harghita Tgi 
Mureș), Nicolae Laszlo (Dinamo 
Cluj), Ștefan Tăpălagă (Progresul 
București), Vasile Uray (Dinamo Cluj) 
la floretă și Vasile Coșa (Știința l'gi 
Mureș) la sabie.

Iată acum clasamentele? floreta 
fete: 1. Ecaterina Orb-Lazăr (Dinamo 
Cluj) Z v ; 2. Cecilia Neagu (Petrolul 
Ploești) 4 v; 3. Gseaga Szentkiralyf 
(Știința Tg. Mureș) 4 v; 4. Lidiaț 
Grib (C.C.A.) 4 v; 5. Oprița Drag»! 
lina (Școala sportivă elevi Buc.) 3 Tj

Spadă: 1. Oscar Telmeiner (G. 8Li 
Oradea) 6 v; 2. Constantin Sțeliati 
(C.C.A.) 5 v; 3. Victor Teodoresctf 
(Progresul Buc») 4 v; 4. Vilhelm,Roi 
man (Progresul Buc.) 4 y; 5. Răzvag 
Dobrescu (G.C.A.) 4 v. ;

Sabie:: 1. Dumitru Mustață (C.C.ffiȚ 
5 v; 2. luliu Peterfîi (Harghita Tjfi 
Mureș) 4 v; 3—4 Cornel PelnmJ 
(C.C.A.) 4 v și Radu Manoliu (Școala' 
sportivă elevii U.C.F.S. Buc.) 4 vȚ-ti( 
Constantin Nicolae (Progresul BtiȘjf
4 v. ' ')

Floretă bărbați: a fost probă ceti 
mai disputată. 1. Tănase Mureșati 
(Progresul Buc.) 5 v. după baraj,. 
Barbu Olănescu (Prog. Buc.) 5 iiȘ, 
după baraj, 3. Iosif Zilahi (C.C.A^‘
5 v. după baraj, 4. Florin Poenarq 
(C.C.A.) 5 v. după baraj, 5. Zottatț 
Uray (Dinamo Cluj) 3 v.

fii
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j „Cal mai bun sportiv din 1G"

' La asociația sportivă „Viitorul" a 
școlii medii „Vasile Alecsandri" din 
Galați a început concursul de casă 
pentru obținerea insignei „Cel mai bun 
sportiv din 1C“. Primele, taloane au 
lost cucerite de Valerian Palihovici, 
Glicorghe Delcea și Constantin Boboc.

R. BOBOC — corespondent

Adunări generale ale asociațiilor 
sportive

In orașul și raionul Fălticeni se deș- 
fășoaj^i în prezent adunările generale 
ale asociațiilor sportive, care prilejuiesc 

• analiza muncii dusă de consiliile de 
conducere în anul care a trecut. Astfel 
de adunări au avut loc, în cadrul aso
ciațiilor sportive Tinerețea, Știința, Pro
gresul, Horticola, din oraș și Muncito
rul (comuna Găinești), Știuca (comuna 
Drăceni), Recolta (comuna Mălini), 
Spicul (comuna Rădășeni). In aceste 
adunări au lost dezbătute și problemele 
ridicate de Proiectul de Statut al 
U.C.F.S.

LAZAR NEGRU — corespondent

O asociație sportivă fruntașă: 
Aripile C F.R. Orașul Stalin

Printre asociațiile sportive a căror 
activitate a fost evidențiată >la ultima 
conferință a consiliului U.C.F.S. al tâ
râșului Stal in se află și asociația Ari
pile C.F.R. dm localitate. Aripile C.F.R. 
cuprinde salariații Direcției Regionale 
C.F.R. Aceștia sînt angrenați, în afara 
competițiilor de mase, în activitatea 
competițională a cinci discipline spor
tive : popice, tenis de masă, șah, hand
bal și bob. Asociația are la dispoziție 
un stadion, o arenă de popice și un 
club unde se poate juca șah și tenis 
de masă. De curlnd au început întrece
rile pentru insigna „Cel mai bun spor
tiv din 10". O dată cu apropierea pri
măverii se va trece la reamenajarea 
terenului de volei de ja Clubul Munci
toresc „1 Septembrie". Pentru angre
narea membrilor asociației în activita
tea de cultură fizică și sport, anul tre- 
jțut au fost organizate cîteva frumoase 
excursii la Sulina, Tușnad, la Bran și 
în Poiana Narcizelor. Această asociație 
sportivă se mîndrește cu sportivii săi, 
printre care se află numeroși fruntași 
în producție ca Mircea Van Saanen, 
Olimpia Forsea (tenis de masă), Lau- 
rcnțiti Tunase (popice), ing. Alexan
dru Kiss (șah) ș.a.
G. MĂ’GĂREANU ~ corespondent

A.ssiați© tînără cu activitate 
bogată: Făclia din Poiana 

Blench!

■ Asociația sportivă Făclia, din comuna 
Poiana Blenchi (raionul Dej, regiunea 
Cluj) a fost înființată.de puțină vreme. 
In momentul de față asociația numără 
153 de membri. Datorită încasării regu
late a cotizațiilor, au fost cumpărate 
o serie de materiale sportive care con
tribuie la ducerea în bune condițiuni a 
activității sportive. In special s-a insis
tat asupra atragerii unui cît mai mare 
număr de fete în practicarea sportului. 
Numărul tinerelor care se întrec în di
ferite discipline, în cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, este de 107.

ST. ROGOZEA — corespondent

Dinamo București 
Dinamo Craiova

„Cupei Grigore Preoteasa
) Rezultate tehnice afle etapei a 
I’ Il-a : C.F.R. Grivița Roșie — Con

structorul 
namo — 
Progresul 
Rapid — 
13—0).

Firește, în ___
Grigore Preoteasa' . _ . __
evoluat mai bine decît acum o săptă- 
mî.nă, jocul lor fiind acum maj sigur, 
mai bine orientat tactic. Timipul ideal 
și terenurile uscate au permis desfă
șurarea unor acțiuni rapide, mult 
gustate de public. Cu toate acestea, 
nu în toate situațiile s-au respectat 
indicațiile date antrenorilor de către 
colegiul central de antrenori. Am con
statat din nou lipsuri tehnice, nume
roase lovituri cu piciorul și purtarea 
multor atacuri lateral.

© In cel miai important joc al eta
pei (dar nu și cel mai frumos) s-.au 
întîilnit formațiile C.F.R. Grivița Roșie 
și Constructorul. De forțe egale, ceile 
două echipe nu s-au putut departaja 
nici după 110 minute de joc (80 -(- 
30). A cîștigat, pînă la urmă echipa 
Constructorul.

In acest meci s-a luptat puternic 
pentru victorie, ceea ce a dus — în- 
tr-o oarecare măsură — la scăderea 
valorii tehnice a partidei. Echipele se 
prezintă bine pregătite (pentru început 
de sezon) și a.u arătat o bună con
cepție de joc. Totuși, s-au lansat prea 
puține atactiri pe linia de trei sfer
turi (față de posibilitățile existente), 
ceea ce a dus la un joc de uzură, 
uneori nespectacuilos, care a sufocat 
înaintările. Multe șarje au fost oprite

3—3 (3—3, 3—3) ; Di- 
C.C.A. 10—3 (5—3) ;

— Sirena 8—6 (5—0) ; 
Metalul M.I.G. 6—3

etapa de ieri a „Cupei
---- 1“ celle 8 echipe au

ln sala C.F.R. din Craiova s-a des
fășurat ieri dimineață o interesantă 
gală de box la care au participat echi
pele Dlnamo București și Dinamo din 
localitate. Reuniunea aceasta a însem
nat un bun prilej de verificare a unora 
dintre boxerii noștri fruntași, compo
nent ai lotului republican.

Peste 1.200 de spectatori au urmărit 
cu viu interes evoluția boxerilor dina- 
moviști îrrtr-o întrecere care s-a sol
dat cu victoria la’limită a bucurește- 
nilor (12—8). Meciul cel mai dispu
tat al reuniunii a fost cel dintre 
„mijlocii" Dumitru Gheorghiu (D.B.) 
și Petre Deca (D.C.) terminat în mod 
surprinzător cu victoria la puncte a 
craioveanului. O dispută dîrză au 
.furnizat și boxerii Constantin Gheor
ghiu (care a boxat la categoria pană) 
și Andrei Farkaș (D.C.), care au ter
minat nedecis. Deși a cîștigat la 
puncte în fața „ușorului" craiovean 
Octavian Mărăcineanu, Francisc Paz- 
many s-a dovedit încă insuficient pre
gătit și cu o slabă orientare tactică 
în ring. La aceeași categorie (ușoară), 
Constantin Dumitrescu (D.B.), a cîști
gat la puncte în fața lui Dumitru 
Prunoiu (O .C.) boxînd în nota sa 
obișritită. Și acest meci a scos în e- 
vidență necesitatea de a adopta în 
jviitor un stil mai ofenșiv.
\ Mi si celelalte rezultate.: J/Agile'

SINA1A, 1 (prin teie.o.i). — În
trecerile de schi organizate în Bucegi 
de comisia de specialitate a regiunii 
Ploești cu sprijinul consiliului regio
nal ail U.C.F.S., s-au bucurat de un 
frumos succes. La „Cupa Valea toi 
Carp", ou care a fost dotat concursul, 
au participat majoritatea schiorilor, 
care au concurat la campionatele re
publicane, desfășurate doar cu O săp- 
tămfînă în urmă la Poiana Stata.

