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Sîmbătă, cu prilejul închiderii Săptăminii Mondiale a Tineretului, s-a 
ășurat o întîlnire a tinerilor care lucrează în cadrul Consiliului Gene- 
U.C.F.S., Presei sportive centrale, l.E.B.S. și I.D.M.S. cu cîțiva tineri 

peste hotare, care studiază în țara noastră. In fotografie: o discuție pric
ească între antrenorii federali Gh. Zimbreșteanu și O. Mladin și sfuden- 
Kin-Ilen-Zo, din R.P.D. Coreeană.

l—28 martie... Filele calendarului 
căzut una cîte una. Ce repede au 
ut aceste zile; parcă mai repede 
oricînd! Da, a fost o săptămînă 
unat de frumoasă, de bogată. Ca în 
are an, ea a fost sărbătorită o 
i ou venirea primăverii: Săptămînă 
rdială a Tineretului.
cum, după scurgerea acestor 7 zile 
minunată aducere aminte, simți ne- 
i unei clipe de popas. Atit cit să 

îmbrățișa cu gîndul tot ceea ce 
înfăptuit în această săptămînă a 

reții și primăverii. începutul a fost 
t duminica trecută cînd, în cîntece 
oie bună, mii de tineri — printre 
> mulți sportivi — s-au îndreptat 
zr -p e șantierele unde se înalță 
ins. pentru oamenii muncii. „Ziua 
leii patriotice" a fost o zi plină de 
Tinerii s-au întors acasă cu fețele 

ujorate, prinse de soarele primăvă- 
c, bucuroși de a se fî apropiat mai 
t de momentul cînd pe piepturile 
va stră'.u^ rivnita insignă de bri- 
ier. A doua zi a fost sărbătorită 
ia luptei pentru pace". Tineretul 
ru și-a manifestat solidaritatea cu 
rfi de pretutindeni care se ridică 
otriva înarmării și războiului, șija 
•imat hotărîrea de a lua parte cu 

mat mult avînt, în rîndurile 
T.D., la marile acțiuni îndreptate 

favoarea păcii și colaborării inter- 
onale. Apoi a venit „Ziua tinerelor 
", Hofărît lucru, tovarășele noas.re 
muncă, de activitate obștească, de 
rt, meritau să fie sărbătorilte în a- 
:tă săptămînă. Pentru hărnicia lor, 
ru modestia lor. La 25 martie în 
jramul Săptăminii a figurat: 
ia științei și aepunilor culturale".
acest prilej s-a desfășurat o in

să ' Tvitate la casele de cultură ale 
re. . la căminele culturale, la 
urile din fabrici și uzine, în cercu- 
științifice studențeștii. Ziua urtnă- 

e a fost închinată unei activități 
re cele mai îndrăgite de tineretul 
iei noastre: SPORTUL. Pe tere- 

și stadioane, în locul obișnuitelor 
enamente de mijloc de săptămînă 

i desfășurat nenumărate întreceri 
rtive. In aceeași zi, fruntași ai spor- 
i nostru au venit în mijlocul fine
lui. Au povestit crîmpeie din ac-

Campionatele mondiale de tenis de masa 

zi au loc meciuri decisive pentru calificarea 
în turneele finale pe echipe

ORTMUND 29 (prin telefon). Cea 
frumoasă întîlnire de tenis de 

ă defășurată în primele două zile 
campionatelor mondiale a fost a- 

i care a opus sîmbătă la prînz la 
dfalenhalle reprezentativele mascu- 

ale R.P.R. și Braziliei. După a- 
»pe patru ore de jpc, întîlnirea a 
sfîrșit cu victoria la limită a spor- 

(or brazilieni cu 5—4. Toate cele 
ă partide au fost extrem de dispu

și cei 5000 de spectatori prezenți 
rai la această întrecere au răsplă- 
ieseori cu aplauze pe cei șase jucă- 

ai celor două echipe Iată rezul
te tehnice : Rethi—Severo 1—2
18, 17, —21). In setul trei Rethi a 
fus cu 20—15. Negulescu—Curdo- 
in 2—1 (20, —21, 18), Covaci— 
ba 0—2 (—23, —21). In ambele se

ducătorul' romîn a avut 20—18. 
iba care are 13 ani și care i-a în- 
s în vara trecută pe japonezii Ta- 
a și Ogimura este cu un cap mai 

decît Rethi, folosește priza „toc“ 
atacă totul. Negulescu—Severo 

0 (12, 12), Rethi—Biriba 0—2 (—15, 
5), Covaci—Curdogrian 2—0 (15, 
, Negulescu—Biriba 1—2 (—17,

(Foto Gh. Dumitru)
Evita tea lor. Au adresat tinerilor spor
tivi o călduroasă chemare de a se pre
găti cit mai bine, pentru a obține re
zultate pe măsura grijii părintești pe 
care partidul și guvernul o arată miș
cării sportive. Vineri: „Ziua Festiva
lului". La numai cîteva luni de marea 
întîlnire a tineretului lumii, de la 
Viena, tinerii au luat cunoștință de 
pregătirile ce se efectuează în toate 
țările în vederea acestui eveniment, 
și-a reînnoit angajamentele de a-1 în- 
tîmpina așa cum se cuvine. Apoi, 
sîmbătă, ziua închiderii săptăminii. Zi 
de bilanț, desigur, dar și de înaripate 
gînduri de viitor.

...Așa a fost, ca în fiecare an, Săp- 
tămîna Mondială a Tineretului. O pu
ternică manifestare a dragostei tinere
tului nostru față de cauza construirii 
socialismului, față de partid, o mani
festare de solidaritate cu tineretul iu
bitor de pace de pretutindeni.

Schimbare de lider în categoria A la fotbal
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17, —19). In setul decisiv Negulescu 
a condus cu 19—17. Covaci—Severo
2— 1 (—19, 20, 17). Rethi—Curdogrian 
0-2 (—11, —18).

In seara aceleiași zile, formația noa
stră masculină a învins echipa Norve
giei cu 5—0 : Covaci—Bergesen 2—0, 
Rethi—Bruvik 2—0, Negulescu—Ha- 
vad 2—0, Covaci—Bruvik 2—0, Ne
gulescu—Bergesen 2—0.

Tot sîmbătă formația noastră femi
nină a susținut și ea două partide, cu 
R.P. Polonă și Irlanda cîștigîndu-le 
cu același scor: 3—0. Rezultate teh
nice : R.P.R.—R.P. Polonă 3—0: Ma
ria Biro—Szmid 2—0, Getia Pitică— 
Lida 2—0, Geta Pitică, Maria Biro— 
Szmid, Lida 2—0 ; R.P.R.—Irlanda
3— 0 : Maria Bilro—Linn 2—0, Geta 
Pitică—Dovde 2—0, Geta Pitică, Ma
ria Biro—Linn, Dovde 2—0.

Duminică după amiază, jucătorii noș
tri au dispus de cei elvețieni cu 5—1 : 
Rethi—Marioti 2—0, Negulescu— 
Stadelhofen 2—0, Covaci—Antal 1—2, 
Negulescu—Marioti 2—0, Rethi—An
tal 2—0, Covaci—Stadelhofen 2—0. 
Cealaltă partidă s împotriva reprezenta
tivei R.P. Bulgaria, a fost cîjtigată de

echipa romînă cu 5—0, prin neprezen- 
tarea adversarilor.

In a treia zi a întrecerilor formațiilor 
feminine, reprezentativa R.P.R. a dis
pus de Norvegia cu 3—0: Marla Biro 
—Erstadt 2—0, Geta Pitică—Omedal 
2—0, Geta Pitică, Maria Biro—Erstadt, 
Omedal 2—0. La ora cînd a avut loc 
convorbirea telefonică, jucătoarele noa
stre își făceau încălzirea în vederea 
meciului cu Țara Galilor care urma 
peste cîteva minute.

Alte rezultate tehnice. Echipe mas
culine : Japonia—Olanda 5—0, Aus
tria-Canada 5—0, Iran—Spania 5—0,
R. P.U.—R.P. Polonă 5—1, R.D.G.— 
Luxemburg 5—1, Suedia—R.F.G. 
5—1, R.P.U.—Brazilia 5—0, R.P. Po
lonă—S.U.A. 5—2 ; R. Cehoslovacă 
conduce în meciul cu Anglia cu sco
rul de 4—1.

Astăzi este o zi decisivă pentru de
semnarea echipelor masculine și femi
nine care se vor califica în turneele 
finale. Formația noastră de băieți în- 
tîlnește la ora TÎnzului echipa R.P. 
Ungară, iar seara, reprezentativa
S. U.A. Fetele au pentru azi ca adver-

___  (Continuare in pag. 4)
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Mihai Dănescu (C.C.A.) execută corect săritura peste trambulină.
(Foto Țopsakalian).
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Au luat sfîrșit întrecerile de trîntă și haltere

Meciuri spectaculoase și intere
sante la finalele de trîntă

Galați 29 (prin telefon de la trimi
sul nostru).

Sîmbătă după-amiază au continuat 
întrecerile semifinale și concursul de 
consolare din cadrul finalelor Sparta- 
chiadei tineretului. Spectatorii gălățeni 
au admirat meciuri spectaculoase și 
interesante, multe dintre ele adevărate 
finale, răsplătite cu îndelungi aplauze, 
încă din această zi s-a lămurit situația 
la unele probe. Astfel, s-au remarcat 
în semifinale C. Varghida (reg. Bucu 
rești), care a cîștigat la puncte între
cerea cu Emilian Vîlcu (reg. Cons
tanța) și M. Mîrsu (reg. Timișoara), 
care a învins tot la puncte pe Alex. 
Marian (reg. Oradea).

