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In ir-un decor de iarnă

A ÎNCEPUT al doilea act al campionatului de fotbal

BELGRAD 15 (prin telefon de 
trunisu! nostru)

De îndată ce avionul nostru a 
terizat pe pista aeroportului din 
caritate iar ptoaia puternică și frigul
pătrunzător ne-a luat în primire, spor
tivii noștri și-au dat seama că traseul 
întrecerilor balcanice de cros va fi 
noroios și că lucrul acesta le va so
licita eforturi îndoite. Intr-adevăr tra
seul hipodromului „Careva Cuprija** 
a fost deosebit de greu și a făcut O 
triere severă printre participant» la 
cea de a IV-a ediție a campionatelor 
balcanice de cras.

In întrecerea feminină, Yul Oirai 
(Turcia) campioană balcanică a pro
bei de 800 m de la Sofia, și-a dove-

Săptămîna trecută, primăvara apă
ruse zîmbiioare pe străzile Bucureștiu- 
lui și — probabil — aproape în toată 
țara, lăsindu-ne să credem că primele 
meciuri din returul campionatului de 
fotbal se vor desfășura intr-un decor 
îmbietor de soare și lumină. Dar iarna 
pe care o socoteam definitiv plecată 
de pe meleagurile noastre, s-a întors 
pe neașteptate și parcă mai... pornită 
ca oricind.

c

mină mult în mijlocul nostru, tocmai 
acum cind a început campionatul de 
fotbal. Deocamdată însă, meciurile s-au 
desfășurat pe o vreme aspră, cu vînt 
tăios și o burniță rece, care piuă ța 
urmă a prins să se transforme într-o 
țulguială care parcă nu mai voia să 

e> oprească.
Campionatul a avut un „debut" in

teresant sub aspectul rezultatelor și (ca 
o consecință a lor) a clasamentelor. 
Liderul, Dinamo București, a pierdut 
la Orașul Stalin, astfel că nu mai 
păstrează decît gol-averajut ca... argu
ment in plus față de C.C.A., care, ne
reușind rezultatul scontat în fața Ști-

sperăm că n-are de gind să ră-

Poarta echipei Știința Timișoara a fost des... vizitată în meciul de ieri de înaintașii Progresului. Fotografia 
aceasta înfățișează una din fazele în careul aglomerat al timișorenilor. De la stînga la dreapta: Oaidă, care 
cade din săritură peste Fiorescu, Tîlv eseu respingindWialonul cu capul, sub privirile lui Smărăndescu, Mazăre, 
Pereț și Codreanu (Foto: I. Mihăică)

dit și cu acest prilej valoarea. Ea s-a 
desprins de pluton imediat de la start, 
s-a distanțat serios și a cîștigatclar. Irt 
acest timp, în fruntea celor opt aler
gătoare rămase în pluton s-a instalat 
tînăra noastră reprezentantă Zamfira 
Voinea. Ea a reușit chiar la un mo
ment dat să-și asigure un evantai 
de peste 30 m și se părea că va o-: 
cupa locul doi. Pe ultimii metri ai 
cursei a fost însă ajunsă și întrecută; 
Oricum, comportarea ei este foarte» 
frumoasă și se cuvine subliniată..

Proba masculină s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a fdndistislui 
grec Ian,os Glezos, la individual, și 
a formației Bulgariei în clasamentul 
pe echipe. Cursa s-a desfășurat de-a. 
lungul a cinei ture măsnrînd fiecare 
cite 2.000 nt In primul tur s-a aler-; 
gat în formație completă, reprezen
tanții noștri fiind pe la mijlocul piu-! 
tonului. Weiss n-a putut menține rrt-î 
mul destul de rapid și a rămas. Ir.' turul 
doi, în frunte se află Vucikov și Mitraliei 
și se părea că între aceștia se va 
da lupta pentru primul loc. In a- 
eeastă ordine s-a alergat 2/3 din 
cursă. La intrarea în ultimul tur Mii)! 
Italici trece în frunte, urmat de Gre- 
cescu, Vucikov, Ivanovioi. Restul ailor-: 
gătorilor se aflau cu millt în urmă; 
Iată însă că Olezos sprintează puter
nic și-i ajunge pe cei din față și 
împreună cu ei parcurge ultimul tur. 
Cu 100 m înaintea sosirii, sprintul 
său, declanșat la momentul oportun, 
ii aduce victoria. Dintre atleții noștri 
Grecescu, în special, Dinu și Pricop 
au avut o comportare bună.

Rezultatele tehnice:
Femeii (2.000 m): 1. Yul Girai (Tur-; 

cia) 7:04,6; 2. Milita Rajkov (Iugoh 
slavia) 7:35,6; 3. Anka Slamnik (lugo-! 
stavia) 7:35,8; 4. Zamfira Voinea 
(Romania) 7:36,0; 5. Gabriela Hude 
(Iugosdavia) 7:38,6; 6. Lucia PăuSeJ

OCTAVIAN GINGU
(Continuare în pag. 2)

inței Cluj, a ciștigat totuși punctul 
oare o despărțea de dinamoviști. Dar, 
în lupta pentru titlu au veleități și mai 
serioase decît pînă acum Rapid și Pe
trolul. care cucerind cite două puncte... 
întregi (și încă în deplasare f) au a- 
juns in imediata vecinătate a celor 
două echipe fruntașe: la un punct! In

coada clasamentului: „statu quo", cu 
remarca totuși că în timp ce Știința 
Cluj dă speranțe temeinice susțină
torilor ei, Știința Timișoara alunecă vi
zibil spre locurile direct amenințate.

Dar să nu ne pripim cu concluziile 
și mai ales cu... pronosticurile. Nu s-a 
disputat decît prima etapă.

Finalele Spartachiadei de iarnă la schi, 
o sărbătoare a tinereții

Handbal în 7

’LEFOB fi. tes și sum si. wap umbli 
AI OÎȘiWl £090 „S« P9PULAR"

Entuziasm, voioșie tinerească, emo
ții! Decor obișnuit pentru o adevărată 
finală de campionat — cum este con
siderată Cupa „Sportul popular** la 
handbal în 7 pentru juniori și juni
oare. Firește, o dată cu primele jocuri 
de sîmbătă au început și... pronosticu
rile. Cine va cîștiga „Cupa**? O în
trebare pusă însă prea... devreme 
pentru că sîmbătă Cupa „Sportul 
popular" programa — în cadrul serii
lor — nu mai puțin de 18 partide. 
Jocul inaugural: Luceafărul Orașul 
Stalin — Școala sp. elevi Ploești 
n-a oferit o dispută echilibrată (hand
balistele din Orașul Stalin au cîști- 
gat cu 7—0), dar întrecerile urmă
toare au satisfăcut și pe cei mai 
exigeați spectatori — foarte numeroși 
în tribunele sălii Floreasca.

O cronică a celor... 18 meciuri din 
serii ar necesita multe comentarii. 
Aproape fiecare partidă a însemnat o 
pasionantă întrecere pentru calificarea 
în turneul final de ieri. Seara tîrziu, 
cînd în sala Floreasca nu mai rămă
seseră decît vreo cîțiva... părinți, ar
bitrii întocmiseră clasamentele jocu
rilor de sîmbătă:

FEMININ 
SERIA I

1. Luceafărul Or. Stalin 2 2 0 0 17: 4 4
2. Textila Lugoj 2 10 1 8:11 2
3. Șc. sp. elevi Ploești 2 0 0 2 1:11 0

SERIA a II-■a
1. Ilefor Tg. Mureș 2 110 8: 3 3
3. Const r. București 2 110 9: 6 3
3. Flamura roșie Sibiu 2 0 0 2 3:11 0

Așa dar, o finală între Luceafărul 
Orașul Stalin și Ilefor Tg. Mureș. în 
prima serie Luceafărul s-a calificat 
destul de ușor, în timp ce Ilefor a 
devenit finalistă numai datorită gol
averajului.

MASCULIN
SERIA I

1 Clubul sp. șc. Buc.
2. Petrolul Teleajan
3. Chimia Făgăraș
4. Rapid Oradea

SERIA a

3304 44:13 6
3 2 0 1 35:16 4
3 1 0 2 29:21 2
3 0 0 3 12:65 0

1. Clubul sp. șc. Banatul 3 2 1 o 41:33 5 
a. Voința SltCu 3 2 1,0 27:2S 5
3. Știința Galați 3 1 0 2 36:33 2
4. Tract. Or. Stalin 3 0 0 3 26:36 0

Echipele „cap de serie" au fost în- 
tr-adevăr cele mai bine pregătite. O 
comportare foarte bună a avut în se-

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare in pag. 4)

Pază din jocul Flamura roșie Sibiu — Școala sportivă de elevi Ploeștl 
(Foto: B. Ciobanii)

POIANA STALIN (prin telefon de 
la trimisul nostru). — întrecerile de 
sîmbătă și duminică din cadrul fina
lelor de schi ale celei de a 4-a Spar- 
tachiade de iarnă a tineretului s-au 
desfășurat într-o atmosfera de viu 
entuziasm.

Participanții — selecționați dintre 
miile/de concurenți ai fazelor ante
rioare — au luptat din răsputeri pen
tru a avea o comportare cit mai 
bună, pentru a reprezenta cu cinste 
regiunile din care fac parte. De la 
început subliniem excelenta compor
tare a reprezentanților regiunii Stalin, 
care la probele de fond au cucerit 
toate locurile I, iar la slalom uriaș 
s-au clasat pe locuri fruntașe. Dacă 
mai adăugăm că majoritatea repre
zentanților regiunii Stalin sînt juniori 
și că aceștia au dovedit un nivel teh
nic ridicat, avem o și mai bună dova
dă a muncii rodnice dusă de asocia
țiile sportive, consiliile U.C.F.S. și 
comisiile locale pentru asigurarea 
succesului Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Merită amintită și com
portarea reprezentanților Regiunii Au
tonome Maghiare, precum și a celor 
din regiunile Ploești, Cluj, Hunedoa
ra și Timișoara, care au prezentat 
concurenți tineri, bine pregătiți.

Trecînd la desfășurarea probelor, 
vom arăta, în primul rînd, că în cursa 
de slalom uriaș condițiile nu au fost 
toomai favorabile. Un vînt rece sufla 
peste Kanțer, iar zăpada foarte dife
rită a solicitat concurenților multă a- 
tenție și ia ceruire și în parcurgerea 
traseului. In general, băieții s-au do
vedit puși la punct cu pregătirea. Ei 
s-au avîntat cu toată dîrzenia pe tra
seul ifiarcat din Kanțer prin Poiana 
Doamnei pînă la Poiana Ruia.

