
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1 6. Schur învingător în competiția 
ciclistă „Cupa F. R. C.“
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Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P, Romînă

• Ciclistul german a obținut cupa oferită de revista „Sport" • C. Du
mitrescu a fost cel mai valoros adversar al campionului mondial • S. 
K. Wissmut, pe primul loc în clasamentul pe echipe, a cucerit „Cupa 

F.R.C.".

tul spectacol 
rit timp de 
cicliști Ii se 
această răsplată, deoarece ei s-au do-! 
vedit cei 

pregătiți
curse.
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Înflorește sportu~n satele patriei

Pe malul Șiretului
Pînă la Nămoloasa Tirg e cale 

bună de mers. De la Hanu Conachi 
unde te lasă „personalul14 mai sînt 
vreo... 15 kilometri. Mai cu căruța, 
mai pe jos, pe la SMT Nănești și a-
poi pe drumul de țară ajungi la ho
tarul satului. Casele — frumoase, 
strălucind de curățenie — se-ntind 
aidoma unor nuferi pe malul drept al 
Șiretului. Te întîmpină primii... spor
tivi : locuitorii comunei, vîslași ne- 
întrecuți, se strecoară cu dibăcie 
printre sălcii cu lotcile lor grele. 
Tabloul păstrează un pitoresc minu
nat. îndeamnă la contemplație dar 
ne amintește și de canoiștii noștri
de frunte, pescari din Delta Dunării. 
Pe aici, la Nămoloasa Tirg, în ce
lelalte așezări ale Lieștilor nu s-ar 
găsi oare tineri tot atît de talentați? 
Răspunsul îl vom primi la viitoarele 
întreceri populare de canotaj.

Pînă atunci, îi căutăm pe fotbaliști, 
voleibaliști, șahiști...

★

sportivă ȘIRETUL nu- 
500 de membri ai UCFS. 
volei a cîștigat catnpio- 

totbalkti'ii participă 
jucătorii de

Asociația 
mără peste 
Echipa de 
ivattil raional, 
la „Cupa regională", 
oină au ocupat (spre... necazul lor) 
numai locul III. în schimb șahiștii 
au stabilit un mic „record": 2 ju
cători de categoria a Il-a, 12 de cate
goria 
tr-un

In 
start 
Tîrg nu este 
măcar unul 
sat pornește 
tului să-și 
distanță 
atunci sînt în plină desfășurare și 
campionatele de casă ale asociației

a IV-a, clasificări obținute în- 
timp scurt.
lunile de vară se prezintă la 

și înotătorii. La Nămoloasa 
nici bazin olimpic, nici 
obișnuit. Tineretul din 
însă de-a lungul Sire- 
tnăsoare forțele pe o

de... 5 kilometri. Cam tot

organizate la volei, șah, fotbal. Dar, 
„Duminicile sportive*? Și acum sînt 
vfi Amintirile. Cu câteva luni în 
urmă, satul întreg s-a întîlnit în ju
rul terenului de sport. Erau și oas
peți: sportivii din comuna Tudor

Vkadimirescu, de la SMT Nănești, 
GAS Măicănești, GAS Ivești... în
trecerile de trîntă, atletism, volei, 
jocurile sportive au ținut pină seara 
tîrziu cînd au început întrecerile șa
hiștilor. Acum se fac pregătiri pen
tru organizarea unor alte „Duminici 
sportive". Sportivii din gospodăria 
agricolă colectivă și-au și format echi
pele și au început antrenamentele.

Va fi aotivitate sportivă bogată 
m acest an la Nămoloasa Tirg.

*
Să-i cunoaștem și pe sportivi. Bine

înțeles, nu pe toți. Ar fi greu. La 
1 întă, Zaharia Braga este campion 
de necontestat, Vasile Mocanu și Du
mitru Negrea sînt „pionii" echipei 
de fotbal, Florică Dumitrache și Du
mitru Păiș sînt cei mai buni șa
hiști din comună...

Cu cea mai mare însuflețire îți 
vorbește însă președintele consiliu
lui raional UCFS, Iancu Pătrașcu, 
despre frumosul complex sportiv a- 
menajat prin muncă voluntară de 
sportivii satului. Tinerii (și mulți 
vîrstnici) din Nămoloasa Tîrg au la 
dispoziție o bază sportivă formată 
din terenuri de fotbal, volei, pistă de 
atletism, portic de gimnastică, ame
najări pentru aruncarea greutății și 
săritura în înălțime și lungime etc. 
De-abia au prins să răsară ghioceii 
și în primele zile ale acestei primă
veri sportivii asociației „Șiretul" 
s-au și grăbit să dea „stadionului" 
lor haina de sărbătoare. Se apropie 
doar marile întreceri sportive de 
mase... •

După terminarea ultimei etape a 
cursei dotată cu „Cupa F.R.C." — 
desfășurată ieri dimineață pe circuit 
— rutierii Gustav Schur și Constan
tin Dumitrescu au fost purtați pe 
brațe de numeroși spectatori. Entu
ziaștii iubitori ,ai sportului cu pedale 
răsplăteau astfel pe cei doi alergători 
pentru valoroasa lor comportare, 
pentru dîrzenia și combativitatea de 

care au dat dovadă, pentru minuna-

sportiv pe care l-au ofe- 
patru zile. Acestor doi 
cuvine în mod deosebit

mai valoroși și mai bine 
dintre competitorii acestei

4 pagini 25 bani

C. Dumitrescu îl felicită pe cîșiigătorul cursei, ciolistul german Gustad, 
Schur. (Foto : V. Bageac)

_ d. g. —

ETAPA 
A DECIS

CONTRA-CRONOMETRU 
CLASAMENTUL GENERAB

Așa cum era de așteptat, etapa des4 
fășurată sîmbătă, individual contrai 
cronometru (30 km pe șoseaua 
București — Urziceni), a modificat 
substanțial clasamentul general in
dividual. Cei mai buni alergători 
s-au impus cu prilejul acestui sever, 
examen și au acumulat un avantaj (de 
timp) hotărîtor pentru clasament. In4 
vingătorul etapei, G. Schur, l-a în
vins de puțin (23 sec) pe G. Dump 
trescu. Timpii realizați de ei au fost 
net superiori celor obținuți de restul 
participanților, astfel că în clasamen-’ 
tul general au trecut pe locurile 1! 
(G. Schur) și 2 (O. Dumitrescu). Pă-i 
cat însă că o serie de alergători au 
călcat flagrant regulamentul cursei 

obUigînid pe arbitri să-i sancționeze(:i 
W, Braune (10 min. pentru că a' 
mers agățat de o mașină), M. Weis-i 
sleder (5 min. pentru folosirea plasei 
ciclistului G. Dumitrescu), C. Istrate 
și> N/ Mușa (cîte 5 min. pentru fo-: 
losirea’ plasei unor motociclete). Cla4 
samentul etapei arată astfel:

Tv G. Schur (W) 43:10,0; 2. 
Dumîliresicu (G.G.A. I) 43:33,0 ; 3.;
H. Schober (S.K.W.) 44:29,0; 4. G, 
Lorke (W) 45:01,0; 5. W. Grabo (VV)’ 
45:15,0; 6. M. Voinea (Dinamo)' 
45:26,0. Clasamentul general după 3 
etape: 1. G, Schur 
2» G. Dumitrescu

(W) 7 h. 52:09,0; 
(G.O.A. I) 7 h

H. NAUM J
(Continuare in pag. 4} i

Pupat prima zi a întîinirii de tenis cu Budapesta»

Reprezentativa orașului București conduce cu 2-0

Timp foarte frumos, numeroși specta
tori, organizare bună, arbitraje corecte, 
iată un cadru adecvat pentru o întil- 
nire internațională de tenis ca aceea 
care a început ieri pe terenul central 
Progresul, între selecționatele orașe
lor București și Budapesta. Totuși la

Intîlniri viu disputate
în reuniunea de box de la Dinamo

Un public numeros (aproape 4000 
spectatori) a ținut să fie martori ieri 
dimineață Ia ' deschiderea stagiunii 
pugilistice în aer liber.

Alult așteptata revanșă dintre N. 
Mîndreanu și C. Toma a prilejuit o 
luptă pasionantă, mai cu seamă 
repriza a treia. Dinamovistul, 
s-a 1 
acest meci, 
victoria cu 
o 
dreanu 
stingi la

în 
care 

pregătit cu multă atenție pentru 
a reușit să-și adjudece 
un mic avantaj. După 

repriză de studiu în care Mîn- 
a trimis cu 
ficat, Toma a

adresă 
restabilit

două 
echi-

librul în urma unor reușite directe de 
stînga la figură. Totuși, el boxează re
ținut și lasă impresia că „se păs
trează", ca de obicei, pentru ultimul 
round. Finalul meciului aparține lui 
Toma, care în urma unor puternice 
laterale de dreapta îl dezechilibrează 
pe Mîndreanu și obține victoria la 
puncte.

Mircea Dobrescu a îrrtîlnit în Ludo
vic Ambruș un adversar incomod. 
Ambruș s-a mișcat foarte bine în 
ring și a plasat cu precizie multe 
directe la figură, pe care Dobrescu

Mircea Dobrescu trimis la podea? Nul El a alunecat și deci nil 8 
fost numărat. (Moment din întlinirea dintre M. Dobrescu și I.. Ambruș), 

(Foto; Gh. Dumitru),

Ie-a resimțit. Ambruș a preferat lupta 
de la distanță, ceea ce i-a adus 
avantaj, în timp ce încercările lui 
Dobrescu de a angaja lupta de a- 
proape n-au dat rezultate. In repri
za a treia, Dobrescu a pornit decis 
să refacă din handicap, dar reveni
rea sa tardivă nu a fost 
pentru victorie și juriul, 
meci nul.