Concursul a fost inaugurat sîmbătă 
prin desfășurarea cursei de slalom 
uriaș pe fața mare a Văii lui Carp. 
Timpul a fost nefavorabil, cu ceață 
și ușoară ninsoare. Disputa a fost 
foarte interesantă și a fost cîștigată 
de Ion Zangor (C.C.A.) cu. 1:30.3, 
urmat de Gh. Bălan (C.C.A.) 1:31.9; 
I. Letcă (Dinamo 
Gh. Cnistotoveiainii 
lin) 1:33.7; Kurt 
Stalin) 1:34.2 și
Sinaia) 1:34.7. Au luat startul 27 
concurenți. La fete clasamentul cursei 
de slalom uriaș este următorul : 1.
Mihaela Ghioarcă (Voința Or. Stalin) 
t:15.3; 2. Stela Tampa (Avîntul Si
naia) 1:16.6; 3. Cristina Konnerth 
(Voința Sinaia) 1:25.0.

Duminică a avut loc cursa de sla
lom special, desfășurată tot pe Valea 
lui Carp, pe un timip cețos și pe o 
zăpadă moale. Olasament băieți : 1. 
I. Cdliban (Olimpia Or. Stalin) 87.5 
(45.6 + 41.9) ; 2. K. Golan (Dinamo 
Or. Stalin) 88.5 (48.8 + 39.7) ; 3—4. 
M. Bucur (Carpați Sinaia) și L Zan- 
gor (C.C.A.) 89.5; 5. Gh. QristoCo- 
veanu (Olimpia Or. Stalin) 90.0: 6.

Or. Sta’in) 91.0 ; 
Ghioarcă (Voința 
2. Rodica Bucur 

83.0 ; 3. Ana Sche- 
89.9.
Carp" oferită

Or. Stata) 1:33.4; 
(Olimpia Or. Sta- 

Gohn (Dinamo Or. 
M. Bucur (Carpați

Tinărul mijlocaș al echipei Progresul Ghiță Dan atacă, in timp ce 
pregătesc să-l placheze. Progresul— 

Foto: Gh. Dumitru
dîn, Moraru, Stănescu, Irimescu 
(C.F.R.), Posmoșanu, Nedeîcu Ghioa 
(Constructorul).
• Dinamo și C.C.A., deși n-au ju

cat în „vedetă", au furnizat o partidă 
mat plăcută, mai spectaculoasă, în 
care s-a pus accentul mai ales pe 
deschiderea liniei de trei sferturi. 
C.C.A. — cu mulți tineri în formație 
— a reușit totuși să reziste mult timip 
impetuozității și jocului tehnic al di- 
namoviștilor. Mai mult, C.C.A. a și 
condus cu 3—0 prin încercarea reu
șită de Căptișan. Poate că C.C.A. ar 
fi valorificat și mai bine ocaziile 
avute dacă Penciu nu ar fi jucat 
atît de personal. Apoi. Dinamo a pus 
stăpînire pe joc și a înscris de 2 ori 
prin Griin și Barbu, la capătul unor 
acțiuni spectaculoase. Titi lonescu a 
transformat ambele încercări. Am re
ținut jocul prestat de Iordăchescu, 
Griin, lonescu, Cernat. Barbu (Di
namo), Merghișescu, Ciobănel, Barbu, 
Iliescu, Bnache (C.C.A.).

O frumoasă surpriză: comportarea 
echipei Rapid, care a întrecut for
mația Metalul (din prima categorie) 
printr-o lovitură do picior căzută 
(Oprea) și o încercare, a lui Maca.

D. CALLIMACHI
V. HOSSU

Gică Petrescu și Huștiu (Sirena) se 
Sirena 8—6.

și dim cauza jocuilui obstructionist al 
unor jucători din linia a treia (P. 
Niculescu. Plou) care „sugrumă" din 
fașă orice atac advers, pentru că se 
desprind din grămadă — contrar re
gulamentului — înainte ca batonul 
să fi părăsit grămada.

Au marcat : P. Niculescu (min. 5) 
lovitură de pedeapsă pentru Con
structorul și Miadiin (min. 18) o în
cercare, după o cursă spectaculoasă 
la care a. participat întreaga înain
tare ceferistă. S-au remarc'at: Mla-

In concursul de verificare 
a lotului republican de tenis 
E. Cristea l-a învins pe Gh. Viziru

Sîmbătă și duminică au continuat 
meciurile de verificare din cadrul con
cursului rezervat membrilor lotului 
republican de tenis. Campionul țării 
Gheorghe Viziru după ce l-a învins 
pe Juhasz cu 6-0, 6-4, 6-3, a înregis
trat sîmbătă dimineața cea de a pa
tra înfrîngere din acest an și a doua 
în fața lui Eugen Cristea.

Primele două seturi și chiar și al 
treilea pînă la scorul de 4-2 și avan
taj pentru Gh. Viziru s-au desfășu
rat în acalmie completă. Din acest 
moment jocul se înviorează, Gh. Vizi
ru încearcă, fără a reuși, să facă 
unele mingi spectaculoase, dar gre
șește .cîteva voleuri ușoare la mînă și 
Cristea atent, egalează la 4-4. De a- 
curn înainte și pînă la sfîrșit meciul 
decurge într-un ritm foarte rapid, cu 
lovituri decisive din voie, cu prea pu
ține greșeli din ambele părți. Cei doi 
jucători au practicat un tenis modern 
atacînd mereu la fileu. Scor: 
4-6, 7-5, 4-6, 6-4 pentru Cristea.

Juhasz a reușit să-l întreacă 
Marin Viziru (4-6, 7-5, 6-2, 6-4) 
pă o partidă în care cîștigătorul 
scos adversarul din mînă prin mingi 
înalte. Marin Viziru s-a reabilitat însă 
duminică obținînd o victorie muncită 
dar meritată în dauna lui Bosch (5-7, 
3-6, 6-1, 6-2, 7-5), care condusese la 
început cu 2-0 la seturi. Tot ieri lui 
Năstase nu i au trebuit decît trei se-

turi (6-1, 6-4, 6-2) pentru a 
de Juhasz. învingătorul, abia 
bilit după boală, s-a mișcat 
bine, a servit puternic și a 
prompt la fileu, terminînd în

Azi între orele 9 — 15 în sala 
C.C.A. (calea Plevnei 114) au loc 
meciurile Juhasz — Bosch și Năsta- 
se — M. Viziru.

6-2,

pe 
du
și-a

a întrecut greu 
cu 12-8* la box

(D.C.) b.p. pe Ludovic AmVintilă
bruș (D.B.); Constantin Toma (D.B.) 
b.k.o. 11 pe Nicolae Filigeanu (D.C.); 
Vasile lonescu (D.C.) meci nul cu 
Mihai Trancă (D.B.); Constantin Bîlă 
(D.C.) meci nul cu Ilie Dragnea 
(D.B.); Constantin Iordache (D.C.) 
mecj nul cu Mircea Balaș (D.B.); 
Ghețu Velicu (D.B.) b.p. Ion Ferentz 
(D.C.). Dintre craioveni, în afara 
Petre Deca, s-au mai evidențiat 
Iordache, C. Bîlă și V. lonescu.

lui 
C.

I
C. MOȚOC — coresp.

trece 
resta- 
foarte 
venit 
forță.

I. Secui (Dinamo 
fete : I. Mihaela 
Or. Stailin) 76.0; 
(Progresul Sinaia) 
rcr (Voința Sibiu)

Cupa „Valea lui 
milor clasați în clasamentul la 
binata pe două probe a fost cucerită 
la băieți de Ion Zangor (C.C.A.), 
urmat de K. Gohn (Dinamo Or. Sta
lin), Gh. Cristolovearai (Olimpia Or. 
Stalin), M. Bucur (Carpați Sinaia), 
Gh. Bălan (C.C.A.), I. Galihan (Olim
pia Or. Stailin) și la fete de Mihaela 
Ghioarcă (Voința Or. Stata), urmată 
de Rodica Bucur (Progresul Sinaia) 
și de Cristina Konnerth (Voința Si
biu).

MIHAI BOTA — corespondent 
_________________________ - 1 ' 
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Ion Stoica (Voința) învingător
in prima cursă ciclistă de

Premiera sezonului competifional de 
fond — „Capa 8 Martie", organizată 
de clubul sportiv Victoria — a co
respuns integral atît ca participare, 
cît și ca spectacol sportiv. Vremea 
bună — un adevărat început de pri
măvară —;, pofta deosebită a cicliști
lor pentru concurs și ambianța săr
bătorească creată de organizatori și 
spectatori a.u contribuit efectiv la de
plina reușită a acestei prime compe
tiții cicliste de fond. La cele cinci 
probe programate au participat peste 
120 rutieri, marea Ier majoritate fiind 
tineri.