întrecerile de schi din cadrul fina
lelor Spartachiadei s-au încheiat du
minică prin desfășurarea ștafetei com
binate. Ștafeta regiunii Stalin —mai 
omogenă și mai valoroasă — a cîș- 
tigat detașat această cursă. Retnar-

căm că toți componență ștafetei (Bu
jor Olteanu, Elena Cojan, Doina Bo
boc și Ghcorghe Neag) au cucerit 
primele locuri și în cursele individua
le desfășurate vineri.

Rezultate tehnice: slalom uriaș: 
Seniori sat: 1. Al. Ivanovici (Baia

Reg. Ploești, 3. Reg. Autonomă Ma
ghiară, 4. Reg. Hunedoara, 5. Reg. 
Timișoara, 6. Reg. Bacâu. Clasamen
tul general pe regiuni: 1. Reg. Stalin 
144 p., 2. R.A.M. 123 p., 3. Ploești 
105 p., 4. Hunedoara 89 p., 5. Timi
șoara 78 p„ 6. Bacău 75 p., 7. Cluj

Probele de fond din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului, desfășurate, 
pe pirtiile de la Poiana Ruia, au prilejuit întreceri deosebit de disputate

Mare), 2. Petre Remus (Suceava), 3. 
Dumitru Pricop (Bacău). Seniori 
oraș; 1. 1. Tămăioagă (Timișoara), 
2. Cornel Rucărcanu (Ploești), 3. A. 
Bares (Baia Mare). Senioare sat: 1. 
Stela Dărăbanțiu (Hunedoara). Se
nioare oraș: 1. Renate Padini (Cluj), 
2. Maria Lăzărescu (Bacău), 3. Vio
rica Boblișev (Reg. Stalin). Juniori 
sat : 1. Ion Munteanu (Cluj), 2.
Const. Gheorghiu (lași), 3. Ion O- 
priș (Reg. Stalin). Juniori oraș: 1. 
Const. Ilie (Suceava), 2. Stan Lazăr 
(Timișoara), 3. ion Nicolau (Bacău). 
Junioare sat: Eugenia Boboc (Reg. 
Stalin). Junioare oraș: 1. Erika Lip
hart (Reg. Stalin), 2. Mariana Zbu- 
gan (Timișoara), 3. Cornelia Cherciu 
(Ploești). Ștafete: 1. Reg. Stalin, 2.

73 p., 8. Iași 66 p., 9. Suceava 56 p» 
10. Baia Mare 53 ip., 11. Pitești 44 
12. Oradea 14 p.

Cuvîntul de închidere a întrecerilor 
a fost rostit de tov. Nicolae Raman, 
secretar al C.C. al U.T.M., președin-: 
tele comisiei de organizare a Sparta-! 
chiadei de iarnă a tineretului.

D. STANCULESCU

a H formai loiui nu tenis fe masă al h.p.8- 
peniru camplKiaisls Ntt

Marți urmează să plece la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Belgiei, delegația sportivilor 
romîni. La Bruxelles și apoi la Dort
mund, țara noastră va fi reprezenta
tă de următorii jucători și jucătoare : 
Radu Negidescu, Tiberiu Covaci, A-

dMbert Rethi, Geta Pitică și Maria 
Biro. Așa cum am mai anunțat, cam
pionatele internaționale ale Belgiei, 
de la Bruxelles, vor avea loc la 21 și 
22 martie, iar „mondialele** de la 
Dortmund se vor disputa între 27 
martie și 5 aprilie.

Turneul de șah 
de la Orașul Stalin

ORAȘUL STALIN 15 (prin telefoiifc 
Sîmbătă au început în localitate în
trecerile șahiștilor din cadrul Turneului 
Maeștrilor, dotat cu „Cupa Ștefan 
Szabo". Participă 12 jucători (Giins» 
berger nu s-a putut prezenta).

In prima rundă s-au înregistrat u« 
mătoarele rezultate: Ghițescu—Gavrilă 
I 1—0, Breazit—Bozdoghină 0—1, L; 
Szabo—Radovici 0—1. Reicher—Dri- 
mer */2—*/2, Soos—Partos I—0. S-a» 
întrerupt partida Pavlov—Mititelu.

In cea de a doua rundă s-a termU 
na,t în primele ore de joc partida Pa-1 
vlov—Ghițescu. cu un rezultat da e4 
galitate.

GH. MAZGAREANU-corțflgi



Un serios examen înaintea europenelor de box Otto Bottner și Geta Pitică învingători
• Boxerii romîni așteaptă cu încredere întîlnirea cu selecționata 

campionul olimpic Mc Taggart
Scoției • I. Mihalîc va îniilni pe in concursul de tenis de masă „Gupa Voința"

Mîine dimineață cei mai buni boxeri 
tai țării noastre vor pleca pe calea 
aerului spre capitala Scoției, Glas
gow. Cele două întîlniri pe care le 
vor susține pugiliștii romîni în Sco
ția (joi îa_ Glasgow și luni sau marți 
la Dundee) constituie un bun prilej 
de verificare a potențialului forma
ției noastre înaintea marii confrun
tări europene de la Lucerna.

Reprezentativele R. P. Romine și 
Scoției nu s-au mai întîkiit niciodată 
pînă acum. La Praga, în cadrul cam
pionatelor europene din anul 1957 
singurul boxer romîn care a întîlnit

Ieri, în campionatele de volei
Etapa a Xll-a a campionatelor 

'de volei a luat sfîrșit cu rezultate 
în general — normale. Excepție 

fac două meciuri feminine. Dinamo- 
vistcle au cîștigat muit mai ușor 
decât se așteptau ele însele, meciul 
cu C.P.B. (3—0).

A doua partidă feminină care a a- 
dus un rezultat nescontat a lost 
cea dintre Metalul M.l.G. și Voința 
Orașul Stalin. Bucureștencele au 
pierdut și această partidă (a treia 
consecutivă în returul campionatului).

Echipa oaspe a fost ma.i bună și a 
știut să-și impună superioritatea.

Un joc destul de plăcut au oferit 
Progresii! București și Someșul Cluj. 
Ceea ce a interesat în primul rînd 
pe spectatorii din sala Ploreasca a 
fosit feM în care Someșul va căuta 
să-și mențină supremația în cursa 
.pentru primul loc, în fața unei echipe 
decise să facă tot posibilul pentru a 
se îndepărta cât mai mult de zona 
supusă retrogradării. Bucwreștencele 
au început meciul foarte bine. Deși 
au condus cu 4—0, 7—6, 11—8 și au 
fost egalate la 13. ele au avut un 
finiș mai bun cîștigînd primul set al 
întâlnirii cu 15—13. In continuare au 
pierdut însă celelalte trei seturi, dar 
după o luptă dîrză. Avînd un atac 
mai insistent și preluări mai bune, 
jucătoarele Clujene au cucerit victoria 
cu 3—1.

Trecând la partidele masculine, tre
buie să remarcăm în primul rînd ca
litatea meciurilor Victoria — Rapid și 
Constructorul — Cetatea Bucur. In 
aceste partide atât Constructorul cît 
și Victoria au prezentat formații bine 
pregătite, cu frumoase posibilități, 
care au fost întrecute numai după 
multe eforturi de Rapid și Cetatea 
Bucur. La Iași, C.C.A. a cucerit a

Campionatul balcanic la cros
(Urmare din pag. 1)

(România) 7:41,5; 7. Ana Czuîi (Ro
mânia) 7:42,6; 8. Florica Grecescu 
(România) 7:57,3; 9. Marica Kovtacev 
(Iugoslavia) 8:07,3. Au luat startul 
9 alergătoare. Clasament pe echipe?
1. Iugoslavia 6 .p.; 2. Romînfa 14 p.

Bărbați (10.000 m): 1. Ianos Gle- 
zbs (Grecia) 31:58,8; 2. Mihalici (Iu
goslavia) 32:02,2; 8. Grecescu (Ro- 
niWa) 32:17,4; 4. Paev (Bulgaria) 
32:25,0; 5. Vucikov (Bulgaria) 32:25,0; 
6. Barcev (Bulgaria) 33:09,0; 7. Su- 
botici (Iugoslavia) 33:11,0; 8. Ivano. 
•viei (Iugoslavia); 9. O. Dinu (Româ
nia); 10. Pricop (Romînia); —14. 
Bădici (Romînia);... 19. Weiss (Ro
mânia). Au luat startul 29 de alergă
tori din pare 2 au abandonai (Papa-

Rezultatele alergărilor de iert

Reuniunea de ieri de la Băneasa 
Trap s-a desfășurat pe ninsoare de la 
prima pînă la ultima alergare. Tere_ 
nul s-a îngreunat, și din această cau-aă 
caii au mers cu multe sdeunde sub 
recordul lor. Pe asemenea pistă, în 
genere, sînt «ivamtajaiți caii din fruntea 
.pltutoanjeilor. țAiceiaislUă retgjulțtij o. foști 
respectată, majoritatea cailor cîștigă- 

■“torl recrutîndu-se din rîndul cadlor por
niți în primia linie.

In alergarea principală, premiul Fan
fara ir, armăsarul Zvon II s-a reabi
litat după o serie de eșecuri.

In alergarea conducătorilor amatori 
ia cîștigat armăsarul Jovin, bine con
clus de Rozalia Avram.

Dintre ceiBadți învingători merită o 
"mențiune specială armăsarul Vîrtej VI, 
•care și-a tîâeut o reintrare bună

Rezultatele tehnice sînt următoarele: 
I. Orșova II (Toderaș), Bobită U, 

3Iopa Top. Cota: 1,90: 5,90 lei.
H. Fluieră vînt: (Cîrligel D.) Fron

tiera, Hangița. Cota: 4,20; 13,30; 17,99.
UT. Vinovata (Păcura ru), Dolofan, 

Spic. Cota; 3,90; 14 10; 26,20;
IV. Xenofon II (Olteanu), Cuța, Har- 

•fruz. oota: 14,00; 314,00j 342,10; Ordi
Mea Trtnlă: 1364 let 

un pugilist scoțian a fost Mihai 
Trancă. Adversarul său de atunci a 
fost campionul olimpic Mc Taggart, 
care a cîștigat discutabil întâlnirea, 
după ce în prima repriză se „odih
nise" opt secunde la podea. Specia
liștii romîni, care i-au urmărit p» 
scoțieni la Melbourne ca și la Praga 
subliniază că aceștia sînt foarte bu.nl 
tehnicieni, utilizează des contra-atacu- 
rile, boxează în viteză și se deplasează 
cu multă ușurință în ring. După cum 
se știe reprezentativa Scoției a reușit 
recent un excelent rezultat (5—5) în 
fața selecționatei Angliei.

Reprezentanții noștri s-au pregătit

doua victorie din cele trei meciuri 
susținute pînă acum în returul cam
pionatului. Meciul a fost dc slabă 
factură tehnică, diar foarte disputat.