Tot în limitele categoriei
Șt. Mihăilescu și N. Eremia (ambii 
de la C.C.A.) s-au angajat încă din 
prima repriză într-o luptă dură, cu 
lovituri clare. Ambii pugiliști au lă 
sat o frumoasă impresie prin boxul 
curat, în linie, pe care l-au furnizat; 
decizia de egalitate este justă.

O serie violentă de directe la figură 
d pus capăt — încă din prima re
priză — întîinirii dintre Emil Cișmaș 
și Marin Urlățeanu. Cișmaș a recep
ționat In plin directele de stînga ale 
dinamovistutui și a fost nevoit 
abandoneze după cfteva secunde de 
la începerea luptei.
■"Marin. Ion a cucerit o splendidă 

victorie Ia puncte în față lui A. 
Gănescu, care în primele două re
prize lăsase impresia că va cîștiga 
ușori Repriza ă treia însă a avut un 
deznodămînt dramatic. O serie de un- 
doi-urf fulgerătoroare ale lui Marin 
hait trtmit ia podea, pe Gănescu, 
card, după ce a fost numărat, 
luat cu curaj lupta dar nu t 
putut schimba soarta meciului. 
REZULTATE: V. Ungureanu 
sp, U.G.F.S.) meci nul cu 

Enache 
cu V.

suficientă 
a decis:

muscă,

Azi are loc partida de dublu
sflrșitul celor două meciuri, Gheorghe 
Viziru-Katona și Năstase-Palinkas, pu
blicul spectator a plecat mulțumit doar 
pe jumătate, pentru că în afara victo
riilor obținute de reprezentanții noștri, 
nivelul tehnic al partidelor a lăsat de 
dorit.

Oaspeții au părut neantrenați, comi- 
’țltid multe greșeli. Nu e vorbă, pe de 
altă parte că urmărind evoluția jucă
torilor Gh. Viziru și Năstase, dar 
mai ales a ultimului, parcă nu ne ve
nea să credem ochilor. De unde la an
trenamente și în competițiile interne 
de pînă acum, Năstase ne obișnuise 
cu un joc în forță, cu servicii puter
nice și incursiuni promte la fileu, în
cheiate cu voleuri sau smeciuri deci
sive, ieri el a acționat aproape numai 
de pe linia de fund a terenului, a ser
vit doar rareori tare, a fost nesigur. 
El l-a învins totuși pe Palinkas în pa
tru seturi cu 6-3, 6-4, 6-3, 7-5. In ul
timul set, Năstase a condus cu 3-1, 
dar Palinkas a recuperat și a luat 
chiar avantaj la 4-3. Apoi, Năstase a 
egalat și a luat conducerea cu 5-4 și

40-15. Fiind egalat la 40, Năstase a 
avut din nou avantaj, dar a greșit 
inadmisibil la serviciu și Palinkas a 
luat avantaj Jucătorul maghiar a ratat 
insă și el ambele mingi din serviciu și 
scorul a devenit egal: 5-5, pentru ca 
în cele din urmă Năstase să iasă în
vingător, pe merit, dar după un joc 
care nu ne-a mulțumit.

Campionul țării Gh. Viziru a <fo- 
vedit o siguranță deosebită în jocul de 
pe linia de fund. Păcat însă că el na 
a speculat mai bine jocul lent, mai aJ 
Ies de pe forhend, al lui Katona și na 
a venit la plasă. Și așa Gh. Viziru ci 
avut jocul la discreție, cîștigînd cu 7-5- 
6-4, 6-3. Sperăm că astăzi și mîine 
reprezentanții noștri să presteze un joc 
pe măsura posibilităților lor și bine
înțeles să iasă învingători.

Azi de la ora 15,30 iot pe terenul 
Progresul din str. dr. Staicovici nr. 
42—44, se va desfășura întîlnirea da 
dublu care va opune perechile Gh. Vfa 
ziru, M. Viziru și Katona, Palinkas.

C. COMARNISCHI 1

să

a re- 
a mai
ALTE 

(Șc.
Stan

5 (Vo- 
Să- 
(Di- 
Plo- 
b.p.

sp, U.Q.F.S.)
Bîrsu (Dinamo); Pavei 
ința Ploești) meci nul 
șeanu (Dinamo); Mihai Trancă 
namo) b.p. Pavel Rînjea (Voința 
ești); Ilie Dragnea (Dinamo) 
Constantin Kiss (Voința Ploești).

R. CALARAȘAiNU

9,Cu|>a Tiius Grozaw 
a revenit înotătorilor 
de la Știinfa București

Mihai Mitrofan: 2:42.1 (200 m. bras)
Pentru prima dată în acest an cei bune 10 performanțe europene, 

mai valoroși înotători ai țării s-au ~~~L ‘ •
întîlnit sîmbătă și duminică la ba
zinul acoperit de la Floreasca. Prilejul 
le-a fost oferit de federația de specia
litate, care (ca și anul trecut în a- 
ceeași perioadă) a organizat un 

concurs dotat cu „Cupa Titus Groza". 
Trofeul a fost cucerit de înotătorii de 
la Știința București.

Cea mai bună performanță realizată 
în cale două zile de concurs a fost 
reușită de maestrul sportului Mihai 
Mitrofan. El a parcurs distanța de 
200 m bras în timpul de 2:42,1. Este 
un rezultat deosebit de Valoros, dacă 
avem jn vedere și faptul că el a 
fost realizat la început de sezon. 
Trebuie să reamitim că cea mai bună 
performanță obținută de M. Mitrofan 
anul trecut (în bazin de 50 m.) era 
de 2:42,0 și figura printre cele mai

• : . • M
rest s-au făcut remarcate și rezultatele 
obținute de Al. Popescu (2:31,8 pe 
200 m fluture), D. Caminschi (1:08,11 
pe 100 m spate), Șt. Ionescu (19:20,5 
pe 1500 m liber), Ingrid Wachter, 
(1:10,8 pe 100 m liber), Sanda' 
Iordan (3:05,5 pe 200 m bras), Eva 
Banfi (1:17,5 pe 100 m spate) etc.. 
Concursul săritorilor de pe trambu-! 
lină s-a soldat cu următoarele rezul-1 
tate: BĂIEȚI: 1. P. Decuseară (Re-' 
colta) 104,16; 2. A. Rotman (Recolta) 
103,94; 3. Gh. Banu (Dinamo Sibiu)'. 
98,46; FETE: 1. Viorica Relemen (Ști-! 
ința Buc.) 97,90; 2. Emilia Lupii (Ra
pid) 94,76. Clasamentul general 
(înot și sărituri): 1. Știința Buc. 55 
p; 2. Cetatea Bucur 74 p; 3—4. C.C.Aj 
și Dinamo 77 p; 5. Rapid 102 p; 6.; 
C.F.R. Cluj 110 p.



In campionatul de rugbi

Constructorul a întrecut pe Dinamo 
cu 12-6, confirmindu-și forma bună

Dorutiu, Rusii — Aldea, 1ORDA- 
CHESCU, Griin.

D. CALLIMACH1

Iată acum și celelalte rezultate: 
C.F.R. Grivița Roșie—C.C.A. 8-3 (0-0). 
Au marcat: Grigoriu (încercare), 
Țibulea© (lovitură de pedeapsă 4- 
transformare), respectiv Penciu (lo
vitură de pedeapsă); Progresul —* 
C.SJW.S. Iași 9-6 (3-0); Constructo
rul Bîrlad — Știința Cluj 11-6 (3-6); 
Știința Timișoara — Metalul M.I.G. 
Buc. 0-3 (0-3).

’ Infine, o etapă cu un rugbi.în ade
vărata accepțiune a cuvîntului... A- 
cesta este calificativul care poate fi 
acordat meciurilor etapei a IV-a din 
campionatul primei categorii. Au co
respuns în special, partidele din 
Buaurești în care se înfruntau pri
mele patru clasate. Vizionînd ambele 
meciuri (Constructorul—Dinamo și 
C.F.R. Grivița Roșie—C.G.A.) mărtu
risim că am încercat o satisfacție 
deplină, deoarece jocurile au fost plă
cute, mai ales primul care s-a ridicat 
ila un excelent nivel Itehnic și specta
cular. Și acum un singur regret: a- 
cela de a nu putea asista la cuplaje 
de rugbi, ceea ce ar da posibilitatea 
*mui număr mult mai mare de spec
tatori să vizioneze meciurile de cam
pionat. Fotbalul a realizat aceasta. 
Pe cînd și rugbiul ?

Partida dintre Constructorul (care 
în urma rezultatului de ieri este mai 
departe lider) și Dinamo a dominat 
prin importanța sa etapa; pentru că 
punea față în față cele mai în formă 
formații ale acestui început de .se
zon. Meciul a fost valoros și pasio
nant. A condus de la început Cons
tructorul mai întîi cu 3-0 (o lovitură 
de pedeapsă transformată de P. Ni
culescu, ra un ofsaid al lui Cernat, 
făcut în spatele grămezii), apoi cu 
6-0 (în urma unei încercări a lui 
Bărăscu, care s-a intercalat în linia 
sa de atac la o acțiune în terenul ad
vers) și' înfine cu 9-0 (după ce ace 
lași P. Niculescu a mai transformat 
o lovitură de pedeapsă). Acum, Con
structorul e deslănțuit și se pare că 
va mai înscrie, dar dinamoviștii nu 
se descurajează — și acest luctu se 
cuvine a fi subliniat — și practică 
(ca și adversarii lor dealtfel) un ioc 
eminamente deschis. Ca o urmare (fi
rească) ei marchează prin Barbu, care 
înscrie la colț, după o ‘cursă de toată 
frumusețea, în care a depășit întrea
ga apărare adverșă : 9-3.