La principala cursă a competiției 
(rezervată cicliștilor avansați) au 
participat 39 concurenți. întrecerea 
s-a disputat pe șoseaua București — 
Giurgiu, de-a lungul a 40 km. Pe 
întreg parcursul cursei am înregis
trat numeroase tentative, hîrțuieli, 
sprinturi etc., acțiuni care a.u contri
buit la dinamizarea întrecerii. Chiar 
din1 momentul cînd caravana s-a pus 
în mișcare, tinerii rutieri au pornit 
să acționeze, astfel că după 10 km 
media Orară era de peste 40 km. Ion 
Stoica (învingăt rul cursei), Eugen 
Mihăiflă, N. Matei, C. Moiceanu, Ion 
Constantinescu, C. Dumitrescu ș. a. 
s-au detașat pe rînd de pluton, dar 
inițiativele lor n-au avut succes. Cîte
va defecțiuni mecanice și spargeri de 
boaleuri (care au întregit nota de în
trecere de fond...) suferite de alergă
torii Marcel Voinea, V. Cohanciuc, 
C. Baciu, I. Flora și alții, au sco6 
din luptă (distanța prea scurtă n-a

permis refacerea torenu'.ui) o serie de 
concurenți cunoscuți ca sprinteri bunii. 
In rest au fost prezenți — la sprintul 
final — majoritatea celor care lua
seră cu o oră înainte startul. In lupta 
pentru primul loc s-au angajat C. Du
mitrescu, I. Stoica, „pistarduil" C. Voi- 

Dobrescu ș. a. Foarte atent, 
rutier 1. Stoica s-a plasat 
s-a angajat cu toate forțele, 
să-l depășească cu puțin pe 

său adversar, C. Dumi- 
înregistnată — 

este valoroasă. Ex-

cu, V. 
tinărul 
bine și 
reușind 
principaitol 
trescu. Media orară 
aproape 40 km 
periența cursei de ieri, cînd a reieșit 

majoritatea rutierilor noștri 
acomodează cu rulajul pe 

trebuie să reprezinte pentru 
ci- 
cît 
cu 
cu 
in
to

clar că 
nu se 
străzi,
F.R.C. și comisiile orășenești de 
citai un îndemn la organizarea a 
mai multor curse pe circuit sau 
sosiri în centrul orașelor. Aceasta 
atît mai mult cu cît în cursele 
ternaționaie toate sosirile s^ fac 
mijlocul orașelor.

Clasamente finale. Avansați: 1. Ion 
Stoica (Voința) 1 h. 00:17 ; 2. C.

a campionatului republican de juniori la box
Duminică dimineață s-a disputat 

finaila fazei a 11-a orășenești a cam
pionatului republican de juniori la 
box. Aproape 1.000 de spectatori au 
fost prezenți în sada de festivități a 
uzinelor Mao Țze-dun, unde au urmă
rit cu un viu interes întrecerea tine
rilor boxeri bueureșteni. O compor
tare frumoasă au avut următorii ju
niori.: Constantin Anțon (Dinamo),

Constantin Ceman (I.R.E.B.) și I. 
Firescul (Șc. sp. U.C.F.S.).

Iată cîștjgătorii pe categorii : hîr- 
tie: Tudor Nichita (Spartac) ; mus
că : Sebastian Bogdea (Olimpia) ; co
coș : I. Firescu (Șc. sp. U.C.F.S.); 
pană : I. Ioniță (Pasteur) ; s. ușoară : 
C. Anton (Dinamd) ; ușoară: C. Co
man (I.R.E.B.); miji, ușoară: D. Stc- 
Iian (C.F.R. I.C.I.). (N. TOKACEK — 
coresp;)..

fond a anului
■ ■ i' ni I li 1

Dumitrescu (C.C.A.) ; 3. Gh. Cal-
cișcă (Dinamo) ; 4. C. Voicu (C.C.A.) ; 
5. V. Dobrascu (Victoria) — to ace
lași timip cu învingătorul. Cu același 
timp a mai fost cronometrat șr u 
pluton numeros din care făceau 
te: Al. Miâtroi (C.C.A.). P. 
(Dinamo),

Șoitiiz
N. Matei (Constr.j, E. 

Aîihăilă (Victoria), 1. Constantinescu 
(C.P.B.), Petre Gane (Minerul Fiili- 
pești), Șt. Poreceanu (Victoria) ș. a. ; 
cat. 111 si nealasiftoati: 1. D. Rotaru 

-- ■ 46:32;
2. T. Ohanesian (C.C.A.) ; 3. N. Ma- 
gearu (Recdta) — același timp ; ju
niori cat. I : 1. I. Ardeleana (șc. sp. 
U.C.F.S. Or. Stata) a parcurs 20 
km în 32:37; 2. Tr. Cojotneanu (șc. 
sp. Or. Statin) ; 3. V. Jica (șc. sp. 
Or. Stata) ; juniori cat. II : 1. P. 
Station (C.C.A.) ; 2. D. Parșșchiv
(Victoria); 3—4. Mihălțcanui (Victo
ria) și S. Gaflotzi (șc. sp. Or. St31li.rO ; 
oraș: 1, V. Voloșin ; 2. " ” ‘ ’
lescu; 3. C. Apostolescu.
Martie" a fost cucerită de

(C.C.A.) a parcurs 25 km in

C„ Rădu- 
„Cupa 8 

c.c.a.
H. NAUM

ir

Dinamo a cîștigat „ 
la atletism

Clubul sportiv al Oasei Centraie a 
Armatei a organizat un reușit 
concurs pentru atleții și atletele din 
Capitală.

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 50 
m: 1. Th. Fio'.eanu (Constr.) 5,9; 
2. St. Dobay (D) 6,1 ; 3. St. Nițu 
(D) 6,2; 4. T. Ardeleana (CSU) 6,3; 
55 mg: 1. E. Ignat (Rapid) 8,1 2. 
C. Tones (Rec.) 8,1 ; 3. V. Cincă 
(OSU) 8,1 ; 4. P. Păunesoii (D) 8,2; 
lungime : S. loan (OCA) 6,90; 2. R. 
Licker (D) 6,81 ; 3. M. Bâiloiu (D) 
6,72; 4. Ad. lonescu (D) 6,39; tri
plu: 1. S. Ofcfchină (CSU) 14,49 ; 2. 
V. Vencu (Met. MIG) 13,77; 3. I. 
Nicolae (Spartac) 13,51; înălțime:
1. X. Boboc (CCA) 1,94 ; 2. E. Ducii 
(Prog.) 1,84 ; 3. Gr. Marinescu (Prog.) 
1,84; 4. N. Ropoteanu (D) 1,75; pră
jină: 1. Gh. Constantin (D) 4,00;
2. P. Ioa>n (OCA) 3,90; 3. V. Cincă
(CSU) 3,70; greutate: 1. N. Ivanov 
(D) 15,09; 2. C Drăguflercu (D)
13,48; 3, R. Coveanu (OCA) 13,46;

C.C.A.”
4. I. Cristea (Rapid) 13,36; ciocan 
16 kg. (în aer liber) : 1. N. Rășcă- 
nescu (CCA) 21,33 • 2. C. Drăgulescu 
(D) 19,88; 3. N. Stan (CSU) 17,39; 
4. R. Coveanu (OCA) 10,74 ; FEMEI : 
50 m: 1. L. Bendiu (Rapid) 6,8; 2. 
Sm. Poenăreanu (Prog.) 6,9; 
Mihai (Prog.) 7,0; 4. G.
(Prog.) 7,0; 40 mg: 1. FI. 
(CCA) 6,4; 2. X. Mitatin 
6,6 ; 3. J. Javorschi (Prog.) 
M. Pădurarii (D) 6,8; lungime:
FI. Stancu (OCA) 5,22; 2. Ad. Ru- 
nier (Gonstr.) 5,02; 3. M. Mihai
(Prog.) 4,97 ; 4. J. Javorschi (Prog.) 
4.96 ; înălțime: 1. C.
(Rapid) 1,42: 2. M. 
1,34; greutate: 1. M. 
ța) 12,74 ; 2. A. Gurău 
3. 1. Stoica (Prog.) 
Wittgenstein (Prog.) 
MENTUL PE ECHIPE: 
73 p ; 2.. C.C.A. .57 p ;
52 p ; 4. Rapid 29 p ; 5. C.S.U, 28 
p ; 6, Construct ’rol 13 p.

3. M. 
Paflade 
Stanca 
(CSU) 

6,6; 4.
1.

A'.exandrescu 
Car am an (D) 
Siilaghi (Voin- 
(Prog.) 12,28; 
12,12; 4 M.

11,72. CLĂSA- 
1. Dinamo

3. Progresul

%25c3%25aenfiin%25c8%259bat%25c4%2583.de
St31li.rO


Echipele de categorie A în „avanpremieră^
<■
<■

*

Tramvaiele arhipline care se îndreptau spre stadionul Dinamo, nume
roasele grupuri de cetățeni care însuflețeau cu comentariile lor aprinse stră
zile din jurul Parcului Sportiv Dinamo, tribunele înțesate de spectatori cu 
mult înainte de începerea cuplajului fotbalistic de ieri — au fost dovezi 
grăitoare ale interesului stîrnit printre iubitorii fotbalului de reuniunea celor 
patru echipe fruntașe : Progresul—Petrolul și Dinamo—Rapid. Dar, la pomul 
lăudat...