REZULTATE TEHNICE 
Șl CLASAMENTE

FEMININ: Rapid București—Voința 
Sibiu 3—0 (15—5, 15—9, 15—4);
Progresul București—Someșul Cluj 
1—3 (15—13, 13—15, 14—16, 11 — 15); 
Dinamo București—Comb. Polig. Buc. 
3—0 (15—9, 15—10, 15—9); Știința 
timișoara—Știința Cluj 3—0 (15—13, 
15—9, 15—8); Metalul M.l.G. Buc.— 
Voința Orașul Stalin 2—3 (15—13,
10—15, 11 — 15, 15—6, 6—15).

1. Rapid Biuc. 12 1£1 1 35: 8 6nfl:4C2 2S
2. Someșul Cluj ia 11 1 34:12 610:499 23
3. Comb. P. Buc. 12 3 23:18 636:5+1 2,1
4. Dinamo Buc. 12 7 5 28:21 631:564 19
5. Met. M.l.G. B. 12 6 6 26:25 670:622 1»
6. Voința Or. St. 12 5 7 23:27 616:635 17
7. Șt. Timișoara 12 4 8 18:27 522:586 16
8. Știința Clu.i 12 3 9 16-29 4’96:6'»"’ 15
9. Progresul Buc. 12 3 9 13:31 503:569 15
10. Voința Sibiu 12 1 11 lil:35 452:650 13

MASCULIN : C.S.M.S. Iași—C.C.A. 
2—3 (5—15, 15—6, 6—15,’ 15—10,
11—15); Victoria Buc.—Rapid Buc.
1— 3 (13—15, 10—15, 15—10, 10—15); 
Constructorul Buc.—Cetatea Bucur
2— 3 (15—11, 8—15, 9—15, 15—10, 
9—15); Știința Cluj—tractorul Or. 
Stalin 3—0 (15—8, 16—14, 15—5) 
meciul a avut loc la Tg. Mureș ; Di
namo Buc.—Voluta Buc. 3—1 (15—13, 
15—11, 13—15, 15—10).

1. F.ap-id Buc.
2. Dinamo Buc. 
3; Știința Cluj
4. Cet. Bucur
5. Constr. Buc.
6. TraOt. Or. St.
7. Vict. Buc.
K. C.C.A.
9. Voința Buc.
10. C.S.M.S. Iași

12 .11 1 35:10 646:47» 23
12 10 2 33:16 674:566 22
12 9 3 31:19 663:6211 21
12 7 5 31:24 731:666 19
12 6 6 21:23 610:632 M
12 5 7 23:24 589:586 17
12 4 « 23:27 612:637 16
12 4 8 19:32! 600:660 16
12 3 9 17:3.2 579:66» ÎS

12 1 11 14:35 568:671 13

vasiliu și Trbozevici). Clasamentul pe 
echipe: 1, Bulgaria 34 p. 2. Iugo
slavia 35 p; 3. România 36 p; 4. Gre
cia 51 p; 5. Turcia 55 p.

Etapă calmă
Etapa de ieri a campionatelor de 

baschet poate fi considerată o etapă 
calmă. Nu s-a înregistrat nici o sur
priză.

Câteva partide s-au încheiat însă 
la scoruri strînse, prilejuind o lupfâ 
interesantă, echilibrată. In fruntea a- 
cestora se situează partida feminină 
de la Timișoara dintre Clubul Spor
tiv Școlar Banatul _ și Voința Orașul 
Stalin. Deși se întâlneau echipe cla
sate pe ultimul și, respectiv, al trei- 

V. Jovin CR. Avram), Hermina Ora- 
vlța. Cota: 3,60; 15,80; 97,70 lei.

VI. Eleglant (Ghinea), Adrian, Ga 
roata. Cota: 1,90; 7 56; 13,00 lei.

VIL Zvon II (Teofil St.), Ollteț, O- 
țel. Cota: 4,10; 28,20 ; 8,20 lei. Ordinea 
triplă 159.

VIII. Vîrtej VI (Avram G), Legen
dar. Florida. Cota: 5,30; 16,10; 17,90 lei.

XI. Demon (Soleau), C——tee, Teo- 
fana. Cota: 1,30; 18,80; 8,90 Iei.

Miercuri 18 miairtle reuniune de trap

Miercuri se organizează o reuniune 
de trap, începind de la ona 15. Pe 
program figurează' 7 alergări, dintre 
care se desprind premiile Ftanvetta în 
care concurează cai de 3 ani din prima 
categorie și premiul Florența. în care 
figurează eîțiva adulți de primă cate
gorie.

In premiul Fiametta participă: Cri. 
șana 1100 (Dinu Tr.), Neva 1720 (Teo
fil St.). Evamtal 1720 (Niiculae Gh.), 
Postăvarii 1740 (Szabo I), Priveliștea 
1740 (Oiană I.), Licurici III 1740 (An
gliei O.). Ivona 1760 (Ijchim C.) șl 
Straja 1780 (Ștetănescu M.).

Pariul Austriac a fost cîștigat de 4 
buletine întregi și 2 sferturi cu 6 cai. 
Se reportează suma de lei 5230,81.

FEMININ

1. Olimpia Buc. 20 16 0 4 1122: 821 525
2. Constr. Buc. 10 16 0 3 1041: 632 31
3. Voința Or. St. 20 15 0 5 985: 812 56
4. Rapid Bric. 20 13 0 7 1027: 822 46
5. Frognesnl Buc. U9 12 1 6 889: 8118 4»
6. C. S. Oradea 20 12 0 8 1018: 948 44

7. C.S.M. Tg. Mureș 20 10 1 9 910: 854 41
8. C.S.U. Buc. 20 7 1 12 739: 906 35
0. Voința Tg. M. 20 5 0 15 819:1037 30
U0. C.C.A. 20 5 0 15 666: 973 30
11. Voința Oradea 20 3 1 16 787:1060 27
12. C3.S.S. Tim. 20 3 0 17 706:1045 26

MASCULIN

1. C.C.A. 17 16 0 1 1383: 994 49
2. Olimpia Buc. 17 13 0 4 1103: 973 43
3. Dinamo Tg. M. 17 11 0 6 1174:1010 39
4. Știința Cluj 17 11 0 6 1139:1125 39
5. D inia mo Oradea 17 9 3 5 1154:1035 38
6. Dinamo Buc. 17 8 2 7 982: 912 35
7. Rapid Buc. 17 7 2 8 1077:1057 33
8. Met. M.l.G. B. 17 1 0 10 1053:1020 31
9. Voința Iași 17 5 0 12 1007:1187 27

10. Torentul Galați 17 5 0 12 919:1167 27
11. știința Tim. 17 4 0 IU 839:1076 25
12. Cei. Bucur 17 2 1 14 910:1184 22

cu multă atenție pentru examenele 
de la Glasgow și Dundee. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît de modul cum 
se vor comporta în Scoția depinde 
profilul viitoarei noastre echipe pen
tru campionatele europene. După cum 
ne-a spus antrenorul Lucian Popescu, 
toți componenții reprezentativei noa
stre dețin o formă bună. In general, 
lotul este omogen, bine pregătit atît 
sub aspect fizic cît și tehnic. Antre
namentele la mănuși ale pugiliștilor 
noștri nu s-au mai făcut ca de obi
cei „în familie" ci s-a apelat la ser
viciile unor boxeri din afara lotului 
dar de o valoare recunoscută (cum 
ar fi V. Schiopu, Toma Constantin, 
N. Mîndreanu, M. Urlățeanu, L. Am- 
bruș, St. Cojan, V. Tijă, Gh. Octavian 
ș.a.) care i-au supus pe selecționați 
la eforturi serioase. Dintre aceștia o 
formă excelentă dovedesc M. Dobres- 
cu, C. Gheorghiu, A. Farkaș, I. Mi- 
halic (care va întîlni pe campionul 
olimpic Mc Taggart), D. Gheorghiu, 
Gh. Negrea.

Iubitorii boxului din țara noastră 
așteaptă de la pugiliștii romîni care 
vor susține cele două întîlniri în Sco
ția rezultate cît mai bune care să 
confirme prestigiul sportului nostru 
cu mănuși în arena internațională.

A început campionatul republican de rugbi
Zăpada care a căzut ieri fără înce

tare, nu numai că a îmbrăcat în decor 
de iarnă terenurile de rugbi, dar a și 
contribuit la desfundarea lor, împie
dicând astfel controlul balonului și, 
implicit, desfășurarea meciurilor în 
bune condiîiuni. Din aceste motive, de 
altfel, partida Progresul — Metalul 
M.I.C. a fost amânată pentru miercuri, 
cînd urmează să aibă loc pe stadio
nul Progresul la ora 16,15.

Constructorul Birlad și-a „vindut scump pielea", stopind majoritatea acțiu
nilor bucur,eștene. In foto grafie Paiu (Constr. Birlad) oprește un contraatac 

lansat de Constructorul Buc.
(foto: Gh. Dumitru)

în campionatele de baschet
lea loc, meciul s-a jucat tot timpul 
sub semnul egalității, termânîndu-se 
cu victoria la numai un coș diferență 
a jucătoarelor din Orașul Stalin. Â- 
cest rezultat este pe linia compor
tării din ce în ce mai bune pe care 
formația școlară din Timișoara, debu
tantă în campionat, o dovedește de 
la o etapă la alta. De asemenea, 
C. S. Oradea a tranșat pentru a doua 
oară în favoarea sa disputa directă 
cu C. S. M. Tg. Mureș, menținîn- 
du-se ferm în prima jumătate a clasa
mentului.

Cel mai interesant meci masculin 
al etapei s-a desfășurat aseară la 
Giulești, între C.C.A. și Rapid. Bas- 
chetbaliștii feroviari au dat o replică 
dîrză campionilor, făcând ca rezulta
tul să stea sub semnul incertitudinii 
în cea mai mare parte a timpului. 
Pentru edificare, iată cîteva momente 
din evoluția scorului: min. 8: 18—12 
pentru Rapid, min. 18: 30—24 pentru 
C.C.A., min 20: 35—32 pentru
C.C.A., min. 28: 49—38 pentru
C.C.A., min. 31: 57—52 pentru Ra
pid. Din acest moment, militarii 
și-au revenit, egalînd în min. 33 și 
distanțîndu-se. Semnalăm arbitrajul 
confuz, presărat cu decizii eronate 
(care, din fericire, n-au influențat 
rezultatul final) prestat de cuplul D. 
Chiriac — Gh. Dinescu.