Duminică dimineața au început fi
nalele. La cat. 55 kg. G. Varghida 
(reg. București) a făcut meci nul cu 
M. Mîrsu (reg. Timișoara). Titlul de
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campion a fost, însă, acordat lui C. 
Varghida... la greutate. La cat 61 kg. 
Grigore Cobuc (Craiova), deși a în
treprins unele acțiuni destul de fru
moase, s-a lăsat prea ușor contrat 
comportîndu-se mai slab ca în semifi
nale. Bl a pierdut la puncte în fața lui 
Alex. Constantin (oraș București), 
care a devenit campion al categoriei. 
La cat. 68 kg. Gh. Gheorghe (Bacău) 
a cîștigat cu o diferență apreciabilă de 
puncte (40—6) în fața lui Ion Vlă- 
duț (Craiova). La cat. 76 kg. M. Tu- 
lucă (Galați) pierde la puncte în fața 
lui Dumitru Sas (oraș București), La 
cat. 84 kg. Ion Popescu (Galați) cîș- 
tigă la puncte în fața lui Ion Palagea 
(Cluj), care n-a reușit să-i facă față 
numai cu ambiția de care a dat do
vadă. La cat. peste 84 kg. Nermin 
Omer (Constanța) a avut mult de fur
că cu E. Reiter (Cluj). A învins pînă 
la urmă prin tuș Nermin Omer.

Clasamentuil pe regiuni se prezintă 
astfel: L Galați 31 p. (cîștigătoarea
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Eșecul echipei Dinamo București în 

partida cu Progresul și victoria C.ii.A.- 
•ului, asupra Rapidului au defter trenai 
schimbarea liderului categoriei A: 
C.C.A. a trecut acum pe primul loc.

In fotografie o fază din partida Pro
gresul—Dinamo. Oaidă (oare a... scă
pai obiectivului aparatului fotografic) 
a tras puternic, dar Uțu a sărit la 
timp respinglnd balonul (Foto: B. 
Ciobanu).

Citiți amănunte despre etapa a XlV-a 
a campionatului categoriei A în pag. 
a 3-a.

cupei oferită de Federația Romînă de 
Lupte). 2. Oraș București 33 p.; 3. 
Craiova 34 p.; 4. Baia Mare; 5. regi
unea București; 6. Constanța.

Cuvîntul de închidere la această fi-i

(Continuare în pag. 2)

Inaugurarea 
sezonului motociclist

Iubitorii sportului cu motor din Ca
pitală au fost ieri dimineață prezenți 
la deschiderea sezonului compctiționaL 
Pe pista din spatele stadionului Con
structorul au evoluat o parte dintre 
cei mai valoroși alergători din țara 
noastră. Concursul de viteză pe teren 
variat (contra-timp), cu care a fost 
inaugurat sezonul conipetițional, a scos 
însă în evidență o serie de lipsuri în 
pregătirea sportivilor noștri fruntași, 
care au influențat evident comportarea 
lor, precium și deficiențe în pregătirea 
mașinilor. In afară de aceasta, faptul 
că în ultimul moment o serie de con-' 
curenți (12 la număr) s-au retras din 
concurs — cu sau fără motive înte
meiate — a prejudiciat valoarea între
cerii. Este necesar ca alergătorii și 
antrenorii să analizeze obiectiv lipsu
rile manifestate în cadrul primului con
curs al sezonului, pentru a le putea 
elimina.

Cel mai bun timp al zilei a fost 
realizat de maestrul sportului Gh. Io- 
niță (C.C.A.), care a obținut la 350 
cmc 12:51,02 (ambele manșe). El a 
făcut un parcurs corect, a executat să
rituri spectaculoase la trambuline și, 
în general, s-a dovedit foarte atent. 0 
comportare mulțumitoare au avut și a-' 
Iefgătorîl M. Pop (Dinamo), C. Ne- 
delcw (Dinamo), P. Enescu (Metalul 
M.I.G.) la 125 cmc; Iosif Popa (Di
namo), Tr. Macarie (Dinamo), T. 
Popa (Dinamo) la 175 errte; V. Szabo 
(Dinamo) la 250 cmc și M. Dănescu 
(C.C.A.) la 500 cmc. Proba rezervată 
începătorilor a constituit o adevărată 
revelație. Tinerii alergători au dovedlit 
cu acest prilej reale aptitudini pentru 
probele motocicliste. lată rezultatele 
tehnice:

125 cmc: 1. M. Pop (D.); 2. C, 
Nedelcu (D.); 3. P.Enescu (Met.’MIG)j 
4. D. Culai (Vdjnța)*; 775 c/nc: 1. L- 
Popa (D.) ; 2. Tr. Macarie (D.) ; 3. 
T. Popa (D.); '25O cmc: 1. V. Szabo 
(D.); 2. Gh. Ion (C.C.A;); 3. M.- 
(lernescu (D.); 4. Gh. Vafcnlescii 
(C.G.A.); 350 cmc ’ 1. Gh. loniță
(GC.A.) ; 2. C Ra'dâvici (Met. MIG); 
3. B. Predescu (Met MIGȚȚ 500 cmc i 
1. M. Dănescu (C.C.A.Ț j 2. R. Tm 
mistocle (D.)ft începători (175 emefâ 
1. P. Cristian (D.)'j-2. Al. Trifu (Vch 
ința); 3. Gh. Petre'(Met.). ;
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Rapid București conduce 
în campionatul feminin de volei

A XlV-a etapă a campionatului fe
minin de volei a programat cel mai 
important meci al returului la Bucu
rești. In sala Ciulești, s-au întîlnit 
primele două clasate aie campionatu
lui, Rapid București și Someșul Cluj. 
Feroviarele și-au luat revanșa după 
înfrîngerea suferită cu 3-2 în turul 
campionatului, Ia Cluj, dispunînd de 
principalele lor adversare în lupta pen
tru titlu cu 3-1.

Jocul a fost destul de animat, în 
special în seturile II și IV cînd ciu- 
jencele au avut unele reveniri foarte 
frumoase. Astfel, în setul II, ele au 
fost conduse cu 5-0 (puncte realizate 
direct din serviciu de Elena Busuio- 
cescu) și 11-5, au egalat la 11 și au 
cîștigat setul cu 15-111 In setul al 
IV-lea, conduse cu 12-4 și L3-7, reu
șesc să facă cîteva puncte în șir și 
pierd cu 15-12.

învingătoarele și-au făcut jocul lor 
obișnuit, cu o apărare bună și atac 
suficient de puternic. Trebuie să ară
tăm că ele au obținut numeroase puncte

C. Melcioc (Victoria) 
a cîștigat cursa ciclistă 

de ieri
O vreme admirabilă i-a însoțit la 

drum pe cei peste 100 de cicliști care 
au luat startul în concursul de ieri 
dimineață.

întrecerea de duminică (112 km) 
a avut o desfășurare spectaculoasă, 
animatorii principali la realizarea 
mediei orare de aproape 39 km fiind 
cicliștii <te la clubul Victoria. Deși 
ău avut de recuperat un handicap de 
5 minute, consacrații au reușit 
urma unei perfecte colaborări 
■ajungă în apropiere de Giurgiu 
alergătorii de categoria a Il-a. Chiar 
în virajul de întoarcere spre Bucu
rești O. Florescu și Șt. Poreceanu 
inițiază prima tentativă de evadare, 
destul de bine inspirată, dar care 
după puțin timp a eșuat din cauza 
unei defecțiuni mecanice suferită de 
C. Florescu, care a fost nevoit să a- 
bandoneze. In continuare, asistăm 
cîteva încercări de evadare, care la 
un moment dat fac ca să se des
prindă din grosul plutonului un grup 
de aproape 20 alergători. Aceștia vor 
merge împreună pînă la ieșirea din 
Gopăeeni, unde G. Dumitru agită 
grupul fugarilor cîțiva kilometri, iar 
apoi cu numai 2—3 km înainte de 
sosire O. Melcioc se lansează într-un 
atac hotărîtor care-i aduce o meritată 
victorie.

Iată ordinea sosirii: G. Melcioc 
(Victoria) 2 h 52:36,0; V. Dobrescu 
'(Vict) 2 h 52:41,0; St. Poreceanu 
‘(Vict.); E. Mihăilă (Vict.); I. Con- 
stantinescu (C.P.B.) în același timp 
cu V. Dobrescu. Categoria a IlI-a și 
neolasificați (60 fan) : M. Sîrbu 
'(Voința) 1 h 38:10; Juniori cate
goria I și a Il-a (30 km) : S. Mihăi- 
jescti (Vict)' 50 : 02,0; Biciclete oraș 
(10 km) 4 G. Popescu (Șc. sp. 
U.CKS.). TR. L

direct din serviciu, echipa clujeană 
arătîndu-se deficitară ia primirea ba
lonului. O remarcă negativă pen mi 
ambele echipe: numeroasele servicii 
greșite (Antoancta Maricuța, Sonia 
Colceriu, Domnic.a Costîc, Elena Si- 
mionescu. Ana Susan), deficiență pe 
care antrenorii celor două echipe tre
buie să o remedieze grabnic.

RAPID: Ana Păunoiu, Natalia Cer- 
nat, Teodora Rădulescu, Elena Busuio- 
cescu, Antoaneta Maricuța, Cornelia 
Moraru I, Sonia Colceriu.

SOMEȘUL: Domnica Costîc, Ileana 
Benedek, Vera Pavlenco, Vioriic’a Su- 
ciu, Maria Botezau, Elena Simto- 
nescu, Ana Susan.

Importantă pentru ultimele locuri a 
fost întîlnirea Progresul București •— 
Știința Cluj, în care bucureștencele au 
obținut victoria cu 3-0. Scorul insă 
este prea sever, formația oaspe merita 
să cîștige un set.

La’ Sibiu, Voința a fost întrecută 
după o luptă dîrză de echipa Combi
natul Poligrafic București. Din lipsă 
de pregătire fizică și morală, gazdele 
au cedat in ultimul set.

Iată rezultatele și •clasamentul:
Rapid București — Someșul Cluj 

3-1 (15-11, 11-15, 15-5, 15-12); Voința 
Sibiu — Comb. Polig. Buc. 2-3 (15- 

-17, 15-9, 10-15, 15-13, 3-15): Progre
sul București — Știința Cluj 3-0 (15-9,
15- 9, 19-17): Dinamo București —
Voința Or. Stalin 3-0 (15-4. 15-8, 15- 
13): Știința Timisoara — Metalul
M.I.G. Buc. 3-1 (11-15, 16-14, 15-12,
16— 14).