La reluare jocul e la fel de frumoși 
și palpitant. Constructorul ratează 
mărirea avantajului prin Niculescu și." 
Simion (cane este scos în „margine" 
cu numai 2 m înainte de terenul de 
țintă dinamovist). Apoi, ca urmare a* 
bunei lor concepții, dinamoviștii re—’ 
vin în atac și Titi Ionescu transfor
mă o lovitură de pedeapsă, scorul de
venind 9-61 Cînd toată lumea se în
treba care va fi desnodămîntul parti
dei, iată că la o intercepție salutară; 
a lui Nistor, balonul ajunge la Teo- 
filovici, care înscrie la centru: 12-6; 
.Transformarea lui Mateescu lovește 
însă bara I Acum meciul e jucat și* 
Constructorul domină în final, cate
goric. Pentru spectacolul oferit (cel

mai frumos din acest an) toți jucă
torii, și în primul rînd învingătorii, 
merită felicitări.

O mențiune pentru arbitrajul corect 
și autoritar al lui C. Galicovschi care 
a condus echipele: CONSTRUCTO
RUL : Bărăscu—Simion, LEAT1, Sava, 
Teodorescu — NISTOR, Mateescu — 
Chica, POSMOSANU, Niculescu — 
Stoian, RADULESCU — TEOFILO- 
VICI, Vartughian, Marica; DINAMO: 
Alexandrescu — Diaconescu, BARBU, 
Ghiondea, Pîrvulescu — Cernat, Io
nescu —. MAZ1LU, Graur, Floarea —

A început returul campionatului 
categoriei B la fotbal
SERIA I

MINERUL1 LUPENI—C.F.R. ARAD 
0-0

LUPENI 5 (prin telefon). — Joc 
rapid, viu u.sputat, dar din păcate 
presărat de durități. In prima parte 
a jocului au dominat gazdele, în re
priza a doua inițiativa a aparținut 
mai mult arădenilor. Trebuie să re
marcăm că din min. 9 Minerul a ju
cat în 10 oameni: după o ciocnire cu 
Balint, Moldovan a părăsit terenul. 
Același Balint s-a ciocnit în min. 75 
cu Paraschiva, care la rîndul Iui a 
părăsit terenul. De menționat că e- 
chipa 
cutat
GAZ

a fost fructificată de Victor Moldo
van, cu capul (min. 54) cu concursul 
portarului Ignat. In min. 60 Jozsi în
scrie dintr-o pasă foarte frumoasă a 
lui Meszaroș II iar în min. 76 Turoș 
la o fază confuză a profitat de o ezi
tare a apărării echipei oaspe și a în-: 
scris golul victoriei. Arbitru: St. Io
nescu (Buc.). (V. Radar, coresp.).

CLASAMENTUL
14 8 
14 8 
14 « 
14 7

Rezultate scontate în etapa a doua 
a campionatului republican de lupte pe echipe

Evoluția celor patru echipe din gru
pe a ll-a, ale căror întreceri au avut 
loc în sala Fforeasca din Capitală, 
nu ne-a satisfăcut. Ne așteptam să 
urmărim întîlniri spectaculoase, mai 
ales pentru că trei dintre echipe erau 
de forțe aproximativ egale (C.C.A., 
Cetatea Bucur și C. S. M. Reșița). E 
drept că lupta a fost deosebit de 
strînsă, lucru dovedi și de puținele 
victorii obținute prin tuș, însă din 
punct de vedere al dinamismului doar 
cîteva meciuri au plăcut. Dintre a- 
cestea remarcăm pe cele dintre Si- 
niion Popescu (C.S.M. Reșița) — 
Vatrici (Cetatea Bucur), Bolocan 
(C.S.M. Reșița) — Pușcaș (Construc
torul Cluj), P. Popescu (C.C.A.) 
Mircea (Cetatea Bucur) etc.

Formația militarilor bucurcșteni 
cîștigat toate cele trei întîlniri.

a 
nu 

însă fără emoții. Ea a avut un adver
sar redutabil în echipa reșițeană, care 
ne-a oferit, de fapt, o plăcută sur
priză, clasîndu-se pe locul II înaintea 
formației Cetatea Bucur, care a fost 
de nerecunoscut. Despre Constructorul 
Cluj putem spune că nici n-a contat 
în întrecerile de ieri. Echipa nu și-a 
găsit cadența în cele două etape fiind 
de fiecare dată învinsă la scoruri ca
tegorice.

Iată rezultatele: C.C.A. cu •Con
structorul Cluj 16—0, cu Cetatea 
Bucur 10—4 și cu C.S.M. Reșița 14—2. 

■C.S.M. Reșița cu Constructorul Cluj 
14—2 și cu Cetatea Bucur 10—4. Ce
tatea Bucur — Constructorul Ciuj 
J3—3.

V. GODESCU
★

BAIA MARE 5 (prin telefon). Cele 
patru echipe oare s-au întrecut astăzi

în orașul nostru au oferit meciuri 
interesante. S-au remarcat îndeosebi 
luptătorii dinainoviști, care au în
vins la scoruri concludente. Rezul
tatele: Dinamo București cu C.S.M. 
Baia Mare 15— 1, cu Rapid Oradea 
16—0, 
16—0.
Marina 
Oradea 
Marina
RANU, , _ .

SATU MARE 5 (prin telefon). In- 
tîlniri foarte disputate au putut fi 
văzute în etapa a ll-a a campiona
tului. Din întreceri nu au lipsit nici 
surprizele. Astfel, Hatbazi (Dinamo 
Satu Mare) l-a învins prin tuș pe 
V. Bularca (St. roșu Or. Stalin). S-au 
remarcat îndeosebi N. Baciu (St. 
roșu Or. Stalin), Hathazi și Crișan 
(Dinamo Satu Mare). Rezultate: St. 
roșu Or. Stalin cu Dinamo Satu Mare 
9—7, cu Metalul M.I.G. 8—6 și cu 
Voința Tg. Mureș 15—1. Dinamo Satu 
Mare cu Metalul M.I.G. 10—6, cu 
Voința Tg. Mureș 12—4. Metalul 
M.I.G. — Voința Tg, Mureș 13—3. 
(M. DUMITRAȘ.CU, coresp.) .

LUGOJ 5 (prin telefon). Nume
roși spectatori au urmărit întrecerile 
de lupte desfășurate în orașul nostru. 
Cea mai bună comportare a avut-o 
echipa din Timișoara, care a trecut cu 
ușurință de celelalte formații. Rezul
tate: C.F.R. Timișoara cu Muncitorul 
Lugojan 10—6, cu Voința Lugoj 9—5, 
cu Tractorul Galați 11—5. Muncitorul 
Lugojan cu Voința Lugoj 
Tractorul Galați 13—3.
goj — Tractorul Galati 
DISLAU BLOK, coresp.)

cu C.S.A. Marina Constanța 
C.S.M. Baia Mare cu
Constanța 11—3 și cu
14—2. Rapid Oradea — 
Constanța 9—5. (V.
corespondent regional)

C.S.A. 
Rapid 
C.S.A. 
SASA-

10—6 și cu 
Voința Lu- 

10—6. (LA-

gazdă a ratat un penalti exe- 
de Onea. (I. Ciortea, coresp.).
METAN MEiDIAȘ—CORVINUL 
HUNEDOARA 2-1 (2-1)

MEDIAȘ 5, (prin telefon). — E- 
chipa din Mediaș s-a dovedit supe
rioară. Scorul a fost deschis în min. 
3 de Zanea (Gaz Metan). După un 
minut Noian a înscris al doilea gol 
al gazdelor. Singurul gol al echipei 
oaspe a fost marcat de Zapis (min. 
31). P. Rapaport (Buc.) a arbitrat 
bine. (Dan Vintilă — coresp.).
C.F.R. TIMIȘOARA — INDUSTRIA 

SIRMEI C. TURZII 2-1 (1-1)
TIMIȘOARA 5, (pun telefon). — 

Echipa feroviară a obținut o victorie 
meritată în urma jocului din repriza 
a ll-a, cînd a atacat puternic și a 
avut mai multe ocazii. Industria Sîr- 
snei a jucat mai mult în apărare. Ni
velul jocului a fost în general me
diocru. Scorul a fost deschis de Ți- 
găniuc în min. 35. In min. 39 Nedel- 
cu a egalat. In min. 69 arbitrul Ste- 
lian Mataiser (Craiova) a acordat o 
lovitură de pedeapsă pentru hends în 
careul echipei oaspe. Jucătorii de la 
Cîmpia Turzii au protestat și arbitrul 
l-a eliminat pe Jenei, stoperul echi
pei. Penaltiul a fost transformat de 
Androvici. (Ladislau Samuel, coresp.).

AMEFA ARAD 
ORAȘUL STALIN 1-1

ARAD ", (prin telefon), 
arădană a jucat mai slab 
cei. De altfel scorul a fost 
echipa oaspe : în min. 39, 
ner, Seredai a marcat spectaculos cu 
capul. In min. 57, Cioboată a fost e- 
liminat de arbitru pentru proteste re
petate. Din acest moment Tractorul 
s-a retras în apărare, ceea ce a per
mis echipei locale să egaleze prin 
Ristin în min. 85 dintr-o lovitură de 
la 16 m. Arbitrul Adalbert Varga 
(Cluj) a condus meciul cu scăpări. 
(St. Weinberger, coresp.).
C.S.A

TRACTORUL
(0-1)

— Echipa 
ca de obi- 
deschis de 
la un cor-

SIBIU—ȘTIINTA CRAIOVA
34) (2-0)

5, (prin telefon). — Joc viu 
Scorul cu care s-a terminat

Numeroase surprize în cea de a doua etapa 
a returului

Dacă prima etapă a campionatelor 
republicane de handbal s-a încheiat cu 
rezultate oarecum normale, partidele 
din cea de a doua etapă a returu
lui ne-au oferit numeroase surprize, 
care demonstrează revirimentul echi
pelor clasate în partea a doua a cla
samentelor. Gîteva exemple: liderul 
campionatului masculin de categoria A. 
0.S.M. REȘIȚA a fost întrecut cate
goric la Iași; Record MEDIAȘ a 
cîștigat — surprinzător, dar meritat 
— întîlnirea cu echipa Rapid BUCU
REȘTI în cadrul campionatului femi
nin, iar fruntașa clasamentului cam
pionatului masculin de categoria B, 
Dinama Tg. MUREȘ, a părăsit tere
nul învinsă în partida cu Textila 
CISNADIE

Iată, pe scurt, cîteva amănunte des
pre partidele disputate în etapa de 
ieri.