REZULTATE

FEMININ: Clubul sportiv școlar
„Ban>atul“-Timișoara — Voința Orașul 
Stalin 46—48 ( 24—22), Clubul spor
tiv Oradea — Clubul sportiv munci
toresc Tg. Mureș (fost Alimentara) 
53—50 ( 28—25), Voința Oradea —

întrecerile de tenis de masă dotate 
cu „Cupa Voința", care au avut loc 
sîmbătă dimineața în sala Ciulești 
din Capitală, au luat sfîrșit cu vic
toriile lui Otto Bottner (Voința Bucu
rești) la simplu masculin și Geta Pi
tică (Constructorul București) la sim
plu feminin. Bottner s-a dovedit în 
ascendent de formă. El a prestat un 
joc complet, presărat cu atacuri de
cisive. Cel de al doilea clasat, Radu 
Negulescu, nu a putut da un randa
ment maxim, fiind suferind.

La fete, Geta Pitică a arătat mai 
multă siguranță și orientare tactică. 
Ea a întrecut pc Ella Constantinescu, 
ca și pe Maria Biro. Maria Biro și 
Maria Alexandru au acționat inegal.

Iată rezultatele și clasamentele com
petiției : simplu bărbați, calificări: 
Negulescu—Nazarbeghiari 2-0, Rethi— 
Pcsch 2-0, Zaharia Bujor—Covaci 2-1, 
Bottner—Iscovici 2-0.: Turneu pentru 
locurile 1-4: 1. Bottner (6 p.) cu Ne- 
giilescu 2-0, Zaharia Bujor 2-1, Rethi 
2-0; 2. Negulescu (5 p.) cu Zaharia 
Bujor 2-1, Rethi 2-0; 3. Rethi (4 p.) 
cu Zaharia Bujor 2-1; 4. Zaharia Bu
jor 3 p. Turneu pentru locurile 5—8 : 
5. Covaci (6 p.) cu Nazarbeghiari 2-1. 
Hosu (care a jucat în locul lui Pcsch) 
2-0, Iscovici 2-1; 6. Nazarbeghian (5

Iată acum cîteva amănunte asupra 
partidelor care au avut loc în cam
pionatul categorici A.

C.F.R. GRIVITA ROȘIE—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 6-3 (3-0)

Meciul a fost foarte disputat. El a 
plăcut datorită fazelor palpitante care 
s-au succedat cu repeziciune de la u.n 
but la altul. Deși echipa C.F.R. a fost

Clubul sportiv universitar București 
37—50 (18—25), Rapid București — 
Voința Tg. Mureș 55—29 (17—13), 
Olimpia București — C.C.A. 74—46 
(33—24).

MASCULIN: Dinamo Tg. Mureș — 
Știința Cluj 79—52 ( 40—28), Dinamo 
Oradea — Metalul M.l.G. București 
72—67 (25—29), Olimpia București— 
Voința Iași 78—66 ( 40—35), Cetatea 
Bucur — Știința Timișoara 63—78 
(36—38), Dinanio București — To
rentul Galați 59—38 ( 31—19), 
C.C.A. — Rapid București 76—65 
(35—32). 

p.) cu Hosu 2-0, Iscovici 2-1; 7. Hosu 
(4 p.) cu Iscovici 2-1; 8. Iscovici 3 
p. Simplu femei, calificări: Constan-: 
tinescu—Tâmpa 2-1, Biro—Folea 2-0; 
Alexandru—Barasch 2-1. Turneu pen
tru locurile 1—4: 1. Geta Pitică (a 
intrat direct în turneu) 5 p. 5—3, ai 
ocupat locul 1 avînd victorie directă 
la Ella Constantinescu; cu Ella Con
stantinescu 2-1, Maria Biro 2-0, Ma-: 
ria Alexandru 1-2; 2. Ella Constan
tinescu (5 p. 5-3) cu Maria Biro 2-1; 
Maria Alexandru 2-0; 3. Maria Biro 
(4 p.) cu Maria Alexandru 2-1; 4. 
Maria Alexandru 3 p. Turneu pentru 
locurile 5—7 : 5. Marta Tompa (4 P-), 
cu Mariana Barasch 2-1, Catrinel Fo
lea 2-0; 6. Mariana Barasch cu Ca
trinel Folea 2-0; 7. Catrinel Folea 
2 p.

Turneu de dublu femei: 1. Ella 
Constantinescu, Marta Tompa (4 p.) 
cu Mariana Barasch, Maria Alexan
dru 2-1, Geta Pitică, Maria Biro 2-0;
2. Mariana Barasch, Maria Alexandru 
(3 p.) cu Geta Pitică, Maria Biro 2-1;
3. Geta Pitică, Maria Biro 2 p. Tur
neu de dublu bărbați: 1. Negulescu. 
Zaharia Bujor (4 p.) cu Rethi, Covaci 
2-0, Hosu, Iscovici 2-1; 2. Rethi,
Covaci (3 p.) cu Hosu, Iscovici 2-0; 
3. Hosu, Iscovici 2 p.

evident mai. bună, nu mult a liosit 
totuși ca studenții timișoreni să obți
nă un nesperat rezultat egal, care se 
și întrevedea. Dar iată că numai cu 
3 minute înainte de sfîrșitul partidei 
un atac, „la mână" al C.F.R.-ului, pur
tat de pe o parte pe alta a terenv’ ; 
a dus balonyl la Rusu, care îl e» 
în terenul de țintă timișorean, scorul 
devenind 6-3. Celelalte puncte au fost 
realizate de Țibuleac (3) — încercare 
și Cclea (3) printr-o lovitură de pe
deapsă de la 35 m. (Al. Paulescti — 
coresp.)

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BIRLAD 6-3 (3-0)

Oaspeții au prezentat o formație de 
luptă, care a reușit să țină „în șah" 
aproaps tot meciul rutinata echipă 
bucureșteană. Scorul a fost deschis 
de gazde, la o greșeală a apărării 
imediate a bîrlădenilor. Nist'or a 
interceptat balonul și a înscris la cen
tru (încercarea nu a fost transforma
tă). Egalarea survine cîteva minute 
mai târziu, în urma transformării unei 
lovituri de pedeapsă de către C. ’in. 
După pauză inițiativa aparține lot 
oaspeților, care deși domină, nu reu
șesc să mențină scorul, pentru că la 
o grămadă în apropierea buturilor lor, 
Leați intră pe lîngă grămadă și în ■ 
scrie o încercare. (Pompilitt Celan 
corespondent).

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO BUCU
REȘTI 3-11 (3-3)

Studenții au silit pe Dinamo să se 
apere timp de 60 minute. In min. 9, 
la o bîlbîială a apărării clujene, Dia- 
conescu interceptează un balon și îl 
culcă în terenul de țintă : 3-0. In
min. 28 Crișan egalează, mareînd o 
încercare. In repriza secundă, Titi lo- 
nescu transformă o lovitură de pe
deapsă (min. 50), iar în min. 70, în. 
plină dominare a studenților, Barbu 
marchează o încercare pe care Titi 
Ionescu o transformă: 11-3. (V. Ca- 
coveanu — corespondent).

C.SJW.S. IAȘI—C.C.A. 3-14 (3-3)

In prima repriză meci echilibrat. Ie
șenii deschid chiar scorul, în urma 
unei acțiuni colective, prin Mazilii; 
Militarii egalează prin Penciu (înr 
cercare). După pauză localnicii slă
besc ritmul și echipa militară mai în-: 
scrie prin Cojocaru (încercare), Pen-i 
ciu (încercare transformata) și Io
nescu (încercare). (Gh. Vasiliu — 
coresp.).

©tonospori
Rezultatul concursului Pronosport 

etapa nr. 11 din 15 martie 1959;

I. Progresul—Știința Tim. 1'
II. U.T.A. — Rapid 2
III. Jiul Petroșani—Petrolul 2
IV. St. Roșu—Dinamo Buc. 1
V. C.C.A.—Știința Cluj X
VI. Dinamo Bacău—Farul 1
VII. Honved—M.T.K. X
VIII. Tatabanya—Csepel X
IX. Dyosgydr—Vasas 2
X. Safgotarjan—Szombathely 1
XL Gyor—Miskolc X
XII. Ferencvaros—Dorog X

*



Prima etapă a returului a adus și primele surprize

•r

Liderul întrecut la Orașul Stalin
Progresul — Știința Timișoara
C.C.A. — Stiinta Cluj
U.T.A. — Rapid
Steagul roșu — Dinamo București 
Dinamo Bacău — Farul
Jiul — Petrolul

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

1. Dinamo București
2. C.C.A.
3. Rapid
4. Petrolul
5. U.T.A.
6. Dinamo Bacău
7. Progresul
8. Steagul roșu
9. Jiul

10. Știința Timișoara
11. Știința Cluj
12. Farul

30:16 
22:15 
27:16 
24:16 
19:12 
20:16 
23:18 
18:22 
16:25 
10:23 
11:22 
14:33

17
17
16
16
13
13
11
10
10
9
7
5

— Jiul (ora 11, stadionul Dinamo) 
Steagiil roșu (ora 16.15, stadionul Giulești)

„Șl CE VA FI

Dinamo București — Jiul (ora 11, stadionul 
Rapid București — f "'' _
Știința Timișoara — C.C.A.
Știința Cluj — Psogresuf București
Petrolul Ploești — Dinamo Bacău
Farul Constanța — U.T.A.

ORAȘUL STALIN 15 (prin telefon). 
Partida dintre Steagul roșu și Dina
mo București a luat sfîrșit cu victoria 
meritată a localnicilor la scorul de 
3—2 (1—1). Jocul „a fost dur, pe 
alocuri cu ieșiri nesportive (ca aceea 
a lui Alexandru Vasile, pentru care 
acesta a fost eliminat de pe teren în 
min. 38), de slabă factură tehnică, 
întîlnirea s-a desfășurat pe un timp 
friguros, cu vînt și ninsoare.