Farul Constanța a întrecut cu 2-1 (1-0) 
echipa Polonia Bydgoszcz

Progresul și Petrolul au oferit prea puțin
Așteptată cu pasiune, întîlnirea Pro

gresul — Petrolul — ca și „vedeta" 
cuplajului mai tîrziu — a dezamăgit. 
S-a jucat ceva mai tehnic,, e drept, 
dar fără nerv, într-un ritm mult prea 
lent, cu puține faze cu adevărat dina
mice și palpitante, așa cum făcuse 
Petrolul cu opt zile mai înainte. Me
ciul acesta a avut ceea ce i-a lipsit 
jocului următor: o notă tehnică; în 
schimb i-a lipsit ceea ce Dinamo — 
Rapid a avut cu prisosință : luptă. Din 
această cauză „deschiderea" — ter
minată cu scorul de 1-1 (0-0) — a 
oferit în general, o desfășurare plată, 
neinteresantă, mai ales în prima re
priză. Fazele mai reușite le-am nu
mărat pe degete. Primul șut la poar
tă în min. 14 prin Neacști II, după 
care Botescu a tras de la cîțiva metri 
peste poartă (min. 20). Birtașu are 
cîteva i intervenții salutare, iar cînd el 
mi mai poate. îl înlocuiește... bara 
(min. 29, tot Botescu). Sau adversa
rul ratează (Babone în min. 42 peste 
poarta goală). In acest timp, atacul 
Progresului — lipsit de coeziune, un 
coordonator (Smărăndescu) și reali
zator (centru înaintaș) — s-a apro
piat greu de poarta Iui Sfetcu. Aces
ta a avut totuși emo+ii în min. 27 
cînd a fost nevoit •" -'sningă din 
te-’oarele masivului C scăpat sin- 
g în careu. Ceva mai vioi a fost 
jocul în repriza a doua cînd echipele 
au reușit să acționeze oarecum mai 
legat, să ofere cîteva faze interesante 
și chiar să marcheze. Evenimentul 
s-a produs într-un interval de 6 mi
nute : Dinulescu în min. 47, la ca
pătul linei combinații frumoase Nea- 
gu-Oaidă-Banciu-Oaidă, și Voica în 
min. 52, după o pasă ideală primită 
de Caricaș... Dar nu a fost su
ficient pentru a salva aspectul gene
ral al unei partide lipsite de atracție.

PețFplul s-a prezentat sub nivelul 
comportării de sîmbăta trecută. Poa
te a Resimțit oboseala ultimelor jocuri, 
poate Slijisa unor titulari. Totuși a ac
ționat mai omogen și mai clar decît 
... ) U‘ —P—-----------------------------------

Progresul, care la ora actuală prezin
tă un serios punct nevralgic: linia 
de atac, în care doar Oaidă și Dinu
lescu se apropie de randamentul lor 
obișnuit. De altfel, atacurile au fost 
deficitare la ambele echipe. A condus 
satisfăcător M. Popa.

PROGRESUL: BIRTAȘU — Cojo
carii, Caricaș, SOARE — Ciocea, 
ȘTIRBEI — OAIDĂ. Ne agii, Ba-nciu, 
DINULESCU, Leucă (Blujdea).

PETROLUL : Sfetcu — PAHONTU, 
Marinescu, NEACȘU I — PRONEA, 
NE ACS U II — Constant inescu (Ris- 
tadie), TABARCEA, Dridea, BABONE, 
Botescu (Voica).

CONSTANȚA 1 (prin telefon). — 
Prima întîlnire internațională de fot
bal disputată anul acesta în locailitate 
s-a bucurat de condiții optime : timp 
frumos, teren bun și un public nu
meros. Meciul a prilejuit o dispută 
interesantă care a sc'os în evidență 
îmbunătățirea jocului echipei Farul. 
Afirmația este valabilă mai ales pen
tru linia de atac. Prezența lui Cio
sescu în centru a asigurat acesteia 
mai multă eficacitate. De altfel, el a 
marcat ce’.e două goluri, — cu care 
Farul a învi-tis cu 2—1 (1—0) —. în 
vreme ce Nicuîescu ca inter a acțio
nat bine și a realizat o mai bună 
organizare a acțiunilor înaintării. E- 
chi.pieri.lor de la Farul le lipsește 
încă viteza în execuție, ca și varie
tatea acțiunilor.

Oaspeții a<u practicat iun bun joc de 
cî-mip, cu reușite execuții tehnice, dar 
s-au' arătat prea puțin pătrunzători 
în atac și lipsiți de precizie în șut. 
Ca aspect, jocul a aparținut mai mult

gazdelor care au păstrat inițiativa 
pînă către mijlocul reprizei secunde, 
cînd la 2—0 au slăbit alura. Polo
nezii au reușit astfel să preia ini
țiativa și să înscrie unicul lor gol 
prin Armknecht.

FARUL: Marosi — Straton, Le- 
pădatti (Ciuncan), Dănulescu — Șișcă 
(Pană), Corne an u — M oroianu, Se
ver, Ciosescu, Nicuîescu, Călin.

POLONIA BYDGOSZCZ: Burchard 
(Potrykus) — Dziadek, Boniek. Mur- 
zyn — Jedrzejczak, Golz — Kowal
ski, Armknecht, Norkowski II 
kowski I), Kulesza, Komasa.

A arbitrat bine C. Ianopol 
stanța).

PETRE ENACHE și PETRE 
LEANU — coresp.

„Mult zgomot 
pentru nimic!”

intilniri de fotbal, 
angrenate în joc

(Nor-

(Con-

SOI-

l^onospori
(Rezultatul concursului Pronosport eta

pa nr. 9 din 1 martie 1959.

I. Rapid București-Dinamo Bucu
rești (pron. la pauză)

II. Rapid București-Dinamo Bucu
re ?ti (pron. final)

III. Progresul Buouretști-Petrolul 
Ploești (pron. la pauză)

IV. Progresul Buc irești-Petrolul 
Ploești (pron. final)

V. Franța-Belgia (pronostic la 
pauză)

VI. Franț-a-Belgia (pronostic final)
VII. —“------/------------ ‘

(camo. R.P.U.) — pron. la pauză
vni. Tzt-tz--- t.i.t.i:.

(C'/mn R.P.U.) — pron. final
IX. , - Sabroti 1 ~

(canib- R.P.U)
X. Ferencv'aroș-Szombatheiyi (camp.

R
XIa Dyosgyor-Dorog 

R.P.U.)
XII1. Gydr-Cseoel

R.P.U.)
Variante depuse

Tatabanya-M.T.K. Budapesta

JTațat-ănya-M.T.k. Budapesta

■ Sal-'otarjan-Ujpesty Dozsa

(campionat
(campionat

x

5*

x

x

x
S
2

1

1

1

x

x
aproximativ 320.100

H I I»
PATRU CAI CIȘTIGATORI 

IN PROGRES

Reuniunea de ieri de Ia Băneasa Trap 
a scos in evidență progresul caUor ti
neri. Dintre a-cești cai s-a impus Straja. 
Scăzîndu-și recordul la 1’32 a ieșit în
vingătoare în premiul Drăgaica. Armă
sarul Breton s-a comportat de asemenea 
remarcabil; a cîștigat în 1’32,4. Ătît 
Straja cît și Breton au promovat în 
rîndurile fruntașilor generației tinere. 
Dintre reprezentanții trei anilor au mai 
cîștigat Orșova II și Tunica, ambii în 
progres. îndeosebi prima care este un. 
element _ de viitor.

Din rîndurile cailor -adult i s-a imnus 
Pîrjoi, învingător în premiul Durdulia. 
Ei a mers cu numai 8 zecimi de secundă 
sub record, în timp ce la ceilalți există 
o diferență de aproximativ 3 secunde 
față de record. Capul de afiș el reu ■ 
niunii l-*a format premiul Dlunărea. Ar
măsarul Eronin co-nfirmînd ultimele per
formanțe s-a desprins în învingător în 
finalul alergării.

Cea mai spectaculoasă întrecere a fur
nizat-o premiul Mărțișor, în care au 
condus actrițe si actori. După o luptă 
prelungită, armăsarul Novac condus de 
Cho-r-he Bur.'ea a reușit să întreacă 
pe Baltag și Jovin. Lotul cailor învin
gători -a complectat cu Teofana si Xe 
nofon II.

P. GATU

Dridea, iiuujdașul centru al Petrolului, execută o spectaculoasă „în
toarcere", sub privirile atente ale lui Tabarcea (stingă) și Știrbei (dreapta). 
Fază din meciul Progresul—Petrolul 1—1.

Decepționați, în mare măsură, de 
primul meci al cuplajului de ieri, spec
tatorii și-au pus speranțele în cel de 
al doilea... Și deși primele minute de 
joc nu anunțau nimic bun (partida 
a debutat cu iaze încîlcite, cu acțiuni 
precipitate, cu o evidentă lipsă de 
calm din partea ambelor echipe), to
tuși publicul a continuat să creadă 
într-un reviriment și să aștepte o 
creștere calitativă a meciului Dinamo 
București—Rapid, măcar
a doua...

Dar nu s-a întîmplat 
lucru. S-a jucat tot timpul 
recurs de multe ori la durități, a fost 
mai mult un meci de 
de verificare.