MASCULIN, GATEGORIA A. C.G.A. 
S— Știința Timișoara 17-9 (6-3).
iVictorie clară, obținută de o 
formației în revenire, în com
ponența căreia intră acum o se
rie de* elemente tinere, valoroase. Ti
mișorenii sau jucat foarte slab, în spe
cial în apărare. Tehnometal Timișoa
ra — Rapid București 13-10 (6-5). 

M-ocalnfcii s-au arătat mai bine pre
gătiți și fiind mai eficace în loviturile 
Ta poartă au reușit să termine învin
gători. Voința Sibiu —• Dinamo Bucu
rești 5-10 (1-6). Scorul confirmă si-

0

RECTIFICARE
La reportajul intitulat: „Printre 

sportivii de la Șantierele Navale Ga
lați", apărut în numărul 3385 din 4 
aprilie a. c., rîndul întîi se va citi 
„Silueta marelui cargou de 4.500 
tone..."

campionatelor
tuația de pe teren. Bucureștenii au a- 
tacat în viteză, au tras puternic și 
precis la poartă. Au înscris : Ionescu, 
4, Ivănescu 3„ Covaci, Zikeli, Nie- 
mesch pentru Dinamo; Sauer 3, 
Kraus, Bota pentru Voința. C.S.M. 
lași — C.S.M. Reșița 20-11 (10-6). 
Gazdele au dominat aproape tot tim
pul și, cu o apărare organizată, au 
reușit să anihileze, în mare măsură, 
contraatacurile echipei din Reșița, 
Atacanții reșițeni au manifestat lipsă 
de precizie în șuturile la poartă. Punc
tele au fost înscrise de : Țipu 7, St. 
Hurubeanu 7, Gliga 3, Cerbu, Mîrza, 
Kaunerth pentru C.S.M.S. Iași și Joch- 
man 8, Schiitz 2, Ferenschutz pentru 
C.S.M. Reșița. Petrolul PIoești — Chi
mia Făgăraș 9-13 (2-7). Victoria Jim- 
bolia — Dinamo Orașul Stalin 
13-8 (8-5).

FEMININ, CATEGORIA A. Olimpia 
București — Cetatea Bucur 6-5 (4-3). 
Joc de slabă factură tehnică. In pri
ma parte a meciului, Cetatea Bucur 
a manifestat o ușoară superioritate, în 
special, prin felul în care și-a orga
nizat acțiunile de atac. Apoi, spre 
sfîrșitul primei reprize, Olimpia a a- 
tacat mai insistent, reușind să termine 
în avantaj. După pauză, Olimpia a ju
cat la fel de bine, în timp ce hand
balistele de la Cetatea Bucur, jucînd 
nervos au ratat numeroase ocazii. Spre 
sfîrșitul meciului, ele au avut o pu
ternică revenire dar nu au mai reu
șit să concretizeze. Ambele echipe 
au ratat cîte două lovituri de Ia 14 
in. (Olimpia prtn Szoko și Pădureanu, 
Cetatea Bucur prin Victorița Dumitres
cu). Au înscris: Szoko 3, Pădureanu 
3 pentru Olirrtpîa și Victorița Dumi
trescu 2, Antoaneta Vasile 2, Maria 
Ghiță pentru Cetatea Bucur, llefor Tg.

de handbal

un
Ipiid 
șie
6-5

Mureș — Știința Timișoara 4-2 (2-1) ; 
C.S.U. București — Măgura Codlei 4-3 
(2-3). Echipa oaspe merita cel puțin 

meci egal ; Record Mediaș — Ra- 
Bmcitrești 8-6 (4-3): Flamura ro- 
Sibiu — Constructorul Timișoara 
(3-1) ; Gloria Sighișoara — Trac

torul Orașul Stalin 3-6 (3-3).
MASCULIN, CATEGORIA B : Stă

ruința Odorhei — I. C. Arad 5-4 (3-2): 
Știința Galați — Recolta Hălchiu 
14-9 (9-4) ; Victoria Bacău — Ba

lanța Sibiu 8-10 (4-6) ; C.S.U. Bucu
rești — Voința Sighișoara 20-17 
(12-12) ; Textila Cisnădie — Dinamo 
Tg. Mureș 16-8 (5-6) ; Știința Clu; — 
C.S. Marina Constanța 5-8 (3-5).

SIBIU 
disputat, 
partida este prea sever față de jocul 
prestat în Ump de echipa oaspe, af 
cărei atac fost însă ineficace. Au 
marcat : Popa (min. 25). Dragoman 
(mim. 29 și 87 din 11 m.). A arbi
trat bine Gh. Osiac (Timișoara). (C. 
Pitariu — M. Vlădoianu, coresp.).

C.S. ORADEA—C.S.M. REȘIȚA 
0-1 (0-1)

ORADEA 5, (prin telefon). — Cei 
5.000 spectatori orădeni au fost dez
amăgiți de comportarea echipei loca
le. Deși în prima repriză C.S. Oradea 
a dominat în cîmp, atacanții ei nu 
s-au putut descurca în fața porții. 
Unicul gol al partidei a fost marcat 
de Mateon în min. 37. A arbitrat Eu
gen Bucșa (Sibiu). (Pop Mircea, Sin
ger Zoltan, coresp.).

C.S. Tg. MUREȘ—C.S.M. BAIA 
MARE 2-1 (0-0)

TG. MUREȘ 5, (prin telefon). — 
In repriza I echipele au practicat un 
joc lent. După pauză, aspectul parti
dei s-a schimbat: ambele echipe au 
jucat mai bine șî înaintările ău creat 
mai multe faze de gol. Prima ocazie

.nu

2 19:13 20
4 18:13 IX
3 .1*5:10 17
4 20:14 17
4 22:14
5 18’44
6 16:14
5 18:17
6 20:20
6 21:21
6 15:15
6 23:29

1. Minerul Lupe nd
2. C.S.M. Reșița
3. AMEFA Arad
4. Gaz Metan Mediaș
5. CFR Arad
6. Ind. Sîrmii C. T.
7. C. S. Tg. Mureș
9. C.F.R. Timișoara
9. C.S.A. Sibiu

10. Corvinui Hunedoara
1». Tractorul Or. Stalin
12. C.S.M. B. Mare
13. C. S. Oradea
14. Știința Craiova

ETAPA VIITOARE
Craiova-Amelia, Jnd. _ _. _ _
C.S Tg. Mureș, C.FJR. Arad—Gaz Me
tan Mediaș, C.S.M. Reșița.—Minerul Ifc- 
peni, ‘
Corvinui 
Tractorul

4
2
5
3

14 6 4
14 « 3
14 7 1
7*1 6 3
14 6 2
14 5 3
14 4 4
14 3 5
14 3 1 10 11:20
14 2 2 10 12:33
aprilie): Știința 

Sîrmii C. Turzii—
<12

16
15
15
15 
14
13
12
10.
1
6

C.S.M. Bala Mare—C.S.A. Sibiu, 
Hunedoara.—C.F.R. Timișoara, 
Orașul Stalin—C.S. oradea.

SERIA a ll-a
BUCUREȘTI—PROGRESUL' 

SUCEAVA 7-0 (4-0)
Net superioară, fruntașa clasamen

tului TAROM a cîștigat la scor întîl
nirea cu Progresul Suceava. Fragila 
apărare a sucevenilor n-a putut face 
față impetuozității atacanților de la 
TAROM, care pe lingă cele 7 goluri 
înscrise au avut alte numeroase oca
zii. Golurile au fost înscrise de Lea- 
hevici (3), Călin (2), Popescu și Mi- 
lea. Arbitrul P. Badea (Or. Stalin) a 
condus foarte bine. (D. C.).
RULMENTUL BIRLAD — METALUL 

TITANII BUC. 1-2 (0-1)
BIRLAD 5, (prin teJelon). — Oas

peții au cîștigat partida în minutul 
88, cînd Radu Tudor a marcat golul 
victorios, dintr-o poziție dubioasă de 
ofside. Au marcat Radu Tudor (min. 
18, 88) pentru învingători și Cocoș 
(min. 67) pentru învinși.
(E. Solomon și F. Panait, coresp.).
UNIREA

TAROM

I IAȘI—A.S. POMPIERUL 
BUC. 2-1 (1-0)

(prin telefon). — 10.000 de 
au asistat Ia un meci di- 
care cele două echipe au

IAȘI 5, 
spectatori 
namic în 
avut perioade egale de dominare. Ie
șenii, mai deciși în fața porții, au reu
șit să înscrie prin Creangă (min. 12) 
și Căruntu (min. 60). 
marcat în min. 50 prin 
Codrea — coresp. reg.).

DINAMO GALAȚI —

Oaspeții
Apostol. (P.

au

©hhp
UN NOU RECORD REPUBLICAN

Reuniunea de ieri s-a soldat cu un 
deplin succes- Ea s-a desfășurat pe un 
timp frumos, în fața unei asistențe 
record, iar din punct de vedere teh
nic, prima alergare clasică din anul 
prezent a adus un rezultait deosebit: 
s-a înregistrat un nou record republi
can. Armăsarul Săltăreț, cîștigătorul 
probei, învingîndu-și ușor adversarii, 
a parcurs kilometrul în 1’25,6, amelio- 
rînd astfel cu o zecime de secundă 
recordul republican al cailor de 3 ani.

Cai din categoria primă au maî 
în premiile Havafeta și Havana, 

ambele, viidtorîa a revenit forma- 
Tănase Gh., cu armăsarti Hiarne- 
și Omar.