Ieri, s-au reluat întrecerile din ca
drul celor trei campionate republicane 
de handbal. In genera!, în prima e- 
tapă a returului s-au înregistrat re
zultate normale, excepție țăcind doar 
cele cu oare s-au încheiat partidele 
Rapid București—C.S.M.S. lași și Chi
mia Făgăraș—C.C.A. București ambele 
din campionatul masculin de. categoria 
A. In aceste partide, echipele bucu- 
reșfene Rapid și C.C.A., fruntașe în 
clasamentul campionatului, au părăsit 
terenul învinse. Datorită acestui fapt 
echipa GS.M. Reșița, învingătoare în 
jocul cu Voința Sibiu, s-a distanțat în 
fruntea clasamentului.

Iată, pe scurt, relatările corespon
denților noștri despre meciurile dispu
tate ieri:

MASCULIN, CATEGORIA A: Ra
pid București—C.S.M.S. Iași 14—18 
(7—7). Meciul a fost foarte echili
brat la început. Apoi, pe măsură ce 
prima repriză s-a apropiat de sfirșit, 
apărările ambelor echipe au jucat mai 
slab, primind goluri parabiije. După 
pauză, formația bucureșteană s-a apă
rat dezorganizat și nu a reușit să se 
mai mențină, ca scor, in apropierea 'ad
versarului. Ieșenii au făcut o partidă 
bună, și au meritat victoria. Au marcat: 
Negre (4), Cer nat (3), Costache (3), 
Barbu (2), Cimponer, Rușcă pentru 
Rapid și Țipu (10), Gliga (4), Duru- 
beanu (3), Apostolache pentru C.S.M.S. 
Iași. Chimia Făgăraș—-C.C.A. 10—7 
(8—3). Gazdele au jucat foarte bine 
în prima repriză, cînd au depășit de

•apărat 
înscris: 
Schneid 
pentru 
Nicula, 
Reșița-

în 
să-i 

pe

la

0 nouă „repetiție"
Concursul care s-a desfășurat sîm

bătă și duminică pe baza hipică din 
Calea Plevnei a avut înscrise în pro
gram două dintre cele mai frumoase 
probe de obstacole sisjem „Cupa Nați
unilor". In aceste probe au evoluat 
numai călăreții din lotul republican 
dintre care cel mai în formă s-a do
vedit Virgil Bărbuceanu pe caii Bimbo 
șr Robot.

Proba sistem „Cupa Națiunilor", 
desfășurată sîmbătă după amiază în 
două manșe, a avut înălțimea maxi
mă a obstacolelor de 1,30 m. Aici Ilip
ita s-a dat în primul rind, între Băr- 
buceanu pe Bimbo și Gh. Langa pe 
Rubin, primul reușind să-l întreacă pe 
al doilea și să cîștige astfel proba. 

,Virgil Bărbuceanu a confirmat ieri di
mineață succesul din prima zi. De a- 
ceastă dată, pe calul Robot, în manșa 
■ il-a a făcut cel mai frumos parcurs, 
terminîndu-i fără greșeală. El a fost 
invingător cu 12 p. înaintea lui V. 
‘Pinciu pe Prundiș cu 18,3/4 p. și Lan- 
jga pe Machedon cu 29 p.

Tot sîmbătă după amiază a avut loc 
ji prima*evoluție din acest an, în con
curs public, a călăreților în proba 
ide dresaj „Sf. Gheorghe". Ion Oprea 
IfDinamo Buc.) pe Sulina ne-a confir
mat și de această dată că a muncit 
conștiincios și că este gata să facă 
ifață celor mai serioase întreceri în a- 
ceâstă ramură a echităției. El a reușit 
să-4 întreacă pe Mar î (C.C.A.) cu 
Koheilan, totalizând 624 p. față de 618 
p. și cucerind astfel tiiul toc.

ă am asistatLa o pasionantă di
Ieri dimineață cînd desfășurat pro- 

 

fa Tetelor. Dacă jn pitea manșă. Mi-

1. Rapid Buc. Î4 13 1 41:1® 27
î. Someșul Cluj 14 12 2 38:15 26
3. Comb. Polig. Buc. 14 11 3 35:21 35
4. Dinamo Buc. 14 9 5 34:21 23
5. Metalul M.I.G. M 6 8 25:31 20
6. Știința Tim. 14 6 8 24:30 20
T Voința Or. St. 14 5 9 25:33 19
3. Progresau Buc. 14 4 10 17:34 18
3. Știința Cluj 14 3 11 16:35 17

10. Voința Sibiu 14 1 131 13:41 15

Fază din jocul Rapid București — C.S.M.S. Iași, încheiat cu victoria 
echipei ieșene. Barbu (Rapid) trage din săritură de la semicerc și înscrie. 

(Foto V. Bageac)

Finalele campionatelor republicane 
de juniori la schi

SINAIA 29 (prin telefon de 
misiri nostru). Succesul care a 
terizat întrecerile din primele două 
zile ale finalelor campionatelor repu
blicane de juniori la scbi a fost oglin
dit și în disputele desfășurate sim- 
bătă, pe platoul Piatra Arsă, și du
minică, pe Caraiman. Concurenții s au 
întrecut cu multă dîrzenie, luptînd din 
toate puterile pentru a avea o com
portare cît mai frumoasă. In special 
ae cuvine a fi remarcată performanța 
tinerilor muncitori din cooperativele 
meșteșugărești încadrați în asociațiile 
sportive Voința din Sinaia, 
Stalin, Sâbiu, Gheorghieni și 
Mare. Aceștia au cucerit 7 din 
titluri de campioni republicani

1a tri-
carac-

Orașul
Baia 

cele 10 
la ju-

a călăreților fruntași
haela Rădulescu (C.T.B.) pe calul Fifi 
a obținut mai ușor victoria întrecînd-o 
pe Maria Munteanu (C.T.B.) și cîști- 
gînd astfel primul loc cu 9 puncte; 
în manșa a ll-a, lupta dintre Elena 
Leov (Recolta Buc.) pe Diavolo și Lili
ana lonescu (E.H.Gr. Ploești) pe Cas
tor a fost foarte strînsă. Efectitînd un 
parcurs curat, fără nici o greșeală, Li
liana lonescu a cucerit primul loc în 
proba rezervată fetelor. Ea a fost ur
mată de Elena Leov cu 4 puncte.

O. GINGU

II
pogorîși a cîștigat premiul 

GRANIȚA

Principala alergare a reuniunii de ieri 
— desfășurată în fața unui public nu
meros, a fost premiul Granița. După o 
luptă prelungită, armăsarul Pogorîși a 
izbutit să obțină un mic avantaj.

Alergarea amatorilor a revenit armă
sarului Novae, condus de actorul Gheor
ghe Buznea.

Câștigătorii Stația, Spic, Vinovata șl 
Bega II merită o mențiune specială. 
Toți șl-aiu îmbunătățit recordul. Vino
vata a reportat cota de 16,90 lei pentru 
1 leu, iar Bega II 15,30 lei pentru 1 leu.

In celelalte alergări âu ieșit învingă
tori Blam, Hopușor și Fulvia.

Rezultatele tehnice sint următoarele:
I. Stația (Brallowsky), Bobiță H, Ka. 

vala. Cota: 1,20 — 3,90 lei.
H. Blam (Vaișlle Gh), Săbărel, Watt. 

Cota: 5,70 — 12,90 — 6,10 lei.
III. spic (Mihalache I.) Avînt III, 

Basm II. Cota: 5,80 — 23,00 — 16,90 lei.
TV. Hopușor (Marcu Tr), Teofana, 

Chiositec. cota: 4,60 — 24,20 — 16,70 lei. 
Ordinea triplă: 90,00 lei.

V. Novac (Gh, Buznea), PîrjoJ, Site. 
Cota: 4.10 - (11,20 - 16,70 Mk

nior.i, dominînd, în general, întrecerile.
Trecînd la desfășurarea probelor vom 

evidenția frumoasa comportare a ele
vilor școiii profesionale de pe lîngă 
Fabrica de scule din Rîșnov, care au 
cucerit la diferență apreciabilă primul 
loc în ștafeta de 4X5 km, precum și 
tehnica lui Adrian Bătușaru (Voința 
Sinaia) și a Mihaelei Ghioarcă (Voin
ța Or. Stadiu), cîștigători ai probei de 
slalom uriaș. Iată acum rezultatele în
trecerilor de sîmbătă și duminică : 
Ștafeta 3X3 km junioare: 1. Voința 
Sinaia 43:54,0 (Ecaterina Șupeală, 
Gerlinde Bosch, Mioara Simion); 2. 
Olimpia Or. Stalin 45:53,0 (Elena 
Rișnoveanu, Maria 
Coffas); 3. Școala 
Gheorghieni 49:43,0; 
57:25,0; 5. Fabrica 
60:51,0; Ștafeta 4X5 km. juniori: 1. 
Fabrica de scule Rîșnov 83:30,0 (Radu 
Zărnescu, Gheorghe Neag, Gheorghe 
Vlădea, Nicolae Bărbășescu); 2. Vo
ința Siăaîa 86:01,0 (N. Băncilă; V.
Grapă, Al. Cristina; C. Carabela); 3. 
Școala sportivă U.C.F.S. Gheorghieni 

90:31,0; 4. „Bucegi" Fundata 
5. Dinamo Or. Stalin 97:19,0; 
ța Sibiu 99:01.0.

Slalom uriaș juniori peste 
1. Adrian Bătușaru (Voința 
57,1; 2. Andrei Gorog (Știința Cluj) 
58,5; 3. Dumitru Chivu (Avîntul Sina
ia) 58,6; juniori sub 17 ani: 1, Ilie

Burefea, Juliana 
sportivă U.C.F.S.
4. Voința Sibiu 

de scule Rîșnov

93:51,0;
6. Voin-

17 ani :
Sinaia)

VI. Vinovata (Cîrllgel N.) Narcis, Bir
lic II. Cota: 16.90 — 128,70 — 233,30

VII. Pogorîși (Strijiniuc), Vampir, 
țel. Cota: 6,30 — 33,60 — 335,20 lei.

Ordinea triplă: 218,50 lei.
VIII. Bega II (Marcu), Olimp II, 

ravlta. Cota: 15,30 — 38,60 — 273,10
IX. Fulvia (Ichim), Delicioasa, Garoa. 

fa. Cota: 8,00 — 49,00 — 266,60 lei.