Rapid a avut mai 
marcare, mai ales în 
și măcar una din ele 
duce victoria. Ceferiștii S-au prezentat 
însă mult mai slab decît săptămîna 
trecută, în partida cu Polonia Byd
goszcz. Atacul, cel puțin, a acționat 
fără orizont, n-a stăpînit balonul, în 
general a lăsat impresia că n-are 
„busolă", că-i lipsește un coordonator. 
Mai insistent, mai periculos, a fost

1 (prin telefon). 
Stalin a susțl- 
de verificare în

■ ■ Despre unele 
/in care echipele 
••iși pun toată pasiunea, dîrzenia și Z 
;: priceperea în î
Ț se spun numai cuvinte de laudă. La , 

terminarea unui astfel de joc, mul-i.
•. țurnifi de timpul plăcut pe care Ț 
ț ț l-au petrecut, miile de spectatori f 
W-rui numai că răsplătesc cu aplauze X
■ ■ îndelungate echipele, dar... parcă f 
W.nu se îndură să părăsească tribu- 
•■nele... Grupuri-grupuri de oameni

: mai stau încă pe loc, discutînd cu
. ■ aprindere diferitele faze de joc, mă- 
"iestria dovedită de unii fotbaliști. + 
.. Dar. se îrdîmplă, alte ori. cu o- X
■ ■ oazia diferitelor intUniri, ca nivelul * 
'.‘.fotbalului prestat să fie slab, l.u- x
- ■ erorile stau și mai prost atunci T 
’.‘.cînd deficiențele tehnice sint com-^.
- - pietate de lipsuri de ordin disci-
"; pUnar. . ~
Ț In cadrul cuplajului de ieri, cele — 
j pedru echipe, cunoscute oa frun- Z- 
W,tașe ale fotbalului nostru, au jur- —
■ ■ nizat un spectacol fotbalistic ne- * 
ț 'satisfăcător. In plus, în ambele ♦ 
.. meăuri, jucătorii au făcut pe teren Z
■ ’ o gălăgie asurzitoare. Ei țipau, stri- -c- 
'. .gau după minge, se apostrofau : Z 
••JDă mingea, mă..." „Unde te uiți?"... 
W.Jieio-heep"... Și acestea sint numai Z
- ■ cîteva .pnostre". Ene 1, jucător ta- 
;; lenta!, după un vechi și prost obi- + 
•»cei, conducea însă atacul echipei J 
•/ sale prin strigăte, care nu-i ajutau
.. cu nimic pe coechipieri. Nu întîm- Z
• • plăior, la un moment dat, cînd a- >■ 
t ’ cesta alerga după minge, parte din *
• - spectatori, ironizîndu-i atitudinea,
'/strigau: „Heep-heepF. +
< - Gălăgia pe teren trebuie înlătura-
;; tă. Este neplăcut pentru spectatori 
.. să audă strigăte, apostrofări etc. Z 

altfel, se joacă și mai bine a- + 
: t tund cînd e liniște pe teren, cînd ț 
••jucătorii sint calmi. Mult zgomot+■

: (in cazul meciului de ieri... pentru ♦
• •nimici) provoacă derută chiar în >

rîndurile propriei echipe. In același j
•. timp, acest lucru obișnuiește pe t 

; sportivi cu un anumit reflex străin T
.. activității lor normale pe teren.
• ■ Credem că e timpul oa fotbaliștii

— cei în cauză — să se debarase- 
••ze de acest obicei urît. Iar iubitorii 
•/fotbalului vor aprecia aceasta, con-
• ■ siderînd-o ca un pas înainte pe 

; drumul ridicării calitative a foiba-
.. tutui nostru.

întrecerea dintre etc, Ț 
cuvinte de laudă. La >

spectatori f 
u aplauze X

Joc de verificare 
la Orașul Stalin

ORAȘUL STALIN 
Steagul roșu Orașul 
nut sîmbătă un meci
compania echipei Poiana Cîmpina, pe 
care a învins-o cu 1—0 (0—0). In 
ciuda terenului greu acest joc și-a 
tins scopul în bună măsură. Ceea ce-i 
îmbucurător este faptul că s-a tras 
mult la poartă. In general însă, da
torită terenului, execuțiile tehnice au 
avut de suferit. Unicul gol l-a marcat 
Fusulan. Steagul roșu a folosit urmă
toarea echipă : Ghiță (Constantinescu)
— Zbîrcoa, Zaharia, Moarcăș — Hiidi- 
șan, Szigeti — Hașoti (Campo), Fu
sulan, Proca. Campo (Bîrsan, Pușca- 
riu), David.

CAROL GRUIA — corespondent

Studenții clujeni 
învingători la Timișoara

TIMIȘOARA 1 (prin telefon). — 
5000 spectatori au asistat la jocul 
amical dintre Știința Timișoara și 
Știința Cluj, încheiat cu victoria me
ritată a oaspeților la scorul de 3-2 
(3-1). Clujenii au dovedit o pregătire 
fizică și tehnică mai bună, prestînd 
un joc mai organizat. Mijlocașii au 
susținut înaintarea cu multe mingi 
utilizabile, iar atacul a acționat și 
spectaculos și eficace, înscriind trei 
goluri prin Munteanu (min. 12), 
Marcu (min. 18) și H. Moldovan 
(min.42). Gazdele au jucat Ia în- 
tîmplare, fără o orientare tactică, u- 
șurînd sarcina apărării adverse, care 
a respins cu succes toate acțiunile. . 
Mijlocașii timișoreni au acționat ne- 
hotărît și nu au sprijnit linia de atac. 
Au marcat pentru timișoreni: Tîlves- 
cu (min. 16) și Gîrleanu 
Formațiile : TIMISOARA : 
CU (MOLLER) — Filip, 
FLORESCU — Cojereanu, 
Constantin (Gîrleanu), Tîlvescu, Că- 
dariu, Lereter, BOROS. CLUJ: Ni- 
coară — Roman, MUREȘAN, NE
DELCU — PETRU EMIL, CRISAN
— Munteanu, Marcu (Pînzaru), MA- 
TEIANU, Georgescu, H. Moldovan.

LAD. SAMUEL, coresp.

a-

DINAMO BUCUREȘTI—RAPID 0—0

Georgescu, care ar fi putut chiar să 
înscrie în min. 20, dacă n-ar fi fost 
ținut nereglementar de Cozma. Olaru 
a alergat enorm, dar fără folos, iar 
Copil n-a făcut nici atît. Sub nivelul 
lor : Ene II și Văcarii. Ne-a plăcut, în 
schimb, apărarea imediată, Todor prin 
intervenții inspirate și Greavu, Do
deanu și Macri prin jocul lor sigur și 
plin de mobilitate. Mijlocașii utili mai 
mult în apărare.

Dinamo a făcut un pas înainte din 
punct de vedere al pregătirii fizice, 
față de ceea ce a arătat în întîlnirea 
cu Petrolul. Dar pregătirea tehnică 
și omogenitatea atacului lasă încă 
mult de dorit. Acest lucru se vede, 
firește, în primul rînd, la înaintare, 
compartiment în care accentul prin
cipal cade întotdeauna pe tehnică. Ieri 
nu ne-a plăcut însă nici unul din 
înaintașii dinamoviști, deși în primul 
sfert de oră au încercat oarecum să 
lege jocul. Ca și la Rapid, s-a eviden
țiat apărarea. Cozma a apărat exce
lent, cînd a fost încercat, iar Motroc 
și Popa l-au scutit în rest de emoții. 
In revenire Călinoiu ^și Nunweiller.

Arbitrul, St. Ionescu, a condus, în 
ansamblu, bine, următoarele formații :

Dinamo București: Cozma — Popa, 
Motroc, Călinoiu — Nunweiller, Al. 
Vasile — Koszegy (V. Anghel), Dra- 
gomir (Koszegy), Ene I, Szakacs 1, 
Suru.

Rapid :
Macri — 
laru, Ene 
caru.

în repriza

nici acest 
nervos, s-a

luptă decît unul

multe ocazii de 
repriza a doua 
i-ar ii putut a-

I S M
Rezultaite&o tehnice sint urmiăteareie;

I. Orșova II (Toderaș), Stația, Bobită 
II. Cota: 4,10 — 214.60 lei.

II. Tunica IVasiie Gh.), Lotca, Ionela. 
6,60 — 80.30 — 23 10 lei.
Straja (Ștefănescu), Evantai, Cri 
Cota: 2,60 — 36.70 — 42,80 lei.
Breton <Oană I.), Hlamida, Fla- 
Cota: 1,70 — 55.60 — 13,80 lei. Or-

Cota:
in. 

șana.
IV.

vi.us. , __  __
dinea triplă: 1.438 lei.

V. Novae (Gh. Buznea), Baltag, Jovin:
3.30 — 24,70 — 20,40 lei.

Eronin (Mihăileseu), Ol el, Omiar.
2.30 — 7,00 — 11 00 lei.
Pîrjoi (Voronin). Viola, Elegant

10 50 — 51,20 — 24,40 lei

Todor — Greavu, Dodeanu, 
Bodo, Stancu — Copil, Ci
li, Georgescu (Langa), Vă-

JACK BERAR1U

•a
V. G.

(min. 55). 
ENACHES-

Codreanu,
Tănase —

C.F.R. Simeria—Jiul Petroșani 
0-2 (0-2)

SIMERIA 1 (prin telefon). — Jocul 
nu a corespuns așteptărilor, pe dc o 
parte din cauza terenului desfundat, 
iar pe de alta parte din cauza com
portării nesatisfăcătoare a echipei 
Jiul Petroșani. De altfel, antrenorul 
Șepci ne-a spus după meci că este 
nemulțumit de jocul echipei sale, din 
care — e drept — au lipsit 5 titulari, 

32) și Ga- 
MUREȘAN

Au înscris 
bor (tnin. 
coresp.

Ghibea (min.
41). GH.

Antrenamentul lotului de juniori R.P.R.
Lotul de juniori R.P.R. și-a con

tinuat pregătirile ieri după-amiază pe 
stadionul 23 August unde a jucat în 
compania formației regionale Abato
rul, de care a dispus cu scorul de 
5-2 (1-0). Punctele au fost realizate 
de către Matei (3), Nisipeanu și Crăi- 
niceanu pentru lot și de către Iancu 
și Gageatu din 11 m pentru Abatorul.

Spre deosebire de prima repriză în 
care s-a jucat mai lent, fără nerv, re
priza a doua s-a caracterizat printr-un 
joc mai dinamic, deoarece echipa Aba
torul ia „întins" serios pe tinerii 
jucători, care au trebuit să se între
buințeze la maxim. In această parte 
a meciului, linia de atac a juniorilor 
a fost mai eficace și și-a depășit ad-

frumoase, ra-versorul prin combinații 
pide și bine orientate pe poartă. In 
schimb, ni s-a părut cam nesigură 
apărarea care a făcut față mai greu 
înaintașilor de la Abatorul.