REZULTATELE TEHNICE 
Săbărel (Ciobainu G®->, Blam, Io.

* L.; -7. Ai.), Ancorat,
Narcis. Cota: 1,59—13,89—9,8» lei.

r~. ~ '• — - — -
novata. Cota: 2,20—8,10—8,io iei.__ _ .. . __ .
Hrisov. Cota; '3,89—43,79^25,80 lei.

fost
In

ției
fal

i.
nela. Cota: 3,60—17,70 lei.

II. Avînt III (Ionescu Al.), 
Narcis. - -- •--- ~ ~ ___

în. BlrHc II (Avram G.), Tămlios, VI.
. Cota: 2,20—8,10—8,10 Iei.

IV. Morala (Brallowsky), Minciuna HI, 
----- ... 3176,95 lei «i a-a

II S M •
V. Pîrjoi (Lidia Roman), Oravița, Pam. 

fii. Cota: 4,30—7,80—27,00 lei.
VI. Săltăreț (Tigăeru), Japoneza, Ero- 

nin. Cota: 3,60—18,70—H,90 tei.
VII. Hamefal (Tănase Gh.), Succes, 

Novac. Cota: 11,10—135,30—73,90 lei.
VIII. omar (Tănase Gh.), Oțea, Olteț. 

Cota: 2,20—6,00—25,10 lei.
IX. Lupa (Brailowsky), veretna, Deli

cioasa. Cota: l*3,5O—67,10—67,80 lei.
REUNIUNEA DE MIERCURI

Reuniunea de miercuri 8 aprilie cu
prinde 7 alergări cu plutoane numeroase 
și șansele conourenților tjine echi
librate. Cei mai rnulți piartianți (10) sânt 
în pretmiul BLapIina. Din punct de ve
dere a valorii concurenților pe primul 
plain se situează premiul Ham el ia, des
chis cailor de trei și patru ani. Cîțiva 
adulti din prima categorie se află în 
premiile Hercegno și Horticola. Pentru 
conducătorii amatori este pr. Izab’ela, 
în care concurează: Orient II 1720 (Ro
zalia Avram), sonata 1720 (L. Roman), 
Vita 1740 (E. Grosu), Zdravăn 1760 (L. 
Vrseanu), Fenomen 1760 (H. Căciulescu), 
Gauma 1760 (C.
(M1. Dumitrescu), 
șearuu).

Pariul austriac

FLACARA 
MORENJ 2-4 (1-2)

GALAȚI 5, (prin telefon). — 
dele au fost superioare în prima 
te a jocului iar oaspeții în cea 
doua. Victoria este meritată. Au 
cat Unguroiu (min. 56 și W), Badea 
(min. 14) și Pantici (min. 54) de la1 
învingători și Hulea (min. 23 și 36)’ 
de la învinși. (V. Paladescu — co-: 
resp. regional).
FORESTA FĂLTICENI — GLORIA 

BISTRIȚA 1-0 (0-0)
FĂLTICENI 5, (prin telefon). — 

Gazdele au obținut o victorie meri
tată la capătul unui joc foarte dis
putat. Punctul victorios a fost în
scris de Stanciu (min. 87) direct din 
corner. După înscrierea golului, oas
peții au comis acte de nesportivitate: 
Țiriac a bruscat pe arbitru, iar L. Co
vaci a adus înjurii arbitrului de tușe. 
Arbitrul Al. Filioreanu (Iași) a gre
șit revenind asupra eliminării celor 
doi jucători. (Negru Lazăr — coresp.).

POIANA CIMPINA — UNIREA 
FOCȘANI 2-0 (2-0)

CIMPINA 5, (prin telefon). — Me
ciul a fost la discreția echipei gazdă, 
d.ar linia ei de atac a ratat foarte 
mult. Oaspeții au acționat dezordonat. 
Ambele punolje au tost înscrise, de 
Dima în min. 14 și 40. (B. Păltinea- 
nu și T. Vîrjoghi — coresp.).
PRAHOVA PLOEȘTI — C.S.M. IAȘI 

1-3 (0-3)
PLOEȘTI 5, (prin telefon). — Joc 

de slabă factură tehnică. Au marcat 
Vasilescu (min. 15), Demian (min. 
20), Don (min. 22) pentru învingă
tori și Stanoilovici I (min. 62) pen
tru învinși. Raport de cornere 4—2 
pentru Prahova. (St. Ionescu și L. 
Holand — coresp.).

CLASAMENTUL
14 11 1 2 48:15 23 
14 10 1 3 27:18 21 

9 2 3 33:’9 ■>« 
743 31:20 18 
644 18:13 ±6 
6 3 5 24:2® 15 
4 5 5 11:18 13 

7 19:27 12 
7 22:38 12
7 24:32 11
8 21:21 In 
8 18:25 »
8 17:28 9
9 19:36 6

Gaz- 
par- 

de a 
mar-.

Neacșuj, Rovina 1760 
Hlavara 1790 (J. Arge- 

s-a rldiaa* lai suma de 
închis.

■ ' >71110

1. TAROM
2. Unirea Iași
3. Met. Tit’nii Buc
4. Flacăra M.oreni
5. C.S.M.S. lași
6. Poiana Cîmpina
7. Foresta Fălticeni
8. Gloria Bistrița 
“ Rulmentul Bîrlad

Unirea Focșani 
A.S. Pompierul Buc. 
Dinamo Galați 
Progresul Suceava 
Prahova PIoești

ETAPA VIITOARE (12 aprilie): Gloria 
Bistrița—Dlnamo Galați; Unirea Foc
șani—TAROM București; A. s. Pompte. 
rul București—Rulmentul Bîrlad; Fla
căra Moreni—Prahova PIoești; Progresul 
Suceava—Foresta Fălticeni; Metalul Ti, 
ta-nii București—Unirea Iași; C.S.M.S. 
Iași—Poiana Cîmpina.

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

14 
Al 
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

5 2 
5 2
4 3
4 2
4 2
3 3
1 4



Petrolul a trecut pe primul loc în c lasamentul categoriei A

Petrolul Ploești învingător 
în derbiul etapei

Petrolul a câștigat cu 1—0, un meci 
în care a avut însă atît perspectiva 
înfrîngerii cît și... posibilitatea de a 
obține o victorie la mare scor 1 Pen
tru că întîlnirea de ieri dintre echipa 
ploeșteană și Progresul București a 
purtat această caracteristică, a unui 
sensibil echilibru de forțe, cu multe 
'și mari 1) ocaziii de gol de o parte și 
le alta. Fără să fi jucat — în tota- 
itate — mai bine decît Progresul, 
ormația ploeșteană are totuși meritul 
ie a fi fost mai insistentă în ultima 
oarte a meciului, atunci cînd, deobi- 
:ei — într-un meci de fotbal echili- 
>rat — plusul de combativitate și de 
mergie al unuia dintre combatanți 
lecide victoria.

Deși Petrolul 
irimcle minute 
icazii bune de 
ocului — dacă ._ ____  , — ___
mnctajul pe reprize, ca la box — ar 
eveni bucureștenilor. Ei au dominat 
nai mult, au fost mai periculoși în 
tac. Iar de cîteva ori au trecut pe 
ngă goluri ca și făcute. In min. 14, 
e exemplu, de 3 ori în cursul ace- 
>iași faze apărătorii ploeș.teni au res
ins balonul care se îndrepta spre 
lasă; în min. 32, la un corner, Ta- 
arcea a respins cu capul de pe linia 
orții, iar în min. 39, Pereț — sin- 
ur cu portarul — a tras pe lingă 
oartă 1 In tot acest timp, Petrolul 

acționat calm și a încer.'at poarta 
tai ales de la distanță. Am înregis- 
at în special două șuturi de toată 
umusețea, ale lui Marin Marcel și 
onstantinescu, care au ratat de puțin 
nta. In ansamblu însă, jocul a fost 
nost, lipsit de dinamismul marilor 

i de campionat.
■ă reluare, s-a jucat ceva mai în- 

rjit. Și o dată cu schimbarea intierve- 
tă în aspectul jocului, s-a schimbat 

raportul de forțe. De astă dată, 
ceputul a aparținut bucureștenilor 
pectatorii au aplaudat îndelung o 
imoasă combinație Dinulescu—Oaidă 
■minată cu un șut spectaculos, puțin 
ste bară, al ultimului), dar trepl a t- 
•ptat ploeștenii încep să fie ei „diri- 
ii“ jocului. Și după ce la o lovitură 
eră de la 18 metri, Mîndru face cu- 
ștință cu tăria șutului lui Babone, 
■ în min. 63 petroliștii obțin două 
mere, superioritatea echipei oaspe

a început „tare" (în 
Dridea a avut două 
gol), prima parte a 
la fotbal ș-ar face

este concretizată; Bâdulescu centrea
ză pe jos, în fața porții, Ba
bone, intervine, trimite mingea pe 
jos în... bară și de aici balonul rico
șează spre plasă, de unde este degajat 
de un apărător de la Progresul dar... 
după ce depășise linia porții: 1—0, 
în min. 69. Relaxarea intervenită, fi
resc, după gol în echipa oaspe era 
să le aducă însă necazuri ploeștenilor. 
In minutele următoare, Oaidă a tre
cut de două ori pe lîngă egalare. Ri
posta bucureștenilor a fost însă slabă 
și Petrolul termină meciul mai în 
forță, mai „prospăt". Pînă la urmă, 
cele mai importante momente ale jo
cului sînt „bara" lui Drildea (min. 
80) și faza clară de gol din min. 87, 
cînd Babone a scăpat singur în ca
reu și a tras peste portar și... peste 
poartă I

Din echipa învingătoare cei mai 
buni au fost ieri Froneia, un jucător 
care a făcut mari progrese în ultimul 
timp, și Dridea. Comportări remarca
bile an mai avut : Marinescu (lîngă 
care Dinulescu nu s-a simțit deloc în 
largul său), Tabarcea (deși pe un post 
în care n-a mai jucat de mult) și 
cele două extreme. Progresul a fost 
mai slab decît în meciul de duminica 
trecută. Înaintarea în special a fost 
mult sub nivelul posibilităților sale 
reale. Din acest compartiment cel mai 
mult a muncit Oaidă; nici de data a- 
ceasta însă el n-a fost jucat cores
punzător. Neașteptat de slabi, Dinn- 
lescu și — mai ales — Pereț care în 
repriza a doua a fost inexplicabil de 
slab inspirat, dînd pase greșite în si
tuații simple și neintervenind în faze 
hotărîtoare. Au jucat bjne, în afară de 
Oaidă, Mândru și Știrbei!. De cîteva ori, 
Caricaș a fost depășit în mod neper- 
mis de ușor pentru un stoper de va
loarea lui.