REUNIUNEA DE MIERCURI
Reuniunea de miercuri cupr n-’e 7 a- 

lergări cu plutoane bine alcătuite.
Capul de afiș îl constituie p, euuul Ia- 

lomicioara, în care participă: Straja 
1700 (Ștefânescu), Pafta 1720 (Szabo I.) 
Winetu 1740 (Ciobanu Gh.), Caliban II 
174’0 (Strijiniuc), Baltag 1750 (Avram G.), 
Rosa 1750 (Marcu), Nărăvaș 1760 (Dinu 
Tr) șl Simfonist 1780 (Ichim).

Pentru eonducatorii amatori este re. 
zervat premiul Iubita Mea, cu următorii 
participant!:

Orient II 1700 (R. Avram), Sonata 1700 
(Lidia Roman), Minerva 1720 (C. Eiefte- 
rescu), Vila 1720 (E. Grosu), Fenomen 
1740 (Lily Ureeanu), Flavius 1740 (Mlatel 
Gheorghiu), Rovina 1740 (I. Mavrocfin), 
Havera 1760 (Jeny Argeșeanu).

Jocul Austriac s-a ridicat la suma de 
lei 20,868, și s-a închis.

lei. 
O

o- 
Nl.

Constantin (Școala sportivă U.C.F.S. 
Vatra Dornei) 5119; 2—3. Spiridon 
Bălan (Voința Sinaia) și Rolf Schnepp 
(Voința Sibiu) 52,0; junioare peste 17 
ani: 1. Mihaela Ghioarcă (Voința Or. 
Stalin) 66,8; 2. Edith Horvath (Voința 
Baia Mare) 68,8; 3. Rodica Bucur
(Progresul Sinaia) 69,2; junioare sub 
17 ani: 1. Erika Liphardt (Clubul 
sportiv școlar „Luceafărul" Or, Stalin) 
68,0; 2. Viorica Vintilă (A. S. „Pre- 
dealul") 82,0; 3. Elisabeta Szentiobbi 
(Școala sportivă U.C.F.S. Gheorghi
eni) 86,0; Combinata alpină juniori:
1. Andrei Gorog (Știința Cluj) 2,08 p;
2. Dumitru Chivu (Avîntul Sinaia) 
7,28 p; 3. Nicolae Vintilă (Olimpia Or. 
Stalin) 8,97 p; junioare: 1. Mihaela 
Ghioarcă (Voința Or. Stalin) 0 p; 2. 
Rodica Bucur (Progresul Sinaia) 3,42 
p; 3. Ana Scherer (Voința Sibiu) 
14,94 p.

D. STANCULESCU

multe ori apărarea formației • 
tene. După pauză, oaspeții au 
in atac, au dominat, dar nu a 
să înscrie de prea multe ori 
dirzeniei cu care s-au 
liștii din Făgăraș. 'Au 
(3), Tischler I (2), 
Richter (2), Chiujrțpa 
Bulgaru (4), Telman, 
pentru C.C.A. C.S.M.’.
Sibiu 12—9 (6—4). Meciul a j 
disputat. Reșițenii superiori în 
tir ea fizică și în precizia loviiu 
poartă au obțineți o meritată 
Punctele au fost marcate de: J 
(5), Schutz (4), Ferenschut 
Szabo pentru C.S.M. Reșița 
Bretz (5), Schuler (2), Bota ș 
pentru Voința. Știința Tinnșoar 
nometal Timișoara 14—7 (6— 
și în tur, derbiul timișorean a 
echipei Știința care — fără să 
irebuinieze prea mult — a rec 
victorie concludentă. Tehnonu 
juoat slab. Au marcat: Mose. 
Silvestrovicl, Ispan, Jude, Bara 
hert pentru Știința și Jacob (l 
chel (2), Reitz (2), Dian penii 
nometal. Victoria Jimbolia—1 
Ploești 14—9 (7—4).

FEMININ, CATEGORIA A: 
pia București—Gloria Sighișoara 
(6—1). învingătoarele au preș 
joc rapid și spectaculos. Au n 
Pădureanu (4), Roth (3), Sziil 
Cîrligeanu (2), respectiv Woner 
Cristea, Fttbrilius, Keul. Rapid 
rești—Constructorul Timișoara
(2—2). După o repriză ep '■'î, i 
tea secundă a jocului bucui m 
preluat inițiativa, clștigind pe 
Tractorul Or. Stalin— Flamur; 
Sibiu 6—5 (4—3). Echipa din 
Stalin ia fost superioară din nu 
vedere tehnic și al p^gătirii fizt 
înscris: M. Wind! (2), Starck 
Reipp, Neako pentru Tractorul. 
(3), Schenker (2) pentru Flamt 
șie. Măgura Codlei—Cetatea 
4—7 (2—5). Au marcat: Feltc 
Vighed (2) pentru Măgura Cod 
Dumitrescu (5), Jipa, A. Vasih 
iru Cetatea Bucur. Știința Timiș 
C.S.U. București 3—1 (1—0). 
Mediaș-Ilefor T. Mureș 4-5 (2-2) 
rul nedreptățește echipa gazdă c 
fi meritat un rezultat de egalitai 
cotoarele din Mediaș au .tras 4

In campionatul masculin de 
goria B au fost înregistrate un 
rele rezultate: Voința Sigh'sbar 
colta Hălchiu 16—8 (7—4 
rina Constanța—Știința Galați 
(6—6) ; Dinamo Tg. Mureș—V 
Bacău 16—7 (7—3) ; I.C. Arad 
tila Cisnădie 12—10 (6—3) ; B 
Sibiu—Știința Cluj 10—5 (4—2), 
București—Stăruința Odorhei 
(10-5).

Spartacbiddd de idrnă d tineretu
ia cat. 65 kg. Ion Lngojan (Buci 
s-a: clasat pe prinigl loc cu un 
tat foarte bun 95 kg. El a fost 
de Pincu Schwartz (Iași) 92,5 
E. Vițsilescy (Timișoara) și los 
deric (reg. Stalin) ambii cu ci 
kg. Pînă la 90 kg. toți au fost 
Apoi Schwartz și Lngojan. se de 
za, ultimul devenind campion al 
tqchiadci.

Pentru a ilustra cît de bune a 
rezultatele . la această categorie 
bine să le comparăm cu cele de 1 
tegoria imediat superioară: 75 k 
primul kx- la această categori 
clasat Manole Dumitru (Galați) i 
kg. urmat de Trandafir Dumitru 
tești) cu același rezultat. Acest: 
urmă are numai 17 ani 1

La categoria grea, Augustin i 
din Oradea a obținut fără dific 
primul loc cu un rezultat de 107, 
Frumos s-a comportat și tînărul 
citor reșițan luliu Meresz care a 
cat 102,5 kg. fiind urmat de Oct 
Gălățean și Mircea Popa (ambi 
București) care au ridicat cîte 10( 

In urma acestor rezultate, pe ec 
pe primul loc s-a clasat reg 
Stalin cu 16 p. urmată de regi 
București cu același număr de pi 

După terminarea întrecerilor, J 
rofilii fruntași Lazăr Baroga, > 
Vasarhelyi, Gh. Mocanii și I. V 
reanu au făcut o reușită demonsti

(urmare din pag. J)

nală a Spartachfadei ' a fost rostit de 
tov. Ilie Ungureanu din partea comi
siei centrale de organizare-a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului.

Dispute echilibrate 
cerilor de

V. GODESCU

în cadrul între 
haltere

telefon de la
două

din localitate a

PITEȘTI 29 (prin 
misttl nostru) : Timp de 
„Caisa Tineretului’..........
mătat de entuziasmul tinerilor haltero
fili veniți din toată țara pentru a par
ticipa la etapa finală a celei mai im
portante competiții de mase: Sparta- 
chiada tineretului.

întrecerile s-au bucurat de un 
ces desăvîrșit.

La categoria 55 kg. s-a dat o 
foarte îndîrjită. Este suficient să 
linietn faptul că patru concurenți au ob
ținut același rezultat, ordinea clasării 
fiind decisă de propria lor greutate. 
Pe primul loc s-a clasat losif Sorescu 
(greutate 52,200 kg.) din reg. Stalin, 
urmat de Fiți Babgh (53,400 kg.) din 
reg. Cluj, Ion Moldovan (53,700 kg.) 
din reg. Timișoara și C. Năstase 
(54,200 kg.) din reg. Ploești — toți 
cu cîte 75 kg.

Egarte disputate au lost întrecerile

tri- 
zile 
fre-

suc-

luptă 
sub-

L 0CHSENFE1



C. C. A. pe primul loc în clasamentul categoriei A la fotbal
O victorie netă a echipei C. C. A ■«

I

Comportarea diametral opusă a ce
lor doi protagoniști, CCA și Rapid, 
a făcut din întîtairea vedetă a cu
plajului de ieri de pe stadionul 23 
August un... „derbi ratat", care a 
deziluzionat pe cei peste 80.000 de 
spectatori, pregătiți... sufletește pentru 

Și aceasta pentru 
în formă bună, cu 
defensiv de netre- 
inepuizabili și un 
joc — și învinsul

un „meci mare", 
că între CCA — 
un compartiment 
cut, cu doi halfi 
atac în vervă de 
său de ieri, Rapid București, a fost 
o diferență de joc chiar mai netă de
cît o indică severul scor de 4—0
(2—0) cu care s-a încheiat întîlni- 
rea. Este drept că feroviarii att în
ceput destul de bine, au atacat în pri
mele 15 minute, dar superioritatea 
sub toate raporturile a echipei CCA 
lăsa chiar de pe la mijlocul primei 
reprize să se întrevadă de partea cui 
va fi victoria. Dominînd clar mijlo
cul terenului, militarii au pus stăpî- 
nire pe joc și n-au întîrziat să des
chidă scorirl. In min. 25 Constantin 
l-a lansat pe Cacoveanu, acesta a 

.centrat din apropierea liniei de fund 
și Alexandrescu a înscris, c.tt o fru
moasă lovitură cu capul. Atacul fero
viar, care pînă acum mai „mișoase", 
cade complet și militarii își fac jocul 
în voie. Zece minute de la primul gol, 
Constantin îi „servește" lui Tătaru o

. minge în . careu și acesta înscrie pla
sat : . 2—0. Ca și în prima repriză, 
<după pauză rapidiștii sînt

COPIL (Rapid)

încep jocul mai energic. Ei obțin cîte
va cernere, au o ocazie de gol (Ene 
II), dar în min. 63, la o fază în mar
ginea careului feroviar, cînd toată 
lumea se aștepta ca Alexandrescu să 
paseze, centrul atacant al CCA șu- 
tează la poartă, jos, la colț, surprin- 
zîndit-1 pe Dungu: 3—0. Liniștiți în 
privința rezultatului final, militarii 
joacă acum maii lent, mai economic. 
Rapid încearcă să reducă scorul, dar 
atacul său — încîlcit. parcă lipsit de 
vitalitate — nu constituie un pericol 
real pentru poarta.lui Toma. Poate că 
tocmai aceste condiții, în care CCA 
avea asigurată victoria, au făcut ca 
gesitul nesportiv al lui Zavoda I (care 
în min. 77 l-a lovit intenționai pe 
Greavu, ceea ce i-a atnas eliminarea 
de pe teren) să apară într-o lumină 
și mai urîtă. La cîteva minute, după 
aceasta, Constantin face o cursă de 
toată frumusețea, începută la mijlocul 
terenului, și înscrie ultimul gol (min. 
81). Pină la urmă, Rapid domină te
ritorial, mai obține cîteva cornere 
(care-i completează un paradoxal ra
port favorabil, de 8—2 1), dar tot nu 
poate înscrie.