Lotul a folosit următoarea forma
ție : Florea — Nedelcu, Boroș, Ți- 
țeica — Ștefan, (Vătafii), Surdan — 
Harșoni (Igna), Nicuîescu, Nisipea- 
nu (Matei), Igna. (Nisipeanu), Crăi- 
niceanu) (d. c.).

Cupa R.P.R. la fotbal

Duminică meci la București 
și cuplaj Ia Ploești

Cota:
VI.

Cota:
VII.

Cota: . . .
Ordinea triplă 310,50 lei.

VIII. Teofana (Crainic Tr.), Hopușor, 
Tic. Cota: 4,00 — 34.70 — 35,20 lei.

IX. Xenofom II (Niculae Gh.), Hrisov, 
Minciuna III. Cota: 2 10 — 22,10 — 15,50 
lei.

Pariul Austriac s-a ridicat la suma 
de lei 13.153 lei. Și a fost cîștigat de 
3 buletine cu 6 cai. Reportîndu-se suma 
de 52481.42 lei

Viitoarea reuniune va avea loc dumi- 
nioă 8 martie. Principala probă va fi 
premiul 8 martie. în care vor conduce 
actrițe.

U.T.A. învinsă de C.F.R. Arad
ARAD 1 (prin telefon). Duminică 

după-amiază au avut loc două meciuri 
amicale de fotbal. In deschidere, 
Amefa a întrecut Voința Oradea cu 
7-1 (3-0) prin punctele înscrise de
Mercea 2, Milea 2, Ristin 2 (un gol 
din 11 m.) și Toma. Pentru oaspeți 
a marcat Barta Carol din 11 m.

In meci vedetă, C.F.R. Arad a reu
șit — la capătul unei îritîlniri de o 
bună valoare tehnică — săj învingă 
pe U.T.A. cu 1-0 (0-0) prin punctul

din 11 m. în minutul 69 de 
i au fost mai 

deciși în acțiuni. Cele două echine 
au prezentat următoarele formații: 
C.F.R.: Bătrin — Mad irășan, Flo- 
rescu, Izghireanu — Balint, Blaj — 
loanovici, Cazan, Negru II, Klein, 
Pedescti. U.T.A. : 
Capaș, Farmati - 
reș (Molnar) — 
res), Țîrlea, Mețcas, Tăucean. A con
dus arbitrul D. Rusu. (ȘT. WEIN
BERGER — corespondent).

înscris
Blaj. Ceferiștii arădeni 
deciși

de duminică 
au intervenitR.P.R.

din cauza imprac- 
terenuri. In , această 
terenurile din Mo- 
Federația a aprobat

Negru II, Klein, 
Coman — Sziics,
Petschowschi. Se- 

Jttr.-.o, Merle (Se-

Ia programul jocurilor 
din cadrul Cupei 
cîteva modificări, 
ticabilității unor 
situație se află 
reni și Cîmpina.
ca meciul Carpafi Sinaia — Petrolul 
Ploești să se dispute la București (pe 
stadionul Dinamo, la ora 10.30), iar 
Metalul Tîrgoviște — Rapid Bucu
rești la Ploești. Acesta din urmă va 
avea loc în deschidere (ora 12.30) la 
partida Rafinăria Cîmpina — Dinamo 
București, care va începe la ora 15.



Crosul de pe Stadionul Tineretului ț

C. firecescu și Georgeta Dumitrescu 
învingători în principalele probe

Un număr destul de mare de aler
gători au fost prezenți la starturile 
diferitelor curse din cadrul crosului 
cu caracter republican, organizat ieri 
de Federația romînă de atletism.

Principala cursă a fost aceea a se
niorilor desfășurată pe un traseu de 
8.000 m. Comportîndu-se foarte bine 
Constantin Grecescu a obținut o vic
torie frumoasă. Pe locul doi s-a cla
sat Dinu Gristea care — în cel de al 
48-lea an al vieții — a dat tuturor a-t- 
lețitor tineri o adevărată pildă prin 
comportarea sa. Clasamentul acestei 
curse: 1. C-tin Grecescu (Dinamo 
Buc.) 24:58,2; 2. C. Dinu (Metalul 
MIG) 25:30.2 ; 3. A. Barabas (Dina
mo Buc.) 25:58,8 ; 4. I. Bădici (Din. 
Buc.); 5. I. Pricop (Prog. Timișoara); 
6. V. Pop (Din. Buc.); 7. N. Bunea 
(individual); 8. I. Veliciu (ind.); 9. F. 
Moscovici (Prog. B. Mare); 10. Grig. 
Cojocaru (Știința Cluj). Pe echipe: 
1. Dinamo București 17 p; 2. Metalul 
MIG 23 p; 3. Recolta 56 p.

întrecerea senioarelor (1500 m) 
a revenit Georgetei Dumitrescu și 
clubului său. Metalul MIG. Ea a cîști
gat cursa pe ultima porțiune a tra
seului cînd Nina Pasciuc (care con
ducea cu cca 25—30 m) a greșit par-

cursul. Clasamentul : 1. Georgeta Du
mitrescu (Met. MIG) 5:07,2 ; 2. Nina 
Pasciuc (Știința Cluj) 6:01,4; 3. Olga 
Zammer (Recolta Buc.) 6:10,5; 4. Zam
fira Voinea (Met. MIG); 5.
Czuli (Rapid Cluj); 6. Marilis Cuțui 
(Știința Cluj); Pe echipî: 1. Metalul 
MIG 12 p; 2. Rapid București 18 p; 3. 
Bumbacul Cisnădie și Constructorul 
București 23 p.

Iată clasamentele celorlalte probe: 
SENIORI (3.000 m) : 1. Z. Vamoș
(Din. Buc.) ; 2. Gh. Biro (CFR Oluj) ; 

3. M. Pridvornie (CSU Buc.): 4. L. 
Borcescu (Constr. Buc.); 5. T. Cor- 
neișan (Știința Cluj); JUNIORI (2.500 
m): 1. Ăl Nichita (Din. Or. Stalin) 
8:59,6; 2. I. Popa (Din Buc.) 9:15,7; 
3. M. Vișan (Prog. Buc.) 9:27,3; 4.1. 
Popescu (Din. Buc.); 5. D. Roateș 
(Spartac Buc.); 6. M. Rădulescu (Din. 
Buc.) Pe echiipe: 1. Dinamo Bucu
rești 21 p; 2. Dinamo Or. Stalin 43 p; 
3. Metalul MIG 54 p; JUNIOARE 
(800 m) : 1. Waltraute Klimen (Din. 
Or. Stalin) 3:01,3; 2. Lucia Păuleț' 
(Metalul Roman) 3:10,2; 3. Smaranda 
Gheorghe (Din. Buc.) 3:11,5; 4. Au
rica Titirea (Constr. Buc.); 5. Maria 
Babaraica (Recolta Buc.) Pe echipe : 
1. Dinamo Or. Stalin 12 p; 2. Dinamo 
Buc. 16 p; 3. Rapid Buc. 31 p.

Ana

!

Metrom Orașul Stalin-Fereucvaros Budapesta 
4831 - 4872 la

ORAȘUL STALIN 1 (prin telefon). 
In frumoasa arenă din localitate s-.i 
desfășurat sîmbătă și duminică întîl
nirea dintre echipele Metrom Orașul 
Stalin și Ferencvaros Budapesta. Po
picarii romîni și-au dominat adversa
rii in prima zi, reușind să conducă 
după primele trei perechi cu 3 p. d. 
Duminică însă ei n-au mai putut să

mențină acest mic avantaj, din cauza 
slabei comportări a popicarului Ma- 
teiaș și astfel oaspeții au cîștigat 
partida cu scorul de 4872-4831 p. d.

Cele mai bune procentaje indivi
duale au fost realizate de jucătorii 
I. Varfalvi (828), L. Antal (819) de 
la Ferencvaros, C. Zombori (852) și 
Gh. Restemeanu (827) de la Metrom.

Campionatele de volei au fost re
luate după o pauză de mai bine de 
două luni. Dacă prima etapă a re
turului nu- ne-a oferit meciuri femin-'ne 
prea importante, în schimb programul 
întâlnirilor masculine a fost extrem 
de interesant. Astfel, la Cluj se în
tâlneau prima și cea de a treia cla
sată, Rapid București și respectiv 
Știința Cluj, iar în Capitală își dispu
tau întâietatea alte două formații 
fruntașe: Dinamo București (locul 
secund) și Cetatea Bucur (situată 
pe locul 4). La Oluj, feroviarii au 
reușit o victorie muncită care le con
solidează poziția de lideri. Ei nu au 
uitat înfrîngerea de acasă din prima 
parte a campionatului, cînd au cedat la 
scorul categoric de 0—3 în fața stu
denților. De data aceasta, în special 
în final, toată echipa bucureșteană 
s-a comportat Ia înălțime, dovedind 
o remarcabilă putere de luptă și reu
șind astfel să cîștige ultimele două 
seturi și o dată cu ele partida. Este 
drept însă că, așa după cum ne rela
tează corespondentul nostru Iancu 
Tiberiu, formația clujeană nu s-a pre
zentat cu întregul ei efectiv, lipsind 
Fieraru și Agîrbiceanu.