Primele minute aparțin oaspeților, 
care combină clar, iar acțiunile lor 
se termină cu șuturi puternice și bine 
plasate. In min. 4 dinamoviștii reu
șesc să deschidă scorul prin Szakacs I 
care șutează de la aproximativ 20 
metri în colțul drept al porții. Steagul 
■roșu forțează egalarea, însă înainta
rea echipei locale este ineficace și 
ratează prin Proca rn min. 10, David 
în min. 13, două ocazii favorabile. In 
min. 28 dinamoviștii pierd și ei o 
mare ocazie prin Ene, care trage pe 
lîngă poartă. Patru minute mai tîrziu 
Proca intră în careul echipei adverse, 
este faultat vizibil și arbitrul acordă 
11 m. pe care îl execută Szigeti, dar 
Utti apără. Egalarea se produce to
tuși în min. 36 prin Proca, care 
marchează cu capul, la o lovitură li-

2-2, după ce
meci antrenant, desfășurat îtl- 
decor de iarnă „în recidivă", 

repriză — a doua -— de-a drep-

’ Un
tr-un
cu o . -----
tul pasionantă prin evoluția scorului 
si consecuția fazelor, o revelație — 
jocul Științei Cluj — și un rezultat 

Tg) ’de care, în ultimă analiză, se 
h . declara mulțumite ambele echipe 
— iată, în cîteva cuvinte, jocul dc 
ieri dintre C.C.A. și Știința Cluj. 
Poate totuși, că greșim puțin față de 
clujeni, atunci cînd socotim că și ei 
pot fi satisfăcuți de rezultat. Pornim 
însă de la „caicului hîrtiei", care nu 
Ic dădea deloc șanse la București, și 
de la declarațiile k>r dinainte de 
îneci, cînd își făceau griji pentru... 
•scor. Pentru că, dacă am judeca după 
ocaziile de gol avute de ci după 2—0 
și după jocul mai bun desfășurat în 
■ultima parte a întîlnirii, am ajunge 
la concluzia că Știința Cluj merita 
să ob+ină încă din nrima etapă a re- 
tu-ului mult așteptata sa primă vi-to- 

■rie, care ieri i-a' surîs mai îmbietor 
ca oricînd.

Știința Cluj conducea cu 2-0

dintre H. Moldmwi șt Zavoda 11 au constituit
" " • Știința Cluj. Moldovan l-a în

trecut deseori pe’ Zavoda II. Fotografia prezintă, insă, o fază in oare a
V ci IVI I iu. #

In prima repriză jocul a fost viu, 
p’ăct't, mulțumită eforturilor făcute 
de ambele echipe. Abundă loviturile 
de colț, dar înaintările —- deși între
prind atacuri bine desfășurate —- nu 
creează faze clare de gol. In min. 43, 
clujenii nu știu să fo’osoască o lovi- 
t--x liberă indirectă la cîțiva metri 
< oartă și repriza se încheie cu 0—0. 
Nu mult după reluare (min. 53), 
Munteanu centrează precis și H. Mol
dovan reia puternic cu capul, jos la 
colț: 1—0. Chiar în minutul urmă- 
tor, studenții ratează o mare ocazie, 
îar 
execută 
cor dată 
Nicoară 
balonul!
face o cursă pe aripă și șutează pe

metri

dtspă două minute. Constantin 
o lovitură de la 11 m. fa
la un fault în careu), dar 
respinge și apoi blochează 
In vervă de joc, Munteanu

Fusulan. In min. 
faultează pe Fusu- 

Dinamovistul are o atitudine 
nesportivă față de arbitru și acesta 
îl elimină de pe teren.

In repriza secundă Steagul roșu 
joacă mai organizat, insistă mai mult 
la poarta adversă, în timp ce Dina
mo, se pierde în combinații inutile 
și practică un joc dur, la care au 
răspuns și cei de la Steagul roșu. 
După două minute de la reluare, 
Campo aduce avantaj echipei sale, ia.r 
un minut mai tîrziu Proca mărește 
scorul: 3—1 pentru Steagul roșu. 
Urmează o perioadă de joc de cîmp. 
In min. 72 Proca este faultat, fiind 
nevoit să părăsească terenul. Peste 7

Frogr sui a obținut
Ninsoarea de ieri, ca în plină iarnă, 

nu i-a împiedicat pe pasionații fotba
lului să fie prezenți pe Stadionul Re
publicii, la meciurile de reluare a 
’ampionatului. Astfel că la începerea 
partidei Progresul—Știința Timișoara 
peste 10.000 de spectatori -— adevă- 
rați îndrăgostiți de fotbal — își ocu
paseră locurile (mai ferite de vînt și 
zăpadă) din tribunele stadionului din 
Dealul Spirii. Văzînd fulgii de zăpa
dă, mulți dintre ei își aduceau aminte 
— și nu fără regret — că ultimul joc 
al turului (Rapid—Știința Cluj) s-a 
disputat în miez de decembrie, fără 
un pic de zăpadă. Martie însă, a ținut 
să le facă și această surpriză...

...Lor și fotbaliștilor, care au fost 
nevoiți să-și susțină primele meciuri 
pe terenuri grele, alunecoase, cum a 
fost ieri cel de pe „Republicii". Desi
gur, starea terenului a stînjenit mult 
jocul echipelor, dar în același timp 
le-a supus la un examen serios din 
punct de vedere al pregătirii. Și la 
acest examen a reușit doar echipa 
Progresul, învingătoare de altfel la 
un scor net dar absolut meritat: 3—0 
(0—0). De data aceasta, Progresul a 
arătat o mai bună pregătire fizică și 
tehnică decît în întîlnirile precedente, 
a practicat un joc mai clar și mai 
bine închegat, cu combinații larg des
fășurate și variate ca direcție, înche
iate cu șuturi la poartă (mai puțin 
precise, dar frecvente). Reintrarea 
lui Smărăndescu a asigurat o bună 
legătură între apărare și atac și o 
coordonare a acțiunilor. Bucureștenii 
s-au adaptat mai bine la starea tere
nului. Prin pase pe jos, ei au dominat 
terenul mai ales în mijloc, de tinde 
halfii și interii — acest clasic „careu 
magic" — au inițiat majoritatea ac
țiunilor, cărora timișorenii le-au făcut

bară executată de 
38 Alex. Vasile îl 
lan.

minute Nunveiler reduce din handicap, 
mareînd cu capul peste Ghijă ieșit 
din poartă. In ultimele minute de joc 
gazdele ratează prin Fusulan și Ha- 
șoti.

Arbitrul Nic. Vizirearm (Cluj) a 
condus în general bine următoarele 
formații:

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Zbir cea, 
Zaharia, MOARCAȘ — Bîrsan, Szi- 
geti — Hașoti, FUSULAN, Proca, 
Campo, David.

DINAMO: Uțu
Călinoiu — Alex.
LER — KOSEGY, 
Szakacs I, Suru

— Popa, Motroc, 
Vasile, NUNVE1- 

Nictișor, Ene,

ALEX. D1NCA 
coresp. regional.

o victorie c ară
față cu 
eforturi 
moment dat tot mai des la „jocul la 
ofsaid’1. De altfel, replica oaspeților a 
fost modestă și acestui fapt i se da- 
torește nivelul tehnic general scăzut 
al meciului, pe care doar acțiunile 
Progresului l-au salvat de la anoni
mat. Echipa actuală a Științei este o 
imagine palidă a celei de anul trecut 
și sarcina noului său antrenor (Dehc- 
leanu) este ingrată. Cu o pregătire in
suficientă din toate punctele de ve
dere, ieri timișorenii au fost dominați 
aproape din cap în cap și singurul In 
cru pe care au reușit să-l evite a fost 
să nu piardă cu mai mult de 3—0. 
Aici însă, au avut și concursul înain
tașilor bucureșteni care au fost cam 
impreciși în șut și în unele perioade 
au aglomerat jocul pe tripletă. Ina 
intarea Științei a fost compartimentul 
cel mai slab. N-a reușit decît rareori 
să pericliteze poarta lui Mîndru (în 
tot meciul n-au tras decît de trei ori 
la poartă !...).

Bucureștenii au realizat victoria în 
repriza a dona, după ce în prima ra
taseră numeroase ocazii (ca de alt
fel și după pauză), prin Oaidă în min. 
49 și Dinulescu în min. 71 și 84, în 
urma unor acțiuni foarte frumoase. 
Bun arbitrajul lui P. Badea (Orașul 
Stalin), căruia i s-au aliniat forma
țiile:

PROGRESUL: Mîndru—Cojocaru,
Caricaș, Soare—PETRESCU, Știrbei— 
OAIDA, SMARANDESCU, DINULES 
CU, Pereț, Banciu.

ȘTIINȚA: ENACHESCU-Codreanu, 
COJEREANU, FLORESCU—Tîlvescii, 
TANASE—Gîrleanu, Cădariu, Mazăre, 
Lereter, Boroș.

greu și cu prețul unor mari 
în apărare, recurgînd la un

„Duelurile" 
punctele de atracție ale meciului C.C.A.

ciștigat Zavoda II (dreapta), care degajează balonul, urmărit de aproape 
de Moldovan

celui spre care se îndrepta portarul 
și... e 2—2!

Știința Cluj a fost o plăcută sur
priză. Elanul studenților s-a împletit 
armonios cu execuții tehnice bune și 
cu u.n joc tactic potrivit. (Mateianu 
a dat un bun randament ca centru 
retras, iar aripile — „jucate" insistent 
— au creat multe dificultăți apărării 
adverse). Cei mai buni: Aîunteanu, 
Moldovan, Mateianu, Mirreșan și Ni
coară.

C.C.A. a jucat ieri sub posibilități; 
mai ales atacul, care n-a știut să se 
descurce pe teren moale. Ca un ele
ment pozitiv am reținut puterea de 
luptă a echipei care, deși condusă 
cu 2—0, a reușit să-și mobilizeze for
țele obținînd egalarea. " 
bucureștenii s-au lăsat 
dominați. Dintre cei 11 
litari, am remarcat pe 
și — doar în repriza 
Tătaru. Voinescu a avut cîteva in
tervenții foarte bune, iar Constantin 
a fost inegal.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II,
Naghi, Staicu — Jenei, Bone — Za
voda 1, Constantin, Constantinescu, 
Crisan. Tătaru.

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară — Geor
gescu, Mureșan, Nedelcu — 
Emil, Crișan — Munteanu, 
Mateianu, Șuc.iu, Moldovan.

Raport de cornere: 14—5 
pentru Sfii-Ța Oltij.

Arbitrul Comșa (Craiova), a 
satisfăcător.

atinge mingea dar n-o 
astfel Știința Cluj con- 
în min. 62. Din nou o 
la poarta lui Voinescu,

sus. Voinescu 
poate opri și 
duce cu 2—0 
ocazie de gol
apoi două cornere, dar cei care mar
chează sînt acum militarii: în min. 
71, Constantin șutează sec — lămu
rind învălmășeala produsă în urma 
unei lovituri de colț — și reduce 
scorul. Egalarea survine în min.
dar dintr-o fază care nu prea lăsa să 
se întrevadă golul. Jenei face o cursă 
pe mijlocul terenului și ajunge în a- 
propierea careului, trage spre poartă, 
Nedelou deviază balonul în colțul opus

80,

La Arad, Rapid a învins 
cînd nu se mai aștepta

După 2—2, 
însă din nou 

jucători mi
cei doi halfi 
primă — pe

P. GAȚU

tri-
pre-

a doua, aduce ba
de 16 metri al ară- 
credea că faza este 

a ezitat să degajeze 
de Ene II a încer-

ARAD 15 (prin telefon de ia 
misirf nostru). — Această zi de 
mieră fotbalistică a rezervat celor a- 
proximativ 12.000 de spectatori și 
susținători ai echipei U.T.A. o mică 
deziluzie, cu un deznodământ cu totul 
neașteptat față de fizionomia partidei. 
Tabela de marcaj indica un scor alb 
și nu mai rămăsese: decît 8 minute de 
joc. Un contraatac al oaspeților, unul 
din rarele contraatacuri ale bucurește- 
tnilor în repriza 
Ionul în careul 
danilor. Cînd se 
lămurită, Capaș 
și fiind urmărit
cat să protejeze mingea. Coman a 
intervenit și el, dar a plonjat defec
tuos, imprimînd un efect curios balo
nului. Centrul atacant feroviar Ene II, 
care nu renunțase la luptă, s-a trezit 
deodată singur cu mingea și, calm, 
a înscris în poarta goală: 1—0. Me
ciul era jucat, Rapid a cîștigat două 
puncte prețioase.