învingătorii au meritat pe deplin a- 
jilauzele pe care le-au primit în re
priza I, în anumite momente ale jo
cului. Ei au construit o serie de ac
țiuni bine gîndi'tc, bine realizate. Cel 
mai mult ne-au plăcut Jenei și Mi- 
hăilescu, mai ales primul. Cei doi halfi 
militari, împreună cu interii (dintre 
care Constantin a avut un hotărîtor 
rol creator, toate golurile fiind înscri
se din acțiuni inițiate sau din pase 
date de ei) au asigurat 
superioritatea în mijlocul 
elementul de bază al victoriei de ieri. 
In afara celor la care ne-am referit, 
mai merită mențiuni Alexandrescu și 
Nagy.

Este adevărat că Rapid nu dă satis
facție de la reluarea campionatului, 
dar ieri slăbiciunile echipei au fost mai 
evidente ca orieînd. Feroviarii au ju
cat destinat, n-au știut ce vor. Apă
rarea s-a lăsat ușor depășită și sur
prinsă, iar atacul a trăit doar prin 
Copil, alături de care singurul care 
mai poale fi trecut la obișnuita noas
tră rubrică de remarcări este Greavu.

Arbitrul M. Segal a condus bine 
echipele :

CCA:

CONSTANTIN (C.C..I)

Staicu — Jenei, Mihăilescu 
coveanu. Constantin, Alexandrescu, Za- 
vodă I, Tătara.

RAPID: Dungu — Greavu, Do- 
deanu, Macri — Bodo, Stanca — Co
pil, Raab, Ene II, Langa, Văcaru.

RADU URZICEANU

Dinamo

Toma

CCA-uilui 
terenului,

BACAU 2<> (prin telefon). — Peste 
7.000 de spectatori au urmărit intilni- 
rea dintre echipele Dinamo Bacău și 
Știința Cluj, încheiată cu victoria me
ritată a formației gazdă : 2—0 (0—0). 
Jocul a fost foarte dinamic, presărat 
cu multe faze frumoase. Din primul 
și pină în ultimul minut ritmul par
tidei a fost foarte viu. Se poate spune

Cepulschi, Nagy,

Progresul-Dinamo București
1-0 (1-0)

Un meci in care lupta se dă in ju
rul unui singur goi face să vibreze 
— deobicei — tribunele, rezultatul 
partidei puțind să se schimbe dintr-o 
clipă in alta. Firește că și intilnirea 
dintre Progresul și Dinamo 
a fost urmărită cu interes 
diferenței minime de scor 
Dinulespu in min. 40 șl 
pină la fluierul final, și totuși, meciul 

, n-a mulțumit decît in parte, pentru că 
fazele propriu-zise de poartă au fost 
destui de rare. In general, mingea a 
fost plimbată mult prin mijlocul te
renului, portarii fiind scutiți de emo
ții în cea 
lui.

Se poate 
Progresului 
multă claritate. Motorul 
fiinulescu, in vervă de 
el a frinai de multe ori 
mult prea mult accentul pe acțiuni 
individuale, nedistribuind mingi nici 
lui Blujdea și nici lui Oaidă, al căror 
anori ar fi putui fi mult mai mare. 
Așa cum s-a desfășurat jocul, mai ales 
in repriza a doua. Progresul practic 
n-a mai beneficiat de aripi, iar ac
țiunile de atac și-au pierdut prin a- 
ceasta nu numai spectaculozitatea. ci 
și eficacitatea.

linia de atac a lui Dinamo a pres
tat un joc slab, lipsit de orizont. 
Dinamo a resimțit lipsa unui coordo
nator, iar prezența a trei centri îna
intași (Ene I, Bukossi și Szakâcs) 
în cadrul unei triplete ad-hoc, a făcut 
ca în fond Dinamo să joace fără in
teri, să n-aibă acele pistoane care îm
ping mereu atacul și sprijină, la ne
voie, apărarea. In asemenea condițiu- 
ni, Dinamo n-a contat efectiv decît pe 
Ene, care a muncit mult și a încercat 
cîteva pătrunderi.

In prima parte a jocului. Progresul 
a marcat o evidentă superioritate, care 
i-a dat drept să termine repriza în 
avantaj. Golul a venii dună una din 
putinele pase care i s-au dat lui Oai
dă în. situații prielnice. Acesta a fu
gii. a centrat, mingea a fost frumos 
interceptată și stopată pe picior de D‘- 
pulescu și Progresul a înscris astfel

București 
datorită 

create de 
menținută

mai mare parte a timpu-

spune, insă, 
a jucat mai

că înaintarea 
legat, cu mai 
ei a fost ieri 
joc. Dar tot 
jocul, punind

golul care avea să fie suficient pină 
la urmă perdru a-i aduce victoria. 
După pauză, Di-namo a atacat Ceva 
mai organizat, dar Progresul a rea
lizat un joc de ansamblu mai efica
ce, reușind prin aceasta să păstreze 
mai mult mingea și să păstreze re
zultatul. Totuși, de două ori, Ene a 
fost pe punctul de a înscrie, dar Mîn- 
dru a avut intervenții inspirate, sal- 
vînd în ultimul moment. Au fost prin
tre puținele faze cu adevărat pasio
nante ale acestui meci, in care pri
mul șut pe )nartă a fost tras de-abia 
în mirt. 25...

Progresul a meritai victoria finală. 
Intre compartimentele sale a existat 
un echilibru mai bun.

Arbitrul, V. Dumitrescu — București, 
a condus bine următoarele formații:

PROGRESUL: MINDRU — Co- 
jocaru, Caricaș, SOARE — PETRES
CU, ȘTIRBEI — Oaidă, Stnărăudes- 
cu, DINULESCU, Percț, Blujdea.

DINAMO: Uțu — Popa, MOTROC, 
Călinoiu — Dragomir, NUNWEILLER 
•— Koszegi. Birkossi, ENE I, Sza- 
kăcs. Surii.

f
JACK BERARIU

XIV AREZULTATELE ETAPEI A

Dinamo București — Progresul București
C.C.A. — Rapid București
Farul Constanța — Jiul Petroșani

0—1 (0—1)
4—0 (2—0)
3—1 (2—0)

Dinamo Bacău — Știința Cluj
Petrolul Ploești — St. roșu Or. Stalin 
Știința Timișoara — U.T.Ă.

2—0 (0—0)
1-0 (1-0)
1—2 (0—1)

CLASAMENTUL

1. C.C.A. (2) 14 9 3 2 27:15 21
2. Petrolul (3) 14 10 0 4 29:17 20
3. Dinamo Buc. (1) 14 9 1 4 32:18 19
4. Rapid (4) 14 8 1 5 28:21 17
5. U.T.A. (5) 14 6 4 4 21:13 16
8. Dinamo Bacău (6) 14 6 3 5 23:20 15
7. Progresul (7) 14 6 2 6 25:19 14
8. Steagul roșu (8) 14 4 3 7 19:24 11
9. Jiul (9) 14 4 2 8 18:30 10

10„ Știinta Tim. (10)
11. rarui (12)

14 3 3 8. 11:26 9
14 3 2 9 17:34 8

12. Știința Cluj (11) 14 0 8 6 12:25 8
)

l 

) 
i 

!

■f .

ETAPA VIITOARE (5 APRILIE)

BUCUREȘTI: C.C.A. — Farul și Progresul — Petrolul; 
ORAȘUL STALIN : St. roșu — Știinta Timisoara ;
ARAD : U.T.A.— Știința Cluj;

BACAU : Dinamo — Dinamo București;
PETROȘANI: Jiul —Rapid București.'

Bacau a învins pe merit
că de multă vreme spectatorii băcă- 
oani nu au asistai la un meci de fot
bal atit de frumos.