Arbitrul A. Tftimie din Orașul Stalin 
a condus bine echipele:

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu,
Marinescu, Topșa — Fronea, Tabar
cea — Constantinescu, Marin Marcel, 
Dridea, Babone, Bădulescu.

PROGRESUL : Mîndru — Cojocaru, 
Caricaș, Soare — Petrescu, Știrbei — 
Oaidă, Smărăndescu, Dinulescu, Pereț, 
Blujdea.

REZULTATELE ETAPEI

C.C.A.—Ferul 1—1
St. roșa—Știința Tim 2—0
U.T.A—Știința Cluj 3—2
Din. Bacău—Din. Buc. 1—1
Progresul—Petrolul 0—1
jiul—Rapid 1——0

CLASAMENTUL

S3 11 • 4 M
15 9 4 2 21
15 9 2 4 31 
15 7 4 4 2 
15 8 16 21
15 S 4 5 2‘ 
15 6 2 7 21
15 5 3 7 2! 
15 5 2 8 II
15 3 3 9 4' 
15 3 3 9 1!
15 «873

(0—1) 
(r-o) 
(1—1) 
(1-0) 
(0-J>) 
(0-0)

1. Petrolul (2)
2. C.C.A. (1)
3. Dinamo Buc. i
4. U.T.A. (5)
6. Rapid (4)
6. Dinamo Bacăai
7. Progresul (7)
3. St. roșu («»
9. Jiul (9)

10. Farul (M)
11. Știința Tim. .
12. Știința Cluj (12)

In paranteze — locurile ocupate înain
te <Je etapa de ieri.

Etapa viitoare se va disputa la 5 
mai. De la 8 aprilie încep pregătirile 
pentru jocul cu Turcia (26 aprilie).

(S>

(«)

(10)

12
9
9
a

ARAD 5 (Prin telefon). întîlnirea 
U.T.A. — Știința Cluj a plăcut celor 
peste 15.000 spectatori. Partida a avut 
faze dinamice, a pasionat și prin 
evoluția scorului, care — finalmente 
— s-a fixat la 3-2 (1-1) în favoarea 
arădenilor. Aceștia au atacat mai mult 
și au avut un centru înaintaș, Szoher, 
în vervă de șut.

In primele minute de joc atacă 
oaspeții, Marcu trage puternic, iar Co
man acordă corner, rămas fără rezul
tat. în minutul 9 Szoher are o situație 
butră dar trage peste bară. Peste 5 
nuiinute, Petschovski atacat nereguli- 
mentar de Suciți, cade și se lovește la 
umăr, părăsind terenul pentru 9 minu
te. Reintră ca extrem stînga. Jocul 
se menține egal, cu acțiuni la ambele 

j porți. In min. 29, Costin deviază în 
corner un șut al lui Szoher, iar peste

pe C.C.A
Un punct cîștigat prin lupta dîrză

Ghibănescu, portarul Farului, a fost mai iute și a sărit înainte la 
balon, pe care se pregătește să-l prindă. Tătaru. în dreapta lui, sare în... 
gol. Corneanu (dreapta)

4 minute apărarea clujenilor cedează : 
în urma unei combinații frumoase cu 
Mețcas, Țîrlea trage, Nicoară respin
ge, iar Szoher care urmărise faza 
reia în ,plasâ: 1-0. Nu trec decît 5 
minute și Știința egalează. Moldovan 
centrează, apărarea textil iștilor ezită să 
intervină și Munteanu reia și mar
chează : 1-1, scor cu care se termină 
repriza. La reluare, echipele constru
iesc acțiuni foarte frumoase. Jocul se 
menține egaL La un atac în min. 50, 
Marcu conduce mingea nestingherit a- 
proape 40 de metri și ajuns la 16 m, 
trage puternic. Coman atinge balonul 
dar nu poate împiedica golul : 1-2. 
U.T.A. contraatacă vehement și după 
două minute egalează. Mețcas lansea
ză bine pe Țîrlea care trage, mingea 
ricoșează din Mureșan la Szoher și 
acesta înscrie de aproape: 2-2. Ur
mează o perioadă de dominare a ară
denilor. Golul victoriei este însaris în 
min. 66 prin același Szoher, care a 
primit o pasă de la Mețcas. A arbi
trat satisfăcător St. Geac-București.

U.T.A.: COMAN — Szfics, CAPAȘ, 
Seres — PETSGHOVSKI (Igna), 
Koczka — JURGA, Igna (Țîrlea), Țîr- 
iea (Szoher), Mețcas, SZOHER (Pel- 
schovski).

. ȘTIINȚA: Nicoară — GEORGES
CU. MUREȘAN, Gostin — Petru Emil, 
Crișan — MUNTEANU, Marcu, MA- 
TEIANU, Suciu, H. Moldovan.

ST. WEINBERGER, coresp.

Victorie clară, 
dar joc slab 

la Orașul Stalin
ORAȘUL STALIN, 5 (prin tele

fon). — In ciuda victoriei clare și 
meritate cu 2-0 (1-0) a echipei Stea
gul roșu, cei 10.000 de spectatori n-au 
fost mulțumiți: jocul a fost slab. 
Trebuie să arătăm că la nerealizarca 
unui spectacol bun a contribuit în 
primul rînd echipa Știința Timișoara, 
care a intrat pe teren decisă să facă 
un joc închis, cu Cojereanti al doilea 
stoper și cu interul Zaharia retras ca 
mijlocaș dreapta. De asemenea, Stea
gul roșu, al cărui atac n-a avut cla
ritate, a concentrat majoritatea acțiu
nilor pe centru, unde Proca a „în
cuiat" de cele mai multe ori jocul.

In minutul 34 Neacșu l-a faultat pe 
David la 20 metri de poartă. Lovitu
ra liberă a fost executată de Szigeti, 
tot la David, care a reluat în poartă, 
pe sub Miiller : 1-0. Pînă la pauză 
nu se mai petrece nimic deosebit. 
Nici la reluare jocul nu se înviorează; 
Steagul roșu continuă să domine, însă 
ineficace. Scorul se majorează în mi
nutul 78. Bîrsan îl deschide pe Fusu- 
lan care reia în gol, peste Miiller, 
ieșit din poartă : 2-0.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Bîr
san, Zaharia, TIRNOVEANU — Hi- 
dișan, SZIGETI — Hașoti, FUSU- 
LAN, Proca, Campo, David.

ȘTIINȚA: Muller — Neacșu, T1L- 
VESCU, Florescu — COJEREANU, 
TANASE — Gîrleanu, Zaharia, Căda- 
riu, Boroș, Mițaru.

urmărește atent faza (C.C.A. — Farul 1—1).
(Foto : V. Bageac)

astfel un șut pe care nu l-ar mai 
fi putut opri nimeni. C.C.A. a avut și 
în continuare inițiativa, Farul limi- 
tîndu-se la o apărare strictă și neîn
drăznind parcă să tragă nici măcar 
o singură dată la poarta lui Voinescu. 
Pe măsură ce se scurgea timpul, era 
evident însă că acțiunile militarilor 
sînt mai puțin clare, că execuțiile 
sînt mai încete, și, deci, mai ușor de 
oprit. In aceste condițiimi, Farul a* 
prins curaj, a ieșit din jumătatea lui 
de teren, înjghebînd cîteva acțiuni, 
timide, e adevărat, dar supărătoare, 
totuși, pentru apărarea echipei C.C.A. 
care a și început să-și piardă cal
mul. La un astfel de atac pe cen
tru, în min. 32, Cidsescu — derutîn- 
du-1 pe Nagy i-a pasat mingea lui 
Moroianu, care a șutat puternic des- 
chizînd scorul.

In repriza a doua, firește, C.C.A. 
a forțat egalarea, dar jucătorii lă- 
sîndu-se cuprinși de nervozitate,:■ n-au 
mai avut clarviziunea necesară, au 
Intrat în luptă directă cu apărarea 
Farului, care avînd de acoperit un 
spațiu mic și neputînd să fie dislo
cată, a cîștigat majoritatea duelu
rilor prin dîrzenie și însuflețire. C.C.A. 
a egalat greu, în min. 55 la un cor
ner care a provocat o învălmășeală 

căreia i-a pus capăt un șut al Itw 
Jenei. Și ceea ce n-a reușit întrea
ga înaintare a echipei C.C.A. — mă
car golul egalizator — a reușit tî- 
nărul mijlocaș al militarilor.

In finalul partidei, C.C.A. a atacat 
puternic, dar nu îndeajuns de calm 
și organizat pentru a avea cîștig de 
cauză. Jucînd cu interii retrași aproa
pe pe linia fundașilor, Farul a avut
însă unele zvîcniri periculoase, la una 
din ele Staicu
pe linia porții.
tatea să cîștige meciul în min. 85,
dar Constantin care pătrunsese spre 
poartă, este literalmente ținiit de mî- 
nă. Arbitrul acordă... lovitură liberă 
indirectă (?!?). Două minute mai 
tîrziu, Farul trebuia să beneficiezi de 
un „11 metri" care i-ar fi putut adu
ce victoria, dar arbitrul M. Marta- 
Deva, care a prestat un arbitraj din 
cele mai slabe, nu acorda, evident în 
compensație. ,;J

C.C.A. : Voinescu — Cenolski, Na- 
gj. STAICU — JENEI, MIHA1LES- 
CU — Cacoveanu, CONSTANTIN, 
Alexandrescu, Constantinescu, Tătaru. 