La București, duminică dimineața 
în sala Dinamo am putut fi martorii 
unei întîlrriri pasionante, de bună ca
litate, la capătul căreia Dinamo a în
vins la limită pe Cetatea Bucur. 
Poate că învingătorii ar fi reușit 
cîștige mai ușor, dacă n-ar fi 
dovadă de aceleași „căderi" 
parcursul partidei. Astfel, chiar 
primul set pe care l-au pierdut la 
ei au condus cu 4—0 și 7—3. Defec- 
tuozitatea paselor și a blocajului î^ă 
le-au diminuat mult din posibilități, 
făcîndu-i să cedeze această primă re
priză. Dinamo și-a revenit în setul 2 
cînd a jucat mai organizat, bazîn- 
dtt-și atacurile pe Derzsi. extrem de 
eficace în acțiunile ofensive prin 
mingile sale trase în forță sau „puse". 
De asemenea, Dinamo cîștigă și setul 
3, chiar cu mai multă ușurință decît

o arată scorul de 15—11. Cetatea 
Bucur nu consideră însă meciul ju
cat și în setul 4 revine puternic prin 
acțiuni decisive la fileu (unde Roman, 
în special, a tras necruțător) și prin- 
tr-un blocaj sigur. Astfel ei cîștigă 
cu 15—9. Ultimul set, al cincilea, 
este și cel mai pasionant, cu răstur
nări interesante de scor. Cetatea Bucur 
se apropie văzînd cu ochii de victo
rie. Ea conduce cu 4—0 și 9—4, de- 
zorgariizînd prin atacuri variate apă
rarea adversarilor, din nou în deruta. 
Cu un ultim efort însă dinamoviștii 
reușesc să preia inițiativa și egalează 
la 12. Apoi conduc cu 13—12 prin- 
tr-un util punct realizat de S. Mi- 
hăi-lescu. Riposta vine însă prompt 
prin Rusescu și Roman, care aduc 
două puncte prețioase pentru Cetatea 
Bucur: 14—13. Dar, la un pas de 
victorie, Caius Niculescu trage în fileu 
o minge ușoară și ratează succesul 
echipei sale. Dinamo profită de acest 
moment și obține trei puncte care îi 
asigură victoria: 16—14. Pentru com
bativitatea și numeroasele faze fru-

moașe de joc, toți cei care au evoluat 
în această partidă merită fel fcităriv 
Remarcăm cu toate acestea pe Derzsi,- 
S. Mihăiilescu, N. Popescu și Szocs, 
da la Dinamo, Roman și Ganctu de 
la Cetatea Bucur.

Iată rezultatele tehnice :
FEMININ : Rapid Buc. — Progre

sul Buc. 3—0 (2, 11, 8), Metalul 
M.I.G — Combinatul Poligrafic Buc. 
1—3 (15-?—17, 13—15, .15—13, 13—15), 
Știința Timișoara — Someșul Cluj 
1—3 (6—15, 13—15, 15—11, 15—17), 
Voința Orașul Stalin 
3—2 (15—3, 13—15, 
15—4), Dinamo București — Voința 
Sibiu 3—0 (9. 6, 0). MASCULIN i 
Voința Buc. — Tractorul Orașul Sta-: 
lin 1—3 (15—5, 7—15, 13—15, 12—15). 
Știința Cluj — Rapid București 2—3 
(16—14, 6—15, 15—11, 12—15, 13—15), 
Dinamo Buc. — Cetatea Bucur 3—2 
(12—15; 15—13, 15—11, 9—15, 16—14). 
Constructorul Buc. — C.C.A. 3—2 
(15—5, 15—5. 6—15, 11 — 15, 15—7)^ 
C.S.M.S. Iași — Victoria București 
3—2.

— Știința Cluj
15—11, 16—18,

Rezultatele concursului internațional 
de tenis 8e masă âe la Russe

să 
dat
pe 
în 
12,

RUSSE 1 (prin telefon). — întâl
nirile de tenis de masă din cadrul 
competiției internaționale feminine au 
continuat sîmbătă și duminică, în fața 
unui public numeros.

Iată rezultatele înregistrate : R.P.R. 
— R.D.G. 3—0 : Geta Pitică — Ban- 
nach 2—0 (15, 10), Maria Biro — 
Kunz 2—0 (14, 14). Pitică, Biro — 
Kunz, Bannach 2—1 (—18, 11, 14) ; 
R. P. " ’ ~ * *

în campionatul republican feminin de baschet

INVINGIND PE OLIMPIA, CONSTRUCTORUL
ȘI-A MĂRIT ȘANSELE DE A CUCERI PRIMUL LOC

... _ . Polonă — Russe 3—0 ; R.D.G.
— R.P.B. 3—1 ; R. CEHOSLOVACA
— R.P.R. 3—0: Grafkova — Geta 
Pitică 2—1 (—18, 18, 20), Krupova
— Maria Biro 2—0 (15. 20), Graf
kova, Krupova — Maria Alexandru, 
Mariana Barasch 2—1 (13, —19, 13) ; 
R.P.B. — Russe 3—0, R. Cehoslovacă
— R.D.G. 3—0, R. P. Polonă — 
R.P.U. 3—211: Szmid — Sorvaș
1— 2, Lida — Kerekeș 2—0, Szmid, 
Lida — Kerekeș, Heirich 1—2, Szmid
— Kerekeș 2—1, Lida — Sorvaș
2— 1 ; R. Cehoslovacă — Russe 3—0 ;

R.P.R. _ R. p. POLONA 3—1 : 
riana Barasch — Szmid 2—0 
10), Maria Alexandru — Lida 
(18, 17), Geta Pitică, Maria Biro — 
Szmid, Lida 2—0 (12. 15), Maria
Alexandru — Szmid 2—0 (16, 18) ;
R.P.U. — R.P.B. 3—1, R. P. Palama 
— R.D.G. 3—0; R.P.R. — R.P B.

Pitică — Peeva 2—0, Geta
Maria Biro — Ivanova, Boiad- 
2—0.
ora cfnd are loc convorbirea te-

Ma. 
(H. 
0 2

In interesantul program baschctba- 
listic de sîmbătă seara din sala Flo- 
reasca a figurat și derbiul feminin 
dintre echipele bucureștene Olimpia și 
Constructorul. Deși evoluțiile prece
dente ale Constructorului nu o pre
zentau drept favorită, echipa campi
oană, mareînd o revenire și jucînd 
egal pe aproape întreaga întindere a 
meciului a repurtat o victorie pre
țioasă: 45-28 (19-16). La căpătui pri
melor 9 minute ale meciului, cînd 
conduceau cu 14-6, jucătoarele Olim
piei, fruntașe în clasament, . au lăsat 
impresia că vor cîștig i cu siguranță. 
A fost însă suficientă prima acțiune 
mai organizată a Constructorului ca 
să asistăm la o completă răsturnare

a scorului, permanent de aci înainte în 
favoarea Constructorului. La acest suc
ces al campioanelor care au trecut ast
fel de rivalele lor principale în drumul 
spre titlul pe anul 1959, și-au adus 
un mare aport Viorica Niculescu, 
restabilită după gripa avută, Lavinia 
Vasiliu, o bună organizatoare a jo
cului și Maria Ouatu, care dovedește 
maturizare. In această partidă au ju
cat: Constructorul: Antonescu (13), 
Voicu (17), Weissenbiirger (9), Vasi- 

~ și Rusu. Olimpia:
(9), Haralambie 

Todirașcu (7) și

liu (4), Ouatu 
F'lorescu (2), 
(3), Dinescu 
Danciu (2).

Cu un rezultat

(2)
Pop

(5),

neașteptat s-a în-

Luptînd cu multă însuflețire, 
C. C. A. a întrecut pe Honved

Urmare din PaS- 1)

urma unor ac-ajungă la 52—47 în
tiuni de toată frumusețea întreprinse 
ne Niculescu, Folbert și Fodor. Apoi, 
nună ce Greminger echilibrează oa
recum situația (52—51) ne detașăm 
natorită a două aruncări de la se- 
midistanță pe cît de spectaculoase, 
ne atît de exacte executate de Fodor : 
.56—51. Un reviriment al oaspeților 
produce egalarea la 64. De aci, cu 
0 minute înainte de sfîrșit, oboseala 

începe să apară și să-și spună cti- 
cedează pasul: 

73—80 I, în min.
"întul; C.C.A. 
65—70... 69—74...
37. Dar, meciul nu este jucat. Schim
bările de jucători în echipa noastră, 
ifăcute cu multă chibzuință, asigură 
rezervele de energie necesare în fi
nal. După ce Dinescu’ mai adaugă 
jim coș echipei sale, C.C.A. — prin 
acțiuni derutante — nu dă nici un 
pic de răgaz apărării adverse, intră în 
dispozitivul acesteia și o obligă la 
numeroase faulturi. Astfel, este” refă
cut handicapul punct cu punct, Ne
deff evidențiindu-se în final pentru si
guranța și calmul de care dă do
vadă în transformarea loviturilor zli
bere. Cu 5 secunde înainte de sfîrșit 
scorul era 70—80. Finalul a pecet
luit victoria echipei noastre eu 
81—80!