Principalul merit în această privință 
revine echipei dmamoviste care a ju
cat excelent. Luptînd pentru fiecare 
minge și păsirind mereu același ritm 
viu 
de

in joc, gazdele au dominat chiar 
la început. Apărarea studenților

Farul a știut să joace 
cu și contra vîntului și a cîștigat

CONSTANȚA 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Aproximativ 
25.000 spectatori au asistat la un 
meci viu disputat care a dat cîștig 
de cauză echipei Farul (3—1, la pau
ză 2—0). Constănțenii au jucat mai 
bine. Problemele tactice au fost im
puse de vîntul care a bătut în rafale 
puternice. Pentru a ilustra tăria vîn
tului este suficient să arătăm că la 
un moment dat mingea degajată pe 
sus de Crîsnic a fost întoarsă de 
vînt... în spre aut de poartă! In re
priza întîia cei care au beneficiat de 
avantajul vîntului au fost gazdele, 
care au atacat chiar de la început 
în trombă bombardînd de la distanță 
poarta oaspeților pe care au reușit să 
o străpungă de două ori și cu con
cursul lui Crîsnic. Trebuie să mențio
năm de la început că în timp ce în 
această repriză Farul a șutat nu mai 
puțin de 20 de ori, Jiul — deși după 
primul sfert de oră a reușit oarecum 
să echilibreze jocul — n-a reușit să 
șuteze nici măcar o singură dată. Se 
aștepta ca în repriza a doua echipierii 
Jiului să folosească la rîndul lor a- 
vantajul vîntului, în aceeași măsură. 
Așteptările n-au fost, însă, confirmate 
pentru că, pe de o parte, constănțenii 
s-au organizat bine pentru apărare, 
pricepîndu-se să „poarte" mingea pe 
jos și construind, mai ales, prin mij
locașul Pană numeroase contraatacuri 
periculoase iar pe de altă parte pen
tru că echipa oaspe a jucat mai dez
organizat ca în prima repriză. Cel 
mai periculos „atacant" al Jiului a 
fost... fundașul Crăciun, singurul care 
a pus la încercare cu lovituri de la 
distanță pe Ghibănescu. Iată cum 
s-au înscris golurile. In minutul 2, 
Ciosescu, „servit" de 1 
de la 6 metri în colț. In minutul 5, 
Zinculescu trimite la Sever și acesta 
înscrie de Ia distanță, prinzînd pe 
Crîsnic pe picior greșit. In minutul

pri-62, Ia o lovitură de colț, Pană 
mește balonul în afara careului si șu- 
tează puternic în plasă printre picioa
rele mai multor
tul 82, la un corner executat de Fie
rea, Ciuncan aflat pe linia porții 
vrea să degajeze dar trimite cu ca
pul... sub bară în jos! Arbitrul P. 
Kroner a condus atent și autoritar 
echipele: FARUL: Ghibănescu —
STRATON, CIUNCAN, Toma — Cor- 
neanu, PANA 
Ciosescu, SEVER, Zinculescu; JIUL : 
Crîsnic — Ciolan, 
CI UN — Cosmoc,
Florea, Ciurdărescu, Gabor, NERTEA.

apărători. In minu-

Călin, Moroianu,

PANAIT, 6RA- 
Deleanu — Dula,

AL. 1N0VAN

PLOEȘTI 29 (prin telefon). Peste 
20.000 de spectatori au ținut să asiste 
la jocul Petrolul Ploești-Steagul Roșu 
Orașul Stalin, în care localnicii au 
obținut o victorie la limită : 1—0
(1—0). Jocul prestat de cele două 
formații n-a satisfăcut așteptările : 
echipele s-au bazat mai mult pe elan 
și forță fizică, neglijînd latura teh
nică. Balonul a fost jucat mai mult 
pe sus, dînd ocazie stoperilor •Mari
nescu și Zaharia să se evidențieze 
în jocul ou capul. Petroliștii, deși au 
dominat cea mai mare parte din timp 
și au avut numeroase ocazii de gol, 
nu au reușit să înscrie mai multe 
gbluri pentru că atacul s-a angrenat 
în jocul de luptă al adversarilor, în 
care aceștia au fost superiori. Aceas- 

Călin,“înscrie — P^,s forma excelentă a portaru-
lui Gbiță — i-3 privat pe ploeșteni 
de o victorie mai concludentă. Atacul 
petrolist, slab susținut de mijlocași 
(doar Fronea a satisfăcut) n-a dat

U. T. A. învingătoare la
TIMIȘOARA 29 (prin telefon). Cei 

peste 13.000 de spectatori care au asis
tat la partida dintre echipa locală 
Știința și formația textiliștilor arădeni, 
au plecat de la stadion total nemulțu
miți de desfășurarea jocului, care nu a 
atins nici un moment valoarea unei 
partide de categoria A. Meciul a luat 
sfîrșit cu victoria echipei U.T.A. cu 
2—1 (1—0). Știința Timișoara a des
fășurat un joc lent, fără nici un fel 
de concepție și în cele 90 minute nu a 
tras la poartă decît de 8 ori (dintre 
care numai 3 șuturi au nimerit cadrul 
porții) față de cele 20 șuiuri (dintre 
care 13 pe poartă) ale arădenilor.

In. primele minute, Tănase execută o 
lovitură liberă de la 25 m și Coman

respinge cu dificultate în corner, 
denii atacă mai organizat și în 
12 la un contraatac, Filip și Tîlvescu 
s-au „bîlbîit" și Țîrlea, atent, a șutat 
sec din apropiere deschizînd scorul: 
0—1. In min. 20 Lereter s-a. ciocnit cu 
Coman, s-a accidentat și a părăsit te
renul. A reintrat jupă cîteva minute 
dar ca simplu figurant pe extremă. In 
min. 27 Mețcas driblează cîțiva apără
tori, printre care și pe portar, dar 
Tîlvescu respinge de pe linia porții 
un gol gata făcut. Repriza a doua a 
fost ceva mai animată. In min. 54 
Koczka l-a faultat în careu pe Boroș, 
dar arbitrul a lăsat avantaj și Boroș 
a ratat. După numai un minut, la un 
fault mai puțin evident al aceluiași 
Koczka de data aceasta asupra lui Gîr-

> ninl

Ară- 
inin.

Timișoara
leanu, arbitrul a acordat lovitură de 
pedeapsă. Filip execută și egalează: 
1—1. De menționat că acesta este pri
mul gol pe care Știința l-a marcat în 
ultimele cinci meefuri de campionat 
Punctul victoriei a fost înscris de Țîr
lea în min. 80. Tîlvescu a dat „acasă" 
o minge interceptată de centrul ata
cant arădean, care l-a driblat pe Enă- 
chescu și a marcat în poarta goală. 
Arbitrul P. Rapaport (București) a 
condus echipele : ȘTIINȚA : Enăchescu 
—Filip, Tîlvescu, Codreanu—Coje- 
reanu, Tănase—Gîrleanu, Cădariu, 
Lereter. Mazăre, Boroș; U.T.A. : Co
man—Sziîcs, CAPAS, Seres—PETS- 
CHOWSKI, KOCZKA — JURCA, 
1GNA, Țîrlea, Mețcas, Soher.

ALk GROSS, coresp. regional

clujeni a 
presiunii

Semnificativ este faptul că in prima 
parte a jocului clujenii au acordat nu 
mai puțin de 7 cornere / In repriza 
secundă dinamooișiii au reușit să-și 
concretizeze superioritatea în min. 53 
prin Drăgoi care a reluat cu capul in 
plasă o centrare a lui Filip și în mm. 
64 prin Ciripoi care a șutat sec, din 
voie sub bară, marcind un goi de 
toată frumusețea.

Știința Cluj a jucat destul de b.ne, 
lupțirid. să obțină un meci nul. Pentru 
aceasta studenții au pus accentul chiar 
de la început pe apărare, in atac con- 
centrindu-și acțiunile la Mateianu, 
care insă, a fost sever marcat de Uj- 
vari. Așa’ se și explică, spre exemplu, 
de ce în prima repriză Știința Cluj a 
reușit să închege doar 4 acțiuni la 
poarta lui Faur.

Arbitrul 1. Chirițescu (București) 
a condus bine următoarele formații : 

DINAMO : Faur — GIOSANU, LA
ZAR, Cîrnam — Anghel, UJVARI — 
Rădtilescu (Filip), Filip (Radulescu), 
Asan, CIRIPOI, Drăgoi.

ȘTIINȚA: NICOARA — GEOR
GESCU, MUREȘAN, Nedelc.it — Pe
tru Emil, Cri șan — Munteanu, Marcu, 
MATEIANU, SUCIU, Moldovan.

reușit cu greu să facă față 
exercitate de dinamovișt:..

V. MIHAILA
corespondent regional

scontat, făcînd multe gre- 
porții. Golul care a adus 

fost înscris dintr-o lovitură 
la 17 metri, impecabil exe- 
Babone peste „zid" (min

randamentul 
șeii în fața 
victoria a 
liberă de 
cutată de 
40).

Steagul 
înohis, ci 
pararea Petrolului (în special în ulti
mele 25 minute ale partidei), 
tat cîteva ocazii, printre care 
lui Proca și Hașoti.

Arbitrul Ștefan Ionescu I 
rești) a condus cu. scăpări care n-au 
infi-uențat însă rezultatul final.

PETROLUL: Sfeicu — PAHONTU, 
MARINESCU, TOPȘA — FRONEA, 
Neaoșa I — Constantinescu, Tabar- 
cea, DR1DEA, Babane, Bădulescu.

STEAGUL ROȘU: GH1ȚA — Bir- 
san, ZAIIAR1A, Moarcăș — Hidișan, 
SZIGET1 — Hașoti, Fusulan, Proca, 
Campo, David.

Roșu n-a recurs la un joc 
a pus la grele încercări a-

și a ra- 
cele ale

(Bucu-

M. BEDROSIAN și A. VLASCEANU 
corespondenți

ono sport
Rezultatul concursului Pronosport, 

tapa nr. 13 din 29 martie 1959.

I. C.C.A. — Rapid
II. Dinamo Buc. — Progresul

III. Petrolul — St. Roșu 
Dinamo Bacău — știința OuJ 
Știinta Tim. — U.T.A.
Farul — Jiul
Milan — Juventus 
Fiorentina — Padova 
Genoa — Sampdoria 
Torino — Lazio

i. IV-•' v.
vi. 

’VII. 
VIII.

IX.
c X. _____ _____
j, XI. Roma — Napoll
XII. Lanerossi — Internazionale

11
x

Variante depute aproximativ 532.000.
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E
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Constructorul București Criteriul Mondial de scrimă al tineretului

emininpentru a patra oară consecutiv campioană Olga Orban s-a dasat pe locul II
Cu jocurile de ieri a luat sfîrșit cam

pionatul feminin de baschet pe 1958— 
1959. Victoria 
bucureștene CONSTRUCTORUL, care 
cucerește titlul pentru a patra oară 
consecutiv

Echipa campioană a întîlnit în ul
timul meci tînăra formație G.S.M. Tg. 
Mureș. Bucureștencele au trebuit să se 
întrebuințeze la maximum pentru a 

cîștiga această partidă. Scor final : 
47_41 (20—21). Cele 88 de puncte 
au fost realizate de: Niculescu 15, 
Pîrvu 9, Voicu 7, Vasiliu 7, Ou'atni 5, 
Rusu 4 pentru Constructorul, Balaș 10, 
Szekeli 8, Fogarași 8, Katona 6, Antal 
8, Toth 1 pentru C.S.M. Tg Mureș.