FARUL : GHIBANESCU — Stra- 
tbn, CIUNCAN, TOMA — CORNEÂ- 
NU, PANA — MOROIANU, SEVER, 
Ciosescu, NICULESCU, Dănulescu. 

JACK BERARIU

a luptat cu 
picătură de 
a reușit să

După un meci în care 
adevarat pînă la ultima 
energie, Farul Constanța 
smulgă un punct neașteptat echipei 
care deținea primul loc. Puțin a lipsit, 

de altfel, ca surpriza să capete proporții 
și mai mari, echipa 
situația fiind C.C.A. 
ftiză ce putea foarte 
nici o urmare 1

Rezultatul 
ța de luptă 
rea cu care 
mai ales în 
tei întîlniri, 
salveze într-un suprem efort. La acest 
capitol, al calităților morale și de vo
ință, atît de importante într-o între
cere sportivă, C.C.A. a fost ieri de
pășită net. C.C.A. a stăpînit tere
nul doar în primul sfert de oră, cînd 
rautînd cu rapiditate jocul de pe o 
extremă pe alta și folosind pase în 
adîncime, a străpuns aproape la fie
care atac apărarea adversă, lăsînd 
impresia că golul trebuie să vină 
dintr-o clipă într-alta. Trei ocazii au 
fost irosite chiar în primele 5 mi
nute, la una din ele Tătaru luftînd 

M. TUDORAN la cîțiva metri de poartă și ratînd

RADU URZICEANU

Dinamo București a egalat 
din 11 m in ultimul minut de joc

telefon de la tri- 
peste 10.000 de 

asistat la întîlni- 
— Dinamo Bucu-

ÎAGAU 5 (Prin 
sul nostru). Cei 

tori care au 
yinamo Bacău

ti au părăsit tribunele deczamă-
. Intr- adevăr, nu-i puțin lucru să 
i echipa favorită conducînd cu 
0 pînă în ultimul minut și apoi, 
d nimeni nu se mai aștepta, sco- 
să devină 1—1 1

'.chipa gazdă a dominat din pri- 
e minute, punînd la grea încerca- 
apărarea bucureșteană. După 14 
iute de la începutul partidei, la 
acțiune a echipei băcăoane Filip 
re puternic și Cosma boxează 
gea lateral la... Drăgoi. Acesta o 
ridică peste portarul bucure.ștean 
scorul este 1—0 pentru Dinamo 
•ău. Inițiativa rămîne de partea 
nației gazdă. In plină dominare 
jazdelor 
tie 
iază

bună dreptate lovitură de la 11 m., pe 
care o execută V. Anghel. Mingea în- 
tîlnește bara și apoi intră în poartă: 
1—1.

Arbitrul D. Schulder (București) a 
condus corect următoarele formații:

DINAMO BACAU: Faur — Gio- 
sanu, LAZAR, FI. Anghel — TIRCOV- 
N1CU, UJVARI — RADULESCU, Fi
lip, Assan, Ciripoi, Drăgoi.

DINAMO BUCLkESTI : Cosma — 
Popa, MOTROC, CĂLINOIU — Al. 
Vasile, NUNVE1LER — V. Anghel, 
Koszegi, Biikossi, Szakacs 1, Seme- 
nescu. In min. 50 Koszegi s a acciden
tat și a trecut extrem dreapta.

care a egalat 
la o fază con- 
bine să n-aibă

l-a hotărît for-partidei
a constănțenilor, ardoa- 
au jucat tot timpul și 

dramaticul final al aces- 
pe care au reușit să-l

bucureștenii au o bună 
de a egala dair FI. Anghel 
în ultimă instanță în cor- 

un șut al lui Szakacs 1. Pînă la 
șitul primei reprize maj sînt de 

. inaiat două mari situații ratate 
dinamoviștii din Bacău: în min. 
oînd Călinoiu a respins în cor- 
un șut al lui Filip și în min. 44 
Assan a executat razant cu bara 

avitură liberă de la 25 m.
upă pauză cei care domină sînt 
fotbaliștii de la Dinamo Bacău.

■peții sînt înghesuiți în propriul 
careu și în min. 54 nu mult a 
t ca scorul să se ridice: Assan 
entrat, Cosma a ieșit greșit din 
stă și Filip din apropiere a șu 
peste poarta goală. Treptat însă, 
lele slăbesc alura și bucureștenii 
au, inițiativa. Ei domină din ce în 
mai insistent, dar linia de înain- 

nu trage la poartă. Nu de puține 
cei care au șutat la poarta lui 
r au fost halfii Al. Vasile și 
veiler. Ei ratează bune ocazii în

65 și 67. De asemenea Biikossi 
lin. 70 trage razant cu bara din- 
poziție favorabilă. In ultimul mi- 
de joc însă FI. Anghel comite 

is în carțu. Arbitrul acordă pe

La Petroșani: 1-0 pentru Jiul
PETROȘANI 5 (Prin telefon de la 

trimisul nostru). — Jiul a cîștigat cu 
1-0, dar după aspectul jocului, un re
zultat egal ar fi fost mai just. Echi
pa gazdă 
care vrea 
presia că 
tat egal.
min. 11 în 10 oameni, deoarece Ga- 
bor s-a accidentat, fiind apoi simplu 
figurant. Rapid a avut o linie de a- 
tac ineficace. Mijlocașii au jucat bine 
în cîmp, alimentînd neîncetat înainta
rea ; aceasta însă n-a dovedit sufi
cientă forță de pătrundere. Doar Co
pil a încercat de cîteva ori poarta 
apărată de Crîsnic.

Jocul începe cu atacurile echipei 
Jiul, Gabor și Florea punîndu-1 la 
grea încercare pe Dungu. In min. 11 
la un corner, Gabor ratează o bună 
ocazie, trăgînd în Zid. La această 
fază el se accidentează. Jocul se echi
librează apoi, ambele formații remar- 
cîndu-se printr-un joc' bun de apă
rare. In min. 23 Ciurdărescu are o

n-a acfionat ca 
să cîștige; ea a 
se mulțumește cu 
De altfel. Jiul a

o echipă 
lăsat im
un rezul- 
jncat din

frumoasă acțiune personală, dar Macri 
intervine la timp. Cu 10 minute îna
inte de pauză Ene II ratează o bună 
ocazie de a marca. După pauză fero
viarii atacă mai mult, însă toate ac
țiunile lor se opresc pe linia de 16 m. 
Văcaru pătrunde în careu dar în ulti
ma instanță, Panait degajează. In 

min. 79, Ghibea se îndreaptă spre ca
reul feroviar, Stanciu ezită să-l atace 
și Ghibea paseaiză luă Ciurdărescu. 

Acesta fentează pe Greavu și trage pe 
neașteptate, surprinzînd pe 
este 1-0 pentru Jiul, 
slîrșit partida

Arbitrul D. Russu 
dus cu competență 
mâții :

JIUL : CRÎSNIC — Ciolan, Panait, 
CRĂCIUN — Cosmoc, Deleanu — 
Toth, F'opea, CiILTTDARESCU, G.a.- 
bor, Ghibea.

RAPID : Dungu — GREAVU, Stan
cu, MACRI — Bodo, Neamțu — CO
PIL, Olarii, Ene H, Langa, Văcaru.

GH. MAZGAREANU și 
C. BIRLEANU — corespondenți

onosport

scor cu
Dungn : 
care ia

a con(Arad), 
următoarele for-

TIBERIU STAMA

scoțînd mingea de
C.C.A. are posibili- Rezultatele oficiale ale 

Pronosport, etapa nr. 
1959.

concursului
14 din 5 aprilie

I

n 
iii

Progresul București—Petrolul Plo- 
ești (cat. A) 2
U.T.A.—Știința Cluj (cat. A) 1 
Jiul Petroșani—Rapid București 
(cat. A) 1
Dinamo Bacău—Dinamo București 
(cat. A) X
St. Roșu Or. Stalin—Știința Timi
șoara (cat. A) 1
C.C.A.—Farul Constanța (cat. A) X 
C.F.R. Timișoara—Ind. Sîrmei C. 
Turzii (cat. B) 
Prahova Ploești—C.S.M.S.
(cat. B) 
C. S. Oradea—CS.M.
(oat. B) 
Rulmentul Bî riad1—Metalul 
București (cat. B) 
Gaz Metan Mediaș—Corvi nul Hu
nedoara (cat. B)
Foresta Fălticeni—Gloria Bistrița 
(cat. B) 1

acest co-ncurs au fost depuse aproo 
ximativ 513.100 variante.
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Au luat sfirșit campionatele mondiale de tenis de masă J. Chromik (R.P. Polonă) și Liubov lanvareva

• Iun Kuo tan (R. P. Chineză) este noul campion al lumii • Celelalte titluri au revenit reprezentanților 
Japoniei • Ediția viitoare se va
DORTMUND 5 (Prin telefon). După 

zece zile de întreceri, a XXV-a ediție I 
a campionatelor mondiale de tenis de 
masă a luat sfîrșit azi.