Cuplu! de arbitri K. Uberal

R. Ceh.) și V. Temkov (R.P.B.) nu 
au dat satisfacție decît în parte. In 
special în prima repriză Veselin 
Temkov a apreciat greșit drept faul
turi unele acțiuni ofensive ale jucă
torilor romîni, în cîteva rînduri fiind 
în dezacord cu colegul său Uberal. 
Au fost folosiți următorii jucători:

C.C.A.: Folbert (14), Nedeff (13), 
Fodor (22), Em. Niculescu (10), Ne- 
delea (7), Dinescu (10), Cimpoiaș 
(5) și Testiban. HONVED: Gremin- 
ger-(9), Simon (18), Czinkan (15), 
Banhegyi (16), Tcmesvari (4), Benc- 
ze (10), Balogh (8) și. Judik.

cheiat, după un final puțin întîlnit 
ca desfășurare, întrecerea masculină 
dintre Cetatea Bucur și Metalul M.I.G. 
Prima formație, clasată pe locul pe
nultim în campionatul actual, avea de 
înfruntat o echipă redutabilă, cu o 
bogată experiență competițională. De 
altfel, acest lucru a și fost dovedit 
mare parte din timp pe teren, unde 
Metalul M.I.G. avînd în Novacek și 
Cojocaru realizatori de seamă și-a im
pus superioritatea : 37-20 (min. 16), 
40-26 (min. 20), 67-54 (min. 35) ! 
Din acest moment pe teren a existat 
o singură echipă : Cetatea Bucur. Sur
prinși de acțiunile îndrăznețe ale ti
nerilor adversari și de impetuozitatea 
lor în final, jucătorii metalurgiști n-au 
reușit să-i rețină decît prin numeroa
se faulturi care le-au atras de altfel 
și înfrîngerea. la.tă rezultatele etapei : 
FEMININ. Olimpia Buc. — Construc
torul Buc. 28-45 (16-19); C.S. Ora
dea — Progresul Buc. 56-54 (28-28) ; 
Voința Oradea — Alimentara Tg. Mu
reș 47-59 (24-19) ; Rapid Buc. —
C.C.A. 69-30 ( 35-13) ; Voința Orașul 
Stalin — Voința Tg. Mureș 41-35 
(10-14) ; C. S. Ș. „Banatul" Timisoara
— C.S.U. Buc. 36-50 (9-21). MAS
CULIN. Cetatea Bucur — Metalul 
M.I.G. 68-67 ( 26-40); Dinamo Buc.— 
Voința Iași 68-56 (29-24); Rapid Buc.
— Torentul Galați 84-56 (44-31) ; Di
namo Oradea — Olimpia Buc. 69-60

.(29-29); Știința Cluj — Știința Timi
șoara 76-59 ( 35-25); meciul Dinamo 

I Tg. Mureș — C.C.A. a fost amînat 
I pentru vineri 6 martie.

3—0 : Maria Biro — Boiadjeva 
Geta 
tică, 
jeva

La
lefon-ică se desfășoară întâlnirea de
cisivă pentru locul întâi dintre repre
zentativele R.P.U. și R. Cehoslovace. 
Pînă acum scorul este de 2—1 în 
favoarea jucătoarelor maghiaro. Re
zultate tehnice: Heirich (R.P.U.) —• 
Krupova (R. Cehoslovacă) 1—2 ; Ke
rekeș (R.P.U.) — Gratfkova (R. Ceho
slovacă) 2—0; Kerekeș, Heirich 
(R.P.U.) — Grafkova, Krupova (R. 
Cehoslovacă) 2—1. Meciul continuă. 
 i_____  
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Bl Fotbal peste kotare
DOUA MECIURI INTERNAȚIONALE

Intîlmirea inter-țări Franța-Belgia, 
desfășurată ieri pe stadionul Colombes 
din Paris, a co-niirmat că belgienii sînt 
adversari incomozi pentru francezi. Re
zultatul de egalitate (2—2) dezavanta
jează pe oaspeți, care au dominat mai 
mult, ratîncl însă numeroase ocazii la 
poarta echipei Franței.

Confruntarea reprezentativelor B a dat 
cîștig de cauză echipei secunde a Bel
giei, învingătoare cu 2—1. La juniori 
Belgia-Franța 3—1-

★
Pe stadionul olimpic din Roma s-au 

întîlnit sîmbătâ' două reprezentative 
care nu s-au calificat în turneul final al 
ultimului campionat mondial: Italia și 
Spania. Meciul a fost de slabă factură 
tehnică.

Rezultatul 
fost deschis 
egalizator a 
Lojacomo. 
peit. Spectatori: 85-000.

Da Mladrid s-au întîlnit ieri echipele 
de tineret ale celor două țări. Rezultat: 
0—0.
M.T.K. ÎNVINSA IN PRIMA 

A RETURULUI..

reluarea campionatului R. 
M.T.K. a fost învinsă cu

final: 1—1 (0—0). Scorul a 
de Dl Stefano, iar punctul 
fost înscris de gazde prin 

A arbitrat austriacul Sei-

ETAPA

P. Un-
2—1 da

La
pare 
către Tatabanya. in urma acestui re 
zultat, Vasas care a făcut meci nul cu 
Miskolc (0—ft) a trecut pe primul Ioc, 
fiind la egalitate de ' 
(19 puncte).

In rest, rezultatele 
pești Dozsa a cedat _ .... ..
3—2 la Salgotarjan, în timp ce Ferenc-

varoș (care a avut în centrul liniei ele 
atac pe juniorul Albert. în mare formă) 
a dispus cu 2—0 de Szombathely. Ho- 
a jucat simliită cu V . , a
dispus cu 1—0 prin golul marcat d«\ •»- 
chl.

Celelalte partide s-a<u terminat 1- ega
litate. Deși ’ ’ " —’
ultimul loc) 
putut trece 
zultat: 0—0. 
a terminat
ARSENAL A ÎNVINS PE MANCHESTER 

UNITED

Sfertuii'e de finală' ale Cupei A? pite! 
desfășurate sîmb'ătă au adlus eliminareal 
deținătoarei trofeului, Bolton Vv a" 
rers. Performera este Nott’rgham For
rest, învingătoare cu 2—1. Celelalte trei 
meciuri s-au încheiat toate cu rezultate 
egale: Aston Villa-Burnley 0—0, Shef
field Unitod-Knorridge 1—1. Blackpool- 
Luton 1—1. De notat că Luton condu
cea cu 1—0 în ultimul minut de joc, 
cînd a survenit egalarea...

Etapa de ieri a Ligii profesioniste 
engleze a programat un nou derbi: 
Arsenal-Manchester United. Prima a în
trerupt seria de victorii a echipei din 
Manchester, cîștigînd cu 3—2. Prin a- 
ceasta Arsenal se menține în fruntea 
clasamentului cu 41 puncte, față de cele 
40 alo lui Wolverhamnton (cîștigă cu 
4—1 la Manchester City). Manchester 
United are 38 puncte, iar Bolton 35.

echipia din Gor (clasată P® 
a dominat mai mult, ea n-a 

<?e C.9-?n?e! (loct’i III)' Re
ia Dlosgyor, echipa local» 
nedecis ou Dorog: 1—1.

i

© IERI, la Miinchen, echipa repre
zentativă de lupte libere a R. P. 
Bulgaria a surclasat reprezentativa 
Germaniei Occidentale. Luptătorii bul
gari au cîștigat cu 15—1. O impresie 
excelentă au lăsat Kolev și Stancev 
(cat. ușoară și respectiv cat. semi 
grea). La cat. grea Mehmedov a ter
minat la egalitate cu Dietrich.

• LA BASEL, reprezentativa de 
hofchei pe gheață a Canadei a dispus 
de Elveția cu 13—3 16—1, 3—1. 4—1).

® ECHIPA de. hochei pe gheață 
Dynamo Pardubice (R. Ceh.) a jucat 
la Moscova cu formația Spartak. Vic
toria a revenit echipei gazde cu 5—2.

• LA 5 MARTIE echipa de atletism 
Dukla Praga va întâlni la Șanhai se
lecționata oralului. Din echipa ceho-

slovacă fac parte, printre alții, Jung
wirth, Dolezal. Skobla.

• CAMPIONATUL de cros al Fran
ței, desfășurat la Trambley, a revenit 
cunoscutului atlet Alain Mimoun.

a IN PADUREA Vincennes, din 
împrejurimile Parisului, s-a desfășu
rat o cursă internațională de ciclo- 
cros. A învins proaspătul campion 
mondial Renato Longo (22,500 km. în 
54:01,0) care l-a întrecut din nou pe 
fostul campion Dufraisse, clasat pe 
locul doi.

puncte cu M.T.K.

sînt normale. Uj 
la mare luptă cu

• COMPETIȚIA internațională de 
rugbi „Turneul celor 5 națiuni" a pro
gramat sîmbătă două importante în
tâlniri.

La Londra, pe terenul Twickenham, 
reprezentativele Angliei șj Franței au 
făcut meci egal: 3—3. Punctele au 
fost marcate prin lovituri de pedeapsă, 
în repriza întâia. Francezii au dezi
luzionat, fiind dominați de gazde la 
grămadă și în tușe.

Al doilea meci, desfășurat la Edin
burgh, a prilejuit echipei Irlandei o 
surprinzătoare victorie cu 8—3 în fața 
Scoției.

In clasamentul turneuiui, continuă 
să conducă Franța, care rămîne sin
gura echipă neînvinsă.

Z__________________________________
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Au început campionatele 
mondiale feminine 
de patinaj viteză
28 februarie au început liLa

Sverdlovsk campionatele mondiale 
minine de patinaj viteză la care par-ț 
ticipă sportive din 9 țări: R.P. ChH 
neză, R.D. Germană, R.P. Ungară,- 
R.P.D. Coreană, R.P. Polonă, Finlan
da, R. Cehoslovacă, Suedia și U.R.S.S.*

Prima probă a zilei — 500 ni —• 
a fost dominată de patinatoarele so’ 
victice care au realizat cele mai bune 
timpuri. Pe primul loc, la egalitate, 
s-au clasat reprezentantele U.R.S.S., 
Rîllova și Kondakova, cu același timp: 
47,5 sec. Au urmat în clasament Ei- 
narsson (Suedia), Sivonen (Finlanda) 
și Skolnikova (U.R.S.S.).

(Agerpres) <