O surpriză de mari proporții s-a în
registrat la Timișoara, unde tînăra e- 
chipă a clubului sportiv școlar Banatul 
a întrecut pe Rapid București cu 35— 
30 (18-13), scăpînd astfel de retrogra
dare. Jocul a fost frumos, disputat cu 
multă însuflețire, iar victoria obținută 
este meritată. Au înscris : Zamfirache 
7, Marincu 10, Wilem 7, Pantea 5, 
Cherciov 4, Munteanu 2 pentru Ba
natul, Ferenczi 8, Răducanu 6, Sidea 
b, lvanovicj 5, Lupan 2, Dumitrescu 2, 
Gheorge 2 pentru Rapid.

Echipa feminină a C.C.A. (prezentînd 
— în sfîrșit —formația completă) a ob
ținut o frumoasă victorie în fața echi
pei Voința Tg. Mureș. învingătoarele au 
realizat un joc valoros și au arătat o 
iormă bună (păcat însă că abia la în
chiderea campionatului).

In campionatul masculin. Știința 
Cluj a întrecut la București formația 
Rapid cu un scor surprinzător de 
mare: 100—78! Studenții au făcut o 
partidă bună și au condus de la un cap 
la altul al meciului. O comportare la 
fel de frumoasă au avut și jucătorii 
Științei Timișoara care, întrecînd pe 
Dinamo Oradea cu 58—57 ( 32—26), 
au obținut a patra victorie consecutivă. 
Meciul a fost foarte dinamic.

a revenit formației

Aspect din partida Constructorul 
(47—41): căpitana echipei campioane,

Iată' rezultatele tehnice șl clasamen
tele celor două campionate:

FEMININ
București — Progresul Bucu- 
(25.17); C.C.A. — Voința Tg.

Olimpia
rești 41-42 _______ ______ . _ ... ..
Mureș 43-31 (19.13); Constructorul Bucu
rești — C.S.M, Tg. Mureș 47-41 (29-21); 
Banatul Timișoara — Rapid București 
35-30 (19.13); C.S. Oradea — C.S.U. Bucu- 
rești 51-42 (30.20); Voința Or. Statin 
Voința Oradea 40-18 (20-10).

~ 22 19 0 3 1197— 749
22 17 0 5 1222— 914
212 17 0 5 1089— 882

București — C.S.M. Tg. Mureș 
în plină acțiune. 

Gh. Dumitru)
Viorica Niculescu,

(Foto
4. Progresul Buc. 22 14 1 7 1005— 935 51
5. C.S. Oradea 22 14 0 8 1131—1041 50
6. !R»aipid Buc. 22 13 0 9 1098— 900 48
7. C.S.M. Tg. M. 22 11 1 10 994— 942 45
8. C.S.U. Buc. 22 7 1 14 838—1023 37
9. C.C.A. 22 6 0 16 763—1050 34

10. Voința Tg. M. 22 5 0 17 896—1147 32
11 Banatul Tim. 22 4 0 18 792—1134 30
12. Voința Oradea 22 3 1 18 856—1159 29

MASCULIN

Torentul Galați — Voința 
127.26); Olimpia București — 
M.I.G. București 64-72 (33-34); 
București -- C.C.A. 60-68 (26-36); știința 
Timișoara ~~ —
26); Rapid București — Știința Cluj 
106 (39-46).

PARIS 29 (prin telefon). Prima zi 
a întrecerilor din cadrul Criteriului 
Mondial de scrimă al tineretului nu 
ne-a adus satisfacțiile pe care le aș
teptam. Intr-o companie foarte valo
roasă, după un sistem nou de desfă
șurare a competiției (finala a fost al
cătuită doar din 6 trăgători) tinerii 
noștri floretiști n-au reușit să obțină 
rezultate favorabile. Ștefan Haukler a 
fost eliminat în primul tur. Sorin Poe
naru în sferturile de finală, iar Tă- 
'nase Mureșanu :— dtipă ce a tras în 
semifinală — a . căzut" la barajul sus
ținut cu Parulski (R. P. Polonă) și 
Djakukanian (U.R.S.S.). Din acest ba
raj s-a calificat pentru finală floretis- 
tul polonez.

Astfel, finala floretei masculine a a- 
dus pe planșă următorii trăgători: 
Szabo și Kamuti (R.P. Ungară), Pa
rulski (R.P.P.), Link (Luxemburg), 
Gheresheim (R.F.G.) și Rodocanachi 
(Franța). Ca și în ediția desfășurata 
anul trecut, primul loc a fost ocupat de 
floretistul Jean Link. S-au clasat în 
continuare Geresheim, Kamuti, Paruls- 
ki, Szabo și Rodocanachi.

★
In sala Huyghens au continuat du

minică întrecerile din cadrul Crite
riului Mondial de scrimă al tinere
tului. Proba de floretă 
pe planșă 
valoroase, 
Petrenko 
Kleyweg

De aceea, însăși calificarea în finală 
poate fi apreciată ca o performanță.

Reprezentantele noastre Olga 
Orban și Valeria Luttman s-au com
portat bine. Astfel, într-o finală cu 
trăgătoare deosebit de valoroase, 
Olga Orban a reușit să se claseze pe 
locul II. Valeria Luttman a fost eli
minată într-un baraj (după sferturi 
de finală) cu alte trei floretiste de 
renume: Plazzenario (R.P. Ungară) 
Passini (Italia) și Brown (Anglia). 
Din acest baraj s-a calificat pentru 
semifinală (și a intrat în finală) 
Passini.

Locul I a fost ocupat de Prudskova, 
o trăgătoare foarte valoroasă, bună 
tehniciană, neînvinsă în turneul final 
decît de compatrioata sa

Iată care este 
retei feminine: 
(U.R.S.S.) '4 v;

1. Constr. Buc.
2. Olimpia Buc.
3. Voința Or. St.

60
56
53

In campionatul de rugbi

Echipele bucureștene 
învingătoare pe toată lima

PROGRESUL A CiȘTIGAT MAIRezultate tehnice (etapa a Ill-a):
Progresul — Constructorul Bîrlad GREU DECIT ERA DE AȘTEPTAT 
5—3 (5—3); Știința Cluj — C.F.R. ~
Grivița Roșie 0—6 (0—3); C.S.M.S. țiile să facă o partidă bună: jucau a- 
lași — Constructorul Buc. 0—11 casă, beneficiau de aportul unei gar- 
(0—6); C.C.A.—Știința Timișoara
9—3 (6—0); Dinamo — Metalul
M.I.G. I 27—5 (11—5).

Iași 63-61 
Metalul 
Dinamo

Dinamo Oradea 58-57 (32-
78-

1. C.C.A, 19 18 0 1 1531—11124 55
2. Olimpia Buc. 19 13 0 6 1225—: 115 45
3. Știința Cluj 19 13 0 6 1312—1251 45
4. Dinamo Tg. M. 19 12 0 7 1296—1117 43
5. Dinamo Oradea 19 9 3 7 1281—1173 40
6. Dinamo Buc. 19 8 2 9 1102—1047 37
7. Metalul M.I.G. 19 9 0 10 1192—11411 37
8. Rapid Buc. 19 7 2 10 1213—1220 35
9. Torentul Gl. 19 7 0 12 1052—1286 33

IO. Voința Iași 19 6 0 13 1138—1315 31
11. Știința Tim. 19 6 0 13 960—1199 31
12. Cetatea Bucur 19 2 1 16 995—1313 24

Bucureștenii aveau ieri toate condi-

C.C.A. ȘI ȘTIÎNTA TIMIȘOARA AU 
DOMINAT CITE' O REPRIZA

Rezultatul final al acestei partide a 
f st decis de tehnica superioară a echi
pei gazdă. In prima parte a jocului, 
militarii domină categoric, lăsînd im
presia că vor cîștiga ușor. Ei ratează 
îrsă, copilărește, realizarea unor în
cercări din faze clare. Ne referim la 
un atac nereușit al lui Kramer, care a 
recentrat balonul în loc să-l deschidă 
sore aripă. Și — mai ales — la o 
fază în care Enache — scăpat singur
— în loc să pătrundă decis și să cul
ce balonul, îl pasează lui Nanu care-1 
scapă „înainte"! Militarii marchează 
totuși două lovituri de pedeapsă prin 
Penciu (min. 5 și 35). La reluare, este 
rmdul studenților — complet regăsiți
— să domine. In ciuda superiorității 
teritoriale, ei nu reușesc să transfor
me decît o singură lovitură de pedeap
să prin Celea (min. 52). Descurajați, 
studenții cedează în final permițînd Iui 
Penciu să mai înscrie 3 puncte tot 
dintr-o lovitură de pedeapsă (min. 70). 
S-au remarcat Penciu, Enache, Kra
mer (C.C.A.), Bran Gh., Celea și Mo- 
canu (repriza a Il-a) de la Știința 
Timișoara. Bun arbitrajul lui O. Gali- 
covschi.

(D. U.)

nituri care s-a dovedit într-o mare 
vervă de joc și mai ales întîlneau un 
adversar neexperimentat. Și totuși, nu 
s-a întîmplât așa 1 Convinși probabil 
că au partida la discreție, jucătorii 
Progresului încep jocul destul de lent, 
permițînd oaspeților să întreprindă mai 
multe acțiuni, una dintre acestea ter
minată printr-o frumoasă încercare re
alizată de Melinte. Abia acum gazdele 
se trezesc la realitate, preiau inițiati
va, joacă mult „la mînă" dar nu reu
șesc decît o singură încercare, prin 
Dobre, transformată de Patrubani.

(T. S.).
• La capătul unui meci foarte fru

mos, în care s-a jucat mult pe linia 
de trei sferturi, Dinamo a întrecut la 
scor pe Metalul M.I.G. Dinamoviștiii 
au marcat 6 încercări față de una' a 
adversarilor lor care, de altfel, au și 
deschis scorul prin Gristea. Cei mai 
bum din echipa învingătoare Barbu 
(care a înscris 3 încercări), Iordăches- 
cu, Mazilu și L. Ionescu. De la învinși 
a plăcut Negulescu. (V. H.).