Bucureștcnii au făcut o primă re
priză ceva mai bună decît adversarii 
lor, au avut un plus de claritate în 
acțiunile ofensive, au șutat mai mult 
pe poartă și au ratat în min. 32 pria

Ene II deschiderea scorului. Acest gol 
însă n-a venit și feroviarii ca și tex- 
tilișiii au jucat în continuare excesiv 
de nervos, prostind un joc de o fac
tură tehnică slabă. La reluare, 
U.T.A. care la început a jucat pru
dent (ca și Rapid de altfel), retră- 
gînd un înaintaș pe linia de halfi, a 
renunțat la sistemul defensiv și a în
ceput să domine terenul creîndu-și 
dese ocazii de gol. Cea mai mare o- 
oazie a fost în min. 59 cînd 
Petschovski a executat o lovitură de 
16 m. și mingea după ce a lovit bara 
transversală a căzut în teren la 2 m. 
de poartă. Koczka — aflat în apro
piere — a reluat mult peste bară!...

Arbitrul Stelian Mataiser (Craiova) 
a condus slab următoarele formații:

U.T.A.: Coman — Sziics, Capaș, 
Sereș — Igna, Koczka — Jurcă, 
Petschovski, Țîrlea, Mețcas, Tăuce-an.

RAPID: Todor — Greavu, Dodeanu, 
Macri — Bodo, Neam-țu — Copil, 
Olaru, Ene II, Sta-ncu, Văcaru.

S-au remarcat: Petschovski, cel
mai bun de pe teren, Igna și Capaș 
de la gazde și Todor, Greavu, Neam- 
țu și Ene II de la oaspeți.

GH. NICOLAESCU

Petru 
Marcu,

(7-4)

condus

RADU URZICEANU

Petrolul a
PETROȘANI 15 (Prin telefon). In 

fața a peste 5.000 de spectatori, pe un 
timp ploios, s-a desfășurat întîlnirea 
dintre Jiul și Petrolul care s-a termi
nat cir victoria oaspeților la scorul de 
3—2 (2—G). Scorul dezavantajează e- 
chipa minerilor, care — față de des
fășurarea jocului — merita un rezultat 
egal.

Începutul jocului aparține oaspeților, 
care asaltează poarta localnicilor, fără 
a reuși însă să marcheze. Apoi, gaz
dele își revin și trec Ia contraatac. In 
min. 25, la un atac a) Jiului, Toth 
trage puternic. Ia poartă, Sfetcu nu 
poate retine și este nevoit să acorde 
corner. După executarea loviturii de

Farul a deschis scorul, dar...
...Dinamo Bacău a cîștigat apoi la un scor concfudsnt

BACAU 15 (prin telefon). — Spec
tatorii care au urmărit întîlnirea din
tre Dinamo Bacău și Farul Constan
ța au fost mulțumiți de factura jocu
lui. Victoria formației gazdă este pe 
deplin meritată (4-1, — la pauză 
3-1) și scorul putea H mai mare, dacă 
în repriza a doua dinamoviștii — 
mulțumiți de rezultat — nu ar fi în
cetinit ritmul. Oaspeții au jucat bine 
doar în primele minute, cînd au con
dus cu 1-0. Cu toate că nu au exce
lat apoi în jocul de cîmp, constănțe- 
nii au luptat cu multă dîrzenie.

Scorul a fost deschis în min. 3 în 
urma unei lovituri de corner. Sever 
a executat lovitura de colț, iar Zincu
lescu a reluat, cu capul, în plasă. 
Trei minute mai tîrziu, gazdele obțin 
un corner pe care-1 execută Rădulescu. 
Mingea ajunge la Giosanu care i-o 
prelungește lui Asan și acesta înscrie, 
pe sus, peste Maroși : 1-1. In min. 1'0 
Dinamo înscrie un nou gol: Toma 
îl faultează pc Filip, lovitura liberă 
(de la 35 m.) o execută Cîrnaru care 
înscrie imparabil 
mjnute tabela de 
din nou : Ciripoi

(2-1). Peste alte trei 
marcaj se modifică 

face o cursă pe ex-

tremă și centrează lui Asan care mar
chează de la 18 m. (3-1). Pînă ia 
sfîrșitul reprizei Farul are o ocazie 
bună, dar Cincu salvează de pe linia 
porții.

După pauză tot gazdele sînt în a- 
tac, dar Maroși clarifică cîteva situa
ții dificile. In min. 59, după o combi- 
ție Ciripoi—Filip—Drăgoi, ultimul 
pecetluiește scorul final (4-1).

Arbitrul C. Mitran (Buc.) a condus 
corect următoarele formații :

DINAMO BACĂU : Bucur—Giosanu, 
1. Lazăr, Cincu — Cîrnarti, FI. An- 
ghel—Radulescu, Filip, Asan. Ciripoi, 
Drăgoi.

FARUL CONSTANȚA: Maroși— 
Straton, Ciuncan, Toma—Corneanu. 
Pană—Morianti, Sever, Ciosescu. Ni- 
culescu, Zinculescu.

S-au remarcat: Maroși, Corneam;, 
Pană, Sever și Nioulescu de la 
oaspeți, Giosanu, I. Lazăr, Cîrnaru, 
Rădulescu și Ciripoi de la învingători. 
Ciosescu a jucat cu mult sub posibi
litățile sale.

ILIE 1ANCU și NASTASE BUC1U
coresp.

cîștigat greu în
colț, se produce
poarta Petrolului și un apărător atinge 
mingea cu mina. Arbitrul acordă lo
vitură de la 11 m., pe care însă Gabor 
o ratează. In min. 32, Jiul reușește să 
înscrie prin Gabor, dar golul este a- 
nulat de arbitru. Ploeștenii preiau ini
țiativa și înscriu în min. 33 prin Dri- 
dea. După numai două minute, Tabar- 
cea reușește să marcheze cel de .ai 
doilea goi, printr-un șut de la 30 m.

La reluarea jocului, gazdele sînt de
cise să modifice rezultatul. In min. ~52 
minerii reușesc să reducă handicapul 
prin golul marcat de Gabor (1—2). 
Ei continuă să preseze, dar cei care 
niarcjiează sînl tot ploeștenii. In minu-

o învălmășeală la

fața Jiului
tul 85 Dridea ridică scorul la 3—1 în 
favoarea echipei sale. Cu un minut 
înainte de sfîrșitul meciului, Jiul în
scrie prin Gabor.

A arbitrat cu scăpări N. Măicănescu 
(București) următoarele formații:

JIUL : Crîsnic — Romosait, Panait, 
Ciolan — COSMOC. DELEANU — 
TOTH, Florea, Ciurdărescu, Gabor, 
Crăciun.

PETROLUL: SFETCU — Pahonțu, 
Marinescu, Neaoșa I — Fronea, Neao
șa II — Constantinescu, T AR ARCE A, 
DRIDEA, Rabone, Marin Marcel.

1. ZAMORA și 1. PAL1ȚA - coresp.



Rezultatele concursului Be selecție 
pentru lotul reprezentativ de gimnastică

Au luat sfîrșit întrecerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață

Sala de sport de la „Stadionul Ti
neretului" a găzduit sîmbătă și ieri 
două concursuri de gimnastică, la 
care au luat parte cei mai buni spor
tivi (gimnast! și gimnaste) din țară. 
Concursurile au avut un dublu scop: 
participarea la proba a Iî-a (din eta
pa l-a) a campionatului individual al 
R.P.R. și selecție pentru loturile 
R.P.R. Cu acest prilej, fruntașii gim
nasticii noastre au prezentat — dti- 
cial — noile exerciții pe care le pre
gătesc pentru viitoarele întîlniri inter
naționale, precum și pentru Jocurile 
Olimpice.

Atît la băieți cît și la fete, întrece
rea a fost foarte disputată. Surprizele 
nu au lipsit, /.ceasta în deosebi la 
fete, unde locul 1 a revenit Soniei lo- 
van. Sonia Iovan a cucerit locul I Ia 
toate aparatele (bîrnâ 9,35 pet, para
lele 9.20 pet, sărituri 9,35, sol 9,45 
pet), totalizînd cel mai mare punctaj: 
37,35 pet. Dinire fruntașe, au mai

concurat bine Emilia Liță, Utta Pore- 
ceanu și Cornelia Angliei. Campioana 
noastră Elena Teodorescu a părut 
obosită (în ultima vreme a lucrat 
foarte mult la noile exerciții liber a- 
lese care sînt de o frumusețe și greu
tate remarcabile) și în concurs s-a 
resimțit, ca de altfel și Ileana Petro- 
șanu, care nici n-a mai executat exer
cițiul la sol, motiv pentru care nici 
nu este prezentă în primele 10 locuri.

Rezultatele tehnice. FETE: 1. SBnia 
Iovan 37,35 pet; 2. Emilia Liță 35,15 
p.; 3. Elena Teodorescu 34,60 p.; 4.
Utta Poreceanu 33,90 p.; 5. Cornelia 
Angliei 33.50 p.; 6. Atanasia Ionescu 
33,00 p.; 7. -----
Olga Tudor 
Scorțea și 
BĂIEȚI: 1. 
Gh. Stanciu 
53,10 p.; 4.
5. C. Gheorghiu 52,80 p.; 6. Ion Zam
fir 52,80 p.; 7. M. Bădulescu 52,20 p.;

Elena Tătaru 32,90 o.; 8.
32.80 p.; 9—10 Emilia 

Maria Olteanu 32,20 p. 
St. Hărgălaș 54,80 p.; 2. 
53,30 p.; 3. G. Tohăneanii 
Gh. Grigorescu 52,90 p.;

• Echipa Canadei a cîșjigat tit Iul de campioană mondială, la gol averaj 9 Echipa U R.S.S. campioană 
europeană

desfășurării acestei partide. Din acest 
motiv, ambele echipe au jucat mai 
lent ca deobicei și mai puțin sigur 
în apărare. Suedezii au dominat în
ceputul partidei și în min. 3 Pctersson 
scapă pe contraatac și deschide sco
rul. In min. 12 o acțiune colectivă 
Broms—- Mild îl pune pe ultimul în 
poziție favorabilă de șut, care în
scrie. In repriza a Il-a sovieticii se 
regăsesc și desfășoară un joc frumos. 
Linia Lohtev, Alexandrov, Pantiukov 
joacă foarte bine, combină rapid și 
depășește în repetate rînduri apărarea 
adversă. In min. 34 și 38 Alexandrov 
marchează egalând situația. Ultima 
repriză aparține echipei U.R.S.S., care 
mai înscrie două goluri prin Baulin 
(thin. 45) și Praznikov (min. 46).

CEHOSLOVACIA— CANADA 5-3 
(2-0, 1-1, 2-2)

Ultimul meci al campionatului
fost și cel mai frumos. Cehoslovacii 

t au jucat excepțional din toate punc
tele de vedere, reușind să-i întreacă 
pe redutabilii lor adversari la capito
lul forță, viteză joc colectiv etc. De
pășiți, canadienii au recurs la duri
tăți.

Hocheiștii cehoslovaci își impun su
perioritatea chiar de la început și 
după ce ratează o serie de ocazii fa
vorabile. deschid scorul în min. 9 ’■‘•■in 
Starși. Enervați de gol și dc replica 
dirză pe care o primesc, canadienii 
încep să joace foarte dur. In min. 18 
la un atac canadian, Lamirande pier
de pucul, Golonka contraatacă rapid 
și pasează lui Volf care march ază 
(2-0).

In repriza secundă domină cana
dienii și nrofitînd de o greșală a a- 
părării adverse, reduc scorul prin 
Golnacker (min. 29) 2—1. După zece

(prin telefon de la tri- 
speciail). — Duminică 

s-au încheiat pe pati- 
Stadion din capitala 
întrecerile turneului fi

PRAGA 15 
misul nostru 
după amiază 
noarui Zimții 
Cehoslovaciei
nai al celui de al XXV-lea campionat 
mondial de liochei pc gheață. .

U.R.S.S.—FINLANDA 6-1 
(4-0, 0-1, 2-0)
au început meciul foarte 
prima repriză au realizat 
toată frumusețea. Toate

a „Sportul popular 
la handbal în 7

»»

(Urmare din pag. 1)

rine de sîmbătă și echipa Voința Sibiu 
care a furnizat jocuri de ridicată va
loare tehnică și a luptat cu multă 
dîrzenie pentru calificarea în finala 
Cupei „Sportul populas".

★
Duminică după amiază s-au 

șurat ultimele întreceri. In primul joc, 
contîntf pentru locurile 5—6 în clasa
mentul feminin, s-au întîlnit Flamura 
Roșie Sibiu—Șc. sp. elevi Ploești. 
Sibiencele
20—1 (14—1).
Tractorul 
putat 1.
I larulbaliștii din Orașul Stalin și-au ad
judecat victoria lard emoții: 16—8 
(8—3). O nouă întrecere feminină: 
Textila Lugoj (participantă la turneul 
final îu urma absenței justificate a 
eclii.iei timișorene) a întîlnit Cons
tructorul București pentru locurile 
3—4. La sfîrșitul primei reprize bucu- 
reștencele conduceau cu 6—1, un scor 
care lămurea problema locului 3 în 
clasamentul feminin. Scor final : 
12—2.

Petrolul Teleajen și Voința Si
biu s-au întrecut apoi pentru locurile 
3—4. La sfîrșitul jocului scorul este 
9—9.

După celelalte două reprize (7 minu-

multă

destă-

minute, Putsch (R. Cehoslovacă) șl 
tează puternic de la treime și Ir 
scrie (3-1). In ultima parte a întî 
nirii jocul devine și mai dîrz. In uur 
42 Bradley înscrie (3-2), apoi Star: 
marchează din nou (4-2). Canadian 
reduc handicapul în min. 52 prin Be 
rendson (4-3), iar în ultimele minut 
scot portarul de pe gheață, introdu 
un jucător de cîtnp și atacă dezlăr 
țuit. In min. 58, Vlah trage de la de 
părtare și pucul intră în poart

Sovieticii 
tare și în 
tin joc de 
cele patru goluri înscrise au fost ro
dul unor acțiuni colective desfășurate 
în maximum de viteză (Gurîșev min. 
3; Baulin min. 8; Tregubov min. 14 
și Alexandrov min. 16). Repriza a 
doua a fost mult mai echilibrată. E- 
chipa sovietică a încetinit ritmul jo
cului, permițînd finlandezilor să preia 
inițiativa și să înscrie in min. 40 prin 
Seistamo. In ultima parte a întîlnirii 
echipa U.R.S.S. domină net, are nu
meroase ocazii de a înscrie, dar cu 
toate acestea realizează numai două 
goluri : Gurîșev min. 47 «i Snetkov 
min. 55. In această partidă, echipa 
U.R.S.S. a jucat ntucai cu trei fun
dași, Ukolov fiind accidentat în me
ciul cu Cehoslovacia iar Sidorenko 
bolnav.
CANADA—S.U.A. 4-1 (1-0, 1-0, 2-i)

Joc de uzură, foarte dur. Echipele 
și-au împărțit perioadele de domina
re. Echipa canadiană, mai eficace, a 
reușit să marcheze de patru ori (Bou
cher min. 13; Hildebrand min. 32; 
Smrke min. 42 și Boucher min. 45). 
Unicul gol al S.U.A. a fost marcat 
de Turk în min. 59.
U.R.S.S.—SUEDIA 4-2 (0-2, 2-0, 2-0)

Oboseala acumulată în meciurile 
precedente și-a pus amprenta asupra

a

părtare și pucul intră 
goală : 5-3.

CLASAMENTUL
1. Canada
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. S.U.A.
5. Suedia
6. Finlanda
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5
5
5
5
5
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1
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3
3
3
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1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Finlanda

TURNEUL
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1
2
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3
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1
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LOCURILEPENTRU

7—12
zi a întrecerilor au fos 

următoarele rezultate 
R.F. Germană—Elveția 6-0 (2-0, 2-( 
2-0); ' ~ " 
3-0);

In ultima 
înregistrate I”) 12

te) scorul nu se modifică, așa că — du
pă o scurtă pauză — asistăm la a doua 
prelungire.

In ultimele secunde Voința Si
biu înscrie punctul victoriei, ridicînd 
scorul la 10—9, și ocupă astfel locul 
3 în clasamentul masculin.

începe apoi finala la fete: Luceafă
rul Orașul Stalin—llefor “ 
Mult mai experimentate, 
le din Tg. Mureș preiau 
cuini și la sfîrșitul primei 
duceau cu 6—2. Ele au 
altfel partida cu 10—5, cucerind pen
tru a doua oară Cupa ,,Sportul popu
lar". In urma rezultatelor din turneul 
final feminin, echipele au ocupat ur
mătoarele locuri: 1. llefor Tg. Mureș; 
2. Luceafărul Orașul Stalin; 3. Cons
tructorul București; 4. Textila Lugoj; 
5. Flamura Roșie Sibiu; 6. Șc. sp. elevi 
Ploești.

Finala la băieți a opus două echipe 
de valori apropiate: Clubul sp. șc. 
București și Clubul sp. șc. Banatul. 
Cele două formații au furnizat un 
spectacol de calitate. Va cîștiga teh
nica bucureștenilor sau vigoarea ti
mișorenilor ? La sfîrșitul primei repri
ze Clubul sp. șc. Banatul a condus cu 
un punct: 10—9.

Pînă la urmii, această partidă, care 
a entuziasmat spectatorii, s a termi
nat cu 19—17 pentru timișoreni care 
au cucerit Cupa „Sportul popular".

Tg. Mureș, 
handbaliste- 
inițiativa jo- 
reprize con- 
cîștigat de

Italia—Polonia 5-2 (0 1, 2-1
Norvegia—R. D. Germană 4- 

(1-0. 2-0, 1-1). Clasamentul final a 
acestui turneu arc 
fișare :
1. R. F. Germană
2. Norvegia
3. R. D. Germană
4. Italia
5. Polonia
6. Elveția

următoarea înfă

6
5
5
5
5
5
ANTONESCU

4
3
3
2
1
0

1 
I 
o

1 
o
1

Ci
1
2 
o
4 
a

CĂLIN
*

lucrărilor

la scor:
și 

și-att dis-

cîștigat 
Rapid Oradea

I Orașul Stalin 
apoi locurile 7—8 la băieți.

au

„Cupa campionilor europeni" !a baschet feminin

Slăvia Sofia-Constructorul București
75-42 (38-16)

SîinbătăSOFIA 15 (prin telefon).
s-a jucat la Plovdiv, în sala snorturi- 
lor, returul meciului feminin de bas
chet dintre echipele SLAVIA SOFIA 
și CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI, 
din cadrul primului tur al „Cupei 
campionilor europeni". Jucătoarele din 
Sofia au cîștigat această partidă cu 
75—42 (38—16). Avînd în vedere fap-

congresului Li

CINCI MECIURI NULE IN CAMPIO
NATUL MAGHIAR

Caracteristic etapei de ier! a cam 
pionatului maghiar sînt meciurile nule 
(5 din 6) în care s-au marcat doa: 
șante goluri1

In cuplaj pe „Nepstadion", Ferenc- 
varos a făcut scor alb cu Dorog iar 
Honved a terminat la egalitate 
(1—1) cu M.T.K. după ce militarii 
au condus p’nă în min. 85. Tot cu 
1 — 1 s-au terminat și alte două par
tide: Tatabanya—Csepel și Vasutas— 
Ujpasii Dozsa. La Gyor, echipa locală 
a terminat la egalitate (0—0) cu 
Miskolc. Singura victorie în etapa de 
ieri a obținut-o Vasas, care a 
pus cu 1—0 de Dksgybr.

In urma acestor rezultate în 
tea clasamentului a trecut din 
Vasas cu 21 p. (golaveraj 17:7) ur
mată de M.T.K. cu 21 p. (golaveraj 
31:15), Csepel 20 p., Tatabanya 19 
p., Honved 18 p. etc
FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI BUL 
GAR ÎNVINGĂTOARE LA LIMITA

Etapa a XlII-a a campionatului 
din R.P. Bulgaria a înregistrat pa 
tru rezultate ai același scor: 1—0. în
vingătoarele sînt Ț.D.N.A. în meciul 
cu Gerno More Varna, 
Sofia cu Minier (ia 
via Sofia cu Botev 
Levski Sofia care a 
tak Varna.