• La Cluj, C.F.R. Grivița Roșie 
a Înviti6 greu, după un meci de uzură 
echipa Știința din localitate. Studen
ții au jucat foarte dîrz, cîștigînd ma
joritatea baloanelor în margine. Față 
de aspectul meciului, un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echitabil. Au 
marcat: Gherasitm (la o „bîlbîială" 
a fundașului olujean Pop) — o încer
care și Țibufeac, — o lovitură de pe
deapsă. M Stăncufescu (Buc.) a con
dus cu scăpări.

V. CACOVEANU 
corespondent

fete a reunit 
un mănunchi de trăgătoare 
printre care Prudskova și 

(U.R.S.S.), Orban (R.P.R.) 
(Olanda) și multe altele.

Petrenko, 
clasamentul flo- 
I. Prudskova 

2. Olga Orban
(R.P.R.) 3 v. (0—4) cu Prudskova, 
4—0 cu Kleiweg, 2—4 
4—3 cu Petrenko, 4—0 
3. Kleiweg (Olanda) 
Schmidt (R.F.G.) 2 v.;
(U.R.S.S.) 2
lia) 2 v.

Azi au loc 
Floretiștii noștri
și Haukler participă și la această 
probă. Mîine, Criteriul Mondial de 
scrimă al tineretului, ediția 1959, ia 
sfîrșit cu proba de sabie.

Schmidt, 
Passini)

v.; 4.
Petrenko

V.

cu
cu

2
5.

; 6 Passini (Ita-

întrecerile de spadă. 
Mureșanu, Poenaru

Campionatele mondiale
de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

sare jucătoarele cehoslovace și pe cele 
din Coreea de Sud.

In probele individuale care încep 
joi, sportivii noștri au următoarea așe
zare pe tablourile cu tragerile la sorți : 
Covaci se află în sfertul lui Berczik și 
se întîlnește în primul tur cu libane
zul Barsumian. Rethi este în sfertul Iui 
Sido si joacă în primul meci cu Held 
(R.F.G.). Negulescu care se găsește

în sfertul lui Mai Van Hoa (Vietnamul 
de Sud) primește replica în primul tur 
a iugoslavului Franik, iar în caz de 
victorie, va juca apoi, cu americanul 
Bukiet. Maria Biro are ca adversară 
în partida de debut pe jucătoarca en
gleză Carrington și este în sfertul ja
ponezei Matsuzaki. Geta Pitică întîl- 
nește în primul meci pe Mayer (R.F.G.) 
și în caz de victorie, ea va avea de în
fruntat în a doua partidă pe Ann I lay- 
don (Anglia).

FOTBAL IPIESTIE HOTARE
VASAS A CIȘTIGAT TURNEUL 

DE LA BUDAPESTA
La Budapesta s-a desfășurat sîm

bătă și duminică un turneu inter
național. In prima zi Vasas a dis
pus de Miinchen 1860 cu 3—2 prin 
golurile înscrise de Matesz (2) 
Szilagyi I, iar Rapid Viena și U 
pești Dozsa Budapesta 
meci nul: 0—0. Duminică, 
întrecut cu 2—0 pe Rapid 
lurile marcate de Csordas, 
sa a dispus de Miinchen

P-.
3

și
'r 

au tăcut 
Vasas a 
prin go- 
iar Doz- 
1860 cu

3—1. In urma acestor rezultate, Va
sas a ocupat primul loc cu 4 
Dozsa s-a clasat pe locul 2 cu 
p. urmată de Rapid Viena 1 p. 
Mtînchen 1860, 0 p.
FIORENTINA A TRECUT DIN NOU 

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI 
In etapa de ieri a campionatului 

italian, Fiorentina a reușit să treacă 
din nou în fruntea clasamentului avînd 
un punct avans față de Milan. Fio
rentina au dispus cu 3—0 de Pa
dova, în timp ce Milan nu a

reușit decît un meci nul (1 — 1) cu 
Juventus.

Un alt joc important s-a desfă
șurat la Vicenza, unde echipa Lane 
Roși a întrecut cu 2—1 pe Inter- 
nazionale. Scorul etapei l-a realizat 
formația Roma care a dispus ‘cu 
8—0 de Napoli. La Ferrara, Spa! a 
pierdut pe teren propriu în fața lui 

a 
1—0 de Alexandria iar 
același scor de Lazio. 
Sampdoria au terminat 
alb și în sfîrșit Triestina 

meciul cu Bologna cu
A Xli-a ediție a Turneului U.E.F.A. de juniori

3eri an început jocunle 
în toate grupele

Juniorii unguri învingători la scor • Italia a învins Grecia cu 1—0, 
• Marți, echipa R. P. Ro-

Udinese (0—1) în timp ce Bari 
dispus cu 
Torino cu
Genova și 
cu un scor 
a cîștigat 
3—2.

In urma
sament conduce Fiorentina 
p. urmată de Milan 38 p., 
34 p. etc.

acestor rezultate, în cla- 
" cu

Juventus
39

URMA.»

• IN „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" la baschet, echipa Casa 
Ofițerilor din Riga a dispus de Hon- 
ved Budapesta cu 79—54 (33—28). 
Meciul revanșă va avea loc la Buda- 
pesta.

® S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
de șah al R.P. Bulgaria. Victoria a 
revenit tînărului Vladimir Popov cu 
10'/2 p., urmat de Boboțov 9‘/2 și 
Pîdevski 9.

• cei mai buni alergători 
sovietici vor participa la tradiționalul 
cros al ziarului.„l’Humanite" care va 
avea loc la începutul lunii aprilie ’ la 
Paris. Din echipă fac parțe Elisavetn

Ermolaeva, cîștigătoarea de anul 
trecut a competiției, Piotr Bolotnikov, 
Nikolai Pudov și alții.

• pe
Moscova s-a disputat meciul de ho
chei pe gheață •___
Moscova și Ruda Hvezda (R. Ceho
slovacă). c._:j.___ _________ j „
(i-i, i -

• FINALA PROBEI DE DUBLU 
a turneului internațional de tenis de

PATINOARUL Sokolniki din

dintre Lokomotiv

Gazdele au învins cu 3—2 
-I. 1—0).

iar Anglia a terminat la egalitate cu Turcia 
mîne va juca Ia Pazargik cu Anglia.

niorii bulgari au învins cu 3—1 (3—4), 
Turneul a continuat duminică. Me

ciurile s-au încheiat cu următoarele 
rezultate:

Grupa A. Stara Zagora: R. Ceho
slovacă—R. P. Polonă 1—1 (1—I) ; 
Dimitrovgrad : R.D.G.—Franța 3—1 
(1-0).

Grupa B. Stanke Dimitrovo: Italia— 
Grecia 1—0 (1—0) ; Dimitrovo: An
glia—Turcia 1—1 (1—0).

Grupa C. Sofia : R.F.G.—Iugoslavia 
1—0 (0—0).

Grupa D. Kazanlîk: R. P. Ungară— 
Luxemburg 10—1 (4—0) : Plovdiv:
Spania-Austria. 3—0 (I—0).

Echipa R. P. Romine a avut azi zi 
liberă. Dimineața a făcut un antrena
ment pe stadionul „V. Levschi", iar 
după masă a asistat la partida R.P.G.— 
Iugoslavia. Marți, juniorii romini vor 
înfrunta echipa Angliei la Pazargik. 
Deoarece stoperul Țițeica, accidentat 
în partida cu Grecia, nu s-a restabilit, 
în locul lui va juca Boroș. Situația în 
grupa B este următoarea: 1. Italia 6 
puncte ; 2. R. P. Romînă 2 p; 3. Gre
cia 2 p.; 4 Anglia 1 p: 5 Turcia 1 p.

TOMA HR ISTOV

SOFIA 29 (Prin telefon de La co
respondentul nostru). Deschiderea ofi
cială a celei de a XH-a ediții a Tur
neului U.E.F.A. de juniori a avut loc 
sîmbătă, cu care prilej au luat cuvîn- 
ttil Gheorghi Gheorghiev, președintele 
comitetului de organizare a competi
ției și Stanley' Rous, președintele co
misiei de juniori din U.E.F.A. A urmat 
apoi meciul R. P. Bulgaria—Olanda 
din cadrul grupei C a Turneului. Ju-

la Monte Carlo a revenit cuplului 
Patty, Mulloy (S.U.A.) care a între
cut pe Grinda, Mollinari (Franța) cu 
5—7, 6—1, 6—3, 4—6, 7—5. Tenis- 
mana maghiară Suszy Kormoczi s-a 
calificat pentru finala la simplu fe
minin întrecînd pe Courteix (Franța) 
cu 6—3, 6—1.

• LA NANTES S-A DESFĂȘURAT 
meciul dintre reprezentativele de 
rugbi ale Franței și Italiei. Confir
med valoarea lor ridicată din ulti
mele întîlniri, rugbiștii francezi au 
terminat învingători cu scorul de 
22—0 (14—0).

ARSENAL A RAMAS IN
Vineri și sîmbătă s-au jucat două 

etape în campionatul englez, iar as
tăzi se dispută încă una, ceea ce 
obligă pe fotbaliștii britanici să sus
țină trei meciuri în patru zile... 
Cursa pentru titlu se rezumă acum la 
un duel Wolverhampton — Man
chester, prima avînd mari șanse de 
a rămîne campioană și în acest an. 
Vineri, Manchester United cîștigase 
două puncte prețioase învingînd cu 
6—1 pe Portsmouth, dar a doua zi 
ea a pierdut surprinzător la Burnley 
cu 4—2, ceea ce aduce din nou 
în fruntea clasamentului pe Wolver
hampton, învingătoare cu 2—1 în 
fața lui Preston. Campionii au 49 
puncte și două jocuri mai puțin decît 
Manchester, care a totalizat 48 punc
te. Arsenal (42 p.) a rămas și mai 
în urmă, datorită înfrîngerii suferite 
la West Ham. Iată alte cîteva rezul
tate: Bolton — Tottenham 4—1, Lu
ton — Newcastle 4—2, Leeds — As
ton Villa 2—1, West Bromwich — 
Blackpool 3—1.

• Intr-un meci internațional de 
fotbal disputat în capitala R.D. Ger
mane echipa Dynamo Berlin a învins 
cu scorul de 3—1 (1—0) echipa ma
ghiară Ferencvaros.

0 In campionatul R.P. Bulgaria 
s-au jucat ieri două meciuri: Spartak 
Plovdiv — Cerno More Varna 2—0, 
Spartak Pleven — Minior 1 — 1.
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