La Pleven, Spartak 
cii 3—1 echipa locală.

In urma acestor rezultate Ț.D.N.A. 
conduce cu 22 p. urmată de Slavia 
18 p., Spartak Plovdiv 18, Levski 15 
p„ Lokomotiv 14 p. etc.
MILAN Șl FIORENTINA — DIN NOU 

LA EGALITATE DE PUNCTE
După etapa de ieri, cele două prin

cipale candidate la titlul de campion 
al Italiei — Milan și Fiorentina — 
se află din nou la egalitate de 
puncte. Milan n-a reușit să învingă 
pe Lane Rossi Vicenza (0—0), în

d is-

f-run- 
noii

Lokomotiv
Dimitrovo) Sla- 

Stara Zagora și 
dispus de Spar-

Plovdiv a învins

timp ce Fiorentina a cîștigat cu 4—I 
în fața formației din Sampdoria. Ast
fel, cele două echipe se află acum 
l-a egalitate: ambele au cîte 37 p.

Regrupare și pe locul III—IV în 
clasament: Juventus și Internazionale 
an același număr de puncte (31) de
oarece Roma a terminat la egalitate 
cu Intern-a-ziona-le (2—2), iar Torino 
a dispus cu 3—2 de Juventus.

Iată celala-lte rezultate: Genova — 
Alessandria 1 — 1, Padova — Bari 
0—0, Spăl — Bo'.ogna 0—1, Na
poli — Lazio 1—1 și Udiniesp — 
Triestina 0—0
SCORURI STRINSE IN CAMPIONA

TUL FRANCEZ
Nici un-a din primele opt oîasate 

în campionatul Franței n-a reușit ieri 
să înregistreze victorii. Nice n-a 
marcat nici un gol la Lille, partida 
terminîndu-se cu 0—0. Alte patru 
meciuri egale vin să completeze se
ria dc insuccese a fruntașilor: Nîrnes- 
Sedan 2—2. Reims—Ales 1—1, Mo
naco—Lens 0—0, St. Etienne — Ra
cing 3—3. Sochaux a învins pe te
ren propriu pe Angers cit 2—1, iar 
Strasbourg a fructificat și ea avan* 
tajul terenului dispunînd cu 3—0 de 
Lyon.

De notat o surpriză: Limoges a cîș
tigat 
3—2.
3—0. In sfîrșit, Marseille a cules 2 
puncte pe toren propriu: 4—2 cu 
Nancy.

In partea superioară a clasamentu
lui se găsesc Nice 42, Nî.mes 41, 
Racing și Reims 36, Monaco 31, An
ger, Lyon, St. Etienne și Sochaux 30. 
NOTTINGHAM FORREST IN FINALA

CUPEI ANGLIE!
Numai tina din semi tin alele Cupel 

Angliei a dat un cîșt-igător. Notting
ham a întrecut cu 1—0 pe Aston 
Villa, cîștigătoarea ediției 1957. Luton 
Town a întîmpinat o rezistență ne
așteptată din partea echipei din liga

a IlI-a, Norwich City care a egalat 
în repriza a doua handicapul de lin 
punct, întîlnirea tcnrinîndii-se și dupi 
prelungiri cu 1—1. Rejucare. miercuri.

Iată cîteva rezultate din campio
nat: Arsenal — Blackburn 1 — 1, Bir
mingham — Wolverhampton -0—3, 
West Bromwich — Manchester Uni
ted 1—3. In clasament conduce Wol
verhampton cu 45 puncte (din 33 
partide), urmată de Manchester Uni
ted 44 (34), și Arsenal 42 (34).
FEDERAȚIILE DIN R D. GERMANA 
Șl R - ----------------------------------------

O
F. GERMANA VOR ALCATUI 
SINGURA ECHIPA PENTRU 

OLIMPIADA
13 martin reprezentanții federa- 
de fotbal din R.D.G. 'și R.F.G.

La 
fiilor 
au căzut de acord -să alcătuiască o 
echipă unică pentru turneul de fotbal 
din cadrul J.O. de la’ Roma.

Specialiștii și antrenorii co'.or două 
federații se vor întîlni din nou sipre 

a 
reprezentative germane, pre- 
programul de pregătire, 
turneu în Grecia, Rot Weiss 

(R.F. Germană) a fost în-

tul că a învins cu 60—46 ( 26—23) și 
în meciul de la București, Slavia So
fia s-a calificat pentru turul următor, 
unde va întîlni pe învingătoare» din
tre echipele Montlerrand (Franța)— 
Spartak (Cehoslovacia).

Slavia a avut conducerea tot timpul 
meciului. Este interesant de remarcat 
faptul că jucătoarele de la Construc
torul au înscris primul lor coș în mi
nutul 5! Ele au trecut foarte greu 
peste apărarea „om la om“ aplicată 
de Slavia, în timp ce apărarea în zo
nă folosită de bucureștence n-a con
stituit ttn obstacol pentru jucătoarele 
echipei bulgare, care au înscris foarte 
multe coșuri prin aruncări de la dis
tanță și semidistanță, în special prin 
Gospodinova.

In repriza a doua gazdele au jucat cu 
doi pivoți (Voinova și Eft<mova) ceea 
ce a avut ca rezultat o și mai mare 
dezorganizare a apărării echipei oaspe.

Arbitrii Bilek (Turcia) și Cindrici 
(Iugoslavia) au condus echipele:

SLAVIA: Cealașkanova, Vo’nova, 
Kuzova, Ranghelova,, Gcsnodinova — 
Smedovska, Cengiieleva, Eftânova.

CONSTRUCTORUL: Nilculescu, O- 
uatu, Vasiliu, Rusu, Pîrvu — Voicu, 
Mar.o'escu, Robu, Teodorii.

TOMA HRISTOV

In cadrul
gii internaționale de hochei pe ghea 
ță s-au stabilit țările c.are vor găz 
dti-i viitoarele cinci ediții a.'.e campio
natului mondial de Ircliei pe gheață 
In I960. întîlnirile campionatului mon
dial și european se vor desfășura îr 
oadruS Jocurilor Olimpice de iarn: 
de la Squaw Valley. Pentru ani: 
următori carroionatul va fi orpaniza- 
de Elveția (1961). S.U.A. (1962) 
Suedia (1963) șj Austria (1964)

Două noi recorduri mondiale 
de haltere

MOSCOVA (Serviciul nostru de 
radio). — In sala dc sporturi „Ari 
pile Sovietelor" s-a desfășurat .fon- 
bătă și duminică tradiționalul concurs 

' ' ‘ ’ ciinternațional de haltere, dot 
„Cupa orașului Moscova".

Evoluînd excelent, sportivii 
tici au obținut primul loc în 
cele 7 categorii 
naev 360 kg.; 1 
rinov 405 kg.; 1 
457 kg.; U ■ 
fost recepționată știrea, 
sfîrșit întrecerea la 
Medvediev își asigurase primul

In cadrul concursului au fost sta
bilite două noi recorduri mondiate. In 
limitele categoriei semi-ușoare, atletul 
chinez Cen Tzin-kai ,;a aruncat" 1.48 
kg. întrecînd cu 0,5 kg. recordul lu
mii deținut de I. Berger (S.U.A.). La 
categoria grea Medvediev „a smuls" 
151 kg., performanță superioară cu 
0.5 kg. recordului lumii al americanu
lui D. Ashman.

sovie
te? te 

i : Sto.gov 325 kg. : Mi- 
Buștiev 382,5 kg. ; Ku- 
Leah 430 kg.; Vcrobiov 

Medvediev (la ora cînd a 
, nu luase încă 
cat. grea, dar 

1 loc).

în deplasare la Valenciennes cu 
Rennes a dispus de TotUouse cu

a stabili modalitatea de selecție 
echipei 
cum și

• In
Essen 
vinsă cu 2—0 de o selecționată a 
orașului Atena.

• In campionatul Americii de sud, 
Peru a furnizat o noua surpriză în- 
vingînd cu 5-3 echipa Uruguayului.

9 AVIATORUL SOVIETIC Fedor 
Beluskin a stabilit un nou record 
mondial de altitudine, ridicîndu-se cu 
elicopterul de tip MI — 1 la înălțimea 
de 6702 m. Această performanță de
pășește cu 308 m. recordul mondial 
precedent stabilit de aviatorul polonez 
Stanislav Gaevski. (Agerpres).

9 INTRE 8 ȘI 28 APRILIE va a- 
vea loc la Marianske Lazne (R. Ce
hoslovacă) un mare turneu interna

Weriacti» si administrația :
X X X x

K luaf sfîrșit concursul internafiona! 
la Zakopanede sc’ni de

ZAKOPANE (pri,n telefon). Dumi
nică s-att desfășurat în localitate ul
timele o robe din cadruil < 
internațional de schi 
Cz»h și Maruszarowna".

In cursa de fond pe 
dat o luptă extrem de 
mare număr de concurenți sosind la

concursului
.Memorialul

30 km. s-a 
strînsă un

țional de șah la care au fost invitați 
șahiști din U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R.D. Germană, R.P. Romînă, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Bulgaria, R.P. Polo
nă, R.F. Germană, Elveția și Austria.

® IN CADRUL Turneului celor 5 
națiuni la rugbi, la Cardiff, reprezen
tativa Țării Galilor a dispus de cea 
a Irlandei cu 8-6 (0-6).

9 IN ÎMPREJURIMILE orașului 
Leipzig s-au desfășurat campionatele 
de cros ale R. D. Germane. In cursa 
de 2500 m. victoria a revenit lui Va
lentin iar în cea de 7500 m. lui 116- 
nike.

diferențe minime. Primul loc. a reve
nit- polonezului Andrews Mateja — 
11156:31,1 urmat foarte aproape de. el
vețianul II. Konrads — 11156:32,8 și 
dP- compatriotul său Jan Figura — 
Ili56:32,9. Dintre reprezentanții noș
tri cel mai bine s-a clasat Manole 
Aldescu, sosit a*l 21-lea în 2IK)I:59,4. 
Ion Supeală a fost a! 34-lea (21108:30,2) 
iar Gh. Rășină al 35-lea (2hl0:30,2).

In total au luat startul 55 concu- 
renți, dintre care 39 au terminat par
cursul.

In încheierea competiției a avut loc 
proba de sărituri speciale de pe 
trambulina mare. Și această întrecere 
s-a soldat at o victorie poloneză. Pe 
primul lot s-a olasat Hryniewski 227,5 
p. (sărituri de 77,5 m. și 81 m.). 
Locul secund a revenit concurentului 
sovietic Nikolai Samov cu 220 p. iar 
locul 3 suedezului Strandberg 
215,5 p. Echipa noastră nu a avut 
reprezentanți la această probă
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