O performanță strălucită a obținut-o 
Iun Kuo-tan (R. P. Chineză) care a 
cucerit titlul de campion al lumii Ia i 
proba de simplu bărbați. Celelalte 
patru titluri au revenit reprezentanți
lor Japoniei. Iată rezultatele tehnice:

SIMPLU BARBAȚI, optimi de fi
nală: Berczik (R.P.U.) — Li (R.P. 
Chineză) 3—0 (5, 12, 12) î Iun Kuo- 
tan (R.P. Chineză) — Hoshino (Ja
ponia) 3—1 (18, — 17, 16, 14); lan 
Hui-hua (R. P. Chineză) — Tran 
Van Lie (Vietnamul de Sud) 3—2 
(11, — 12, 17, — 12, 16); Milles 
(S.U.A.) — Hsu (R.P. Chineză) 3—0 
(8, 10, 10); Van Ciuan iao (R. P- 
Chineză) — Bubony (R.P.U.) 3—2 
(— 19, 5, 13, — 26, 20); Sado (R.P.U.) 
— Murakami (Japonia) 3—2 (— 19, 
15, — 19, 7, 15); Ciuan Ga hu (R.P. 
Chineză) — Mai Van hoa (Vietnamul 
oe Sud) 3—2 (14—13, 8—6, 5—9, 
7—10, 13—8); Ogimura (Japonia)— 
Larsson (Suedia) 3—1 (17, 11, — 16, 
16); sferturi de finală: Iun.Kuo tan — 
Berczik 3—2 (— 17, 15, 19, — 18,6); 
Milles — Ian Hui hua 3—0; Sido —

desfășura la Pekin • Tipurile de paletă ce vor fi admise în viitor

Van Ciuan iao 3—0, Ogimura—Ciuan 
Cia hu 3—0; semifinale : Iun Kuo tan
— Milles 3—2; Sido — Ogimura 
3—2; Finala: Iun Kuo tan — Sido 
3—1 (_ 19, 12, 15, 15,).

SIMPLU FEMEI, sferturi de finală: 
Ciu Ciun hui (R.P. Chineză) — Hay
don (Anglia) 3—0; Matsuzaki (Japo
nia) — Simon (Olanda) 3—0; Koc- 
zian (R.P.U.) — Namba (Japonia) 
3—1; Eguchi (Japonia) — Lantoș 
(R.P.U.) 3—0; semifinale: Matsuzaki
— Ciu Ciun hui 3—0 (16, 13, 17); 
Eguchi — Koczian 3—1 (17, 11, — 8, 
20); finala: Matsuzaki — Eguchi 3—1 
(13, 7, — 18, 18).

DUBLU BARBAȚI, semifinale: Sti
pek, Wihnanovski (R. Cehoslovacă)
— Alser, Rachel (Suedia) 3—1 (10, 
20, — 19, 13), Ogimura, Murakami 
(Japonia) — Berczik, Fo’.dy (R.P.U.) 
3—1 (13, — 12, 15„ 12);' finala: 
Ogiravura, Murakami.— Stipek. Wihna
novski 3—2 (— 17, — 19, 19, 19, 15).

DUBLU FEMEI, 
Collins (Anglia) 
(R.P.R.) 3—0 (16, 
Namba, Yamaizumi 
don, Collins 3—1 (15, 22, 
Matsuzaki, Eguchi, — Sun Mei in, Ciu 
Gun hui, (R.P. Chineză) 3—0 (13,

— 19, 19, 19, 15). 
turul III: Haydon
— Pitică, Biro 

2, 7) ; semifinale : 
(Japonia) — Hay- 
" " 16, 11);

Știința Timișoara la a cincea victorie 
consecutivă In campionatul masculin 

de baschet
pen-Continuînd să lupte cu dîrzenie 

tru evitarea retrogradării, echipele a- 
flate în partea inferioară a clasamen- 
tultii au avut comportări remarcabile 
— in etapa de ieri —- a campionatu
lui masculin de baschet. Așa, de pildă, 
la Timișoara, echipa locală Știința a 
înregistrat a cincea victorie consecu
tivă, dispunînd de Dinamo București

Campionatul feminin de volei
m etapa a VI a campionatului 

feminin de volei s-au desfășurat cîte
va întîlniri interesante, care au pus 
față în față echipe situate pe locuri 
apropiate în clasament. Meciul dintre 
Combinatul Poligrafic București și 
Someșul Cluj prezentînd o importanță 
deosebită pentru fruntea clasamentu
lui, era considerat derbiul etapei. A- 
ceastă întîinire nu s-a ridicat însă la 
nivelul tehnic așteptat. Ambele echi
pe s-au prezentat slab. De-a lungul 
celor 5 seturi spectatorii au avut nu
mai puține ocazii să aplaude jocul 
prestat. Din nou au ieșit în evidență 
lipsurile jucătoarelor noastre la nri 
mirea și la preluarea serviciului. To
tuși, întîlnirea a fost interesantă din 
punct de vedere al evoluției scorului. 
Someșul Cluj a obtinut victoria cu 
3:2.

Iată rezultatele tehnice ale eta
pei: Combinatul Poligrafic—Some
șul Cluj 2:3 (14-16, 13-15, 15-7, 15-7, 
12-15); Dinamo București — Metalul 
M.I.G. București 3:0 (5, 14, 9); Știin
ța Timișoara—Rapid București 0:3 
(13, 12, 9); Stiinta Cluj—Voința Si
biu 3:2 (15-12, 13-15, 13-15, 15-9,
15- 13); Voința Orașul Stalin—Progre
sul București 3:1 (13-15, 15-12, 15-11,
16- 14).

cu scorul de 72-41 (26-26). întîlnirea 
a oferit un țoc de bună valoare tehni
că. Studenții timișoreni au jucat bine, 
în special, în repriza secundă în care 
și-au depășit categoric adversarii. O 
altă echipă care luptă pentru evitarea 
retrogradării și care a învins ieri este 
Voința Iași. Ea a dispus cu 96-61 
(44-32) de Cetatea Bucur, după o par
tidă care nu a plăcut din cauza nu- 

• meroaselor greșeli personale comise de 
jucătorii ambelor echipe. A treia for
mație amenințată de retrogradare. To
rentul Galați, jucînd în Capitală cu 
Metalul M.I.G. a' cedat la un scor ca
tegoric: 57-81, micșorîndu-și

- șansele de a 
ria A.

In celelalte 
vează situația 
clasamentului, „
zultatele normale. La Cluj, Știința a 
făcut un joc de bună valoare tehnică 
și a dispus de Dinamo Oradea cu 
84-67 (36-29). Cel mai eficace jucător 
al echipei clujene a fost Albii, care a 
înscris 30 de puncte. De la orădeni cel 
mai bine s-a comportat Szebestien. La 
Tg. Mureș, Dinamo din localitate a în
trecut pe Rapid București cu 84-68 
(41-34). întrecerea a fost urmărită de 
numeroși spectatori care au avut pri
lejul să asiste la o partidă frumoasă 
și dinamică.

In cea mai importantă partidă a 
etapei s-au întîlnit echipele bucureștene 
C.C.A. și Olimpia. întîlnirea, deși nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic supe
rior, a plăcut totuși prin dîrzenia cu 
care s-a jucat. Tinerii jucători de la 
Olimpia, deși lipsiți de aportul lui 
Nagy și Barau, au făcut o partidă 
bună fiind întrecuți doar în ultimele 
minute de echipa militară. Scor final: 
63—59 ( 25—30) pentru C.C.A.

mai rămîne în
astfel 

catego-

definiti
on j locul

meciuri, care 
echipelor din 

au fost înregistrate re-

G. Schur învingător în competiția ciclistă
„Cupa F. R. C.”

(urmare din pag. 1)

52:42,0; 3. H. Schober (W) 7 h.
52:46,0.

G. SCHUR A FOST O ADEVĂRATA 
„UMBRA" A LUI O. DUMITRESCU

Mii de spectatori au format ieri di
mineață un adevărat culoar viu pe 
traseul circuitului pe care s-a des
fășurat etapa a IV-a (78 km). Li
derul clasamentului general G. Schur 
— care își propusese șă-și mențină 
avansul cucerit — s-a „lipit" ca o 
umbră de G. Dumitrescu și a urmărit 
cu atenție încordată toate acțiunile 
acestuia.

Imediat după ce ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești, Wilhelm Bick, a dat startul G. 
Dumitrescu a încercat să se detașeze 
de principalul său adversar, G. Schur, 
si să recupereze cele 33 sec. care-1 
aespărțeau de primul loc. A fost însă 
imposibil 1 Deși a inițiat numeroase 
tentative (este drept însă că alți ci

18, 12) finala: Namba, Yamaizumi — 
Matsuzaki, Eguchi 3—0 (19, 15, 14).

DUBLU MIXT, turul I : Pitică, Co
vaci (R.P.R.) — Wang, Thackersay 
(Coreea de Sud, India) 3—1 (11, 8,
— 16, 8); Biro, Negulescu (R.P.R.) — 
Ciu Ciun hui, Hu (R. P. Chineză) 
3—1 (16, — 9, 15, 12); turul II: 
Pieuse, Mittelstedt (R.D.G.) — Pitică, 
Covaci 3—2 (18, 15, — 17, — 12, 20); 
Biro .Negulescu — Ruvich, Pomedal 
(Norvegia) 3—0 (7, 8, 13); turul III: 
Matsuzaki, Murakami (Japonia) — 
Biro,Negulescu 3—0 (16, 8, 15); 
semifinale: Matsuzaki, Murakami — 
Berczik, Lantoș 3—0; Eguchi, Ogimura
— Sun Mei in, Van Ciuan iao 3—1; 
finala : Eguchi, Ogimura — Matsuzaki, 
Murakami 3—0 (14, 17,

In turneul feminin de 
Geta Pitică a înregistrat 
rezultate: turul 1 : cu 
Galilor) 2—0 (10, 5);
Schan (R.F.G.) 2—0 (19, 17); turul 
111: cu Neuberger (S.U.A.) 2—0 (14, 
9); sferturi de finală: Krupova (R. 
Cehoslovacă) — Geta Pitică 2—0 
(20, 9). Krupova a cîștigat turneul, 
învingînd în finală pe Rougagnou 
(Franța) cu 2—0 (15, 17).

In ceea ce privește problema stan
dardizării paletelor, congresul F.I.T.M. 
a hotărît ca pe viitor paletele să fie 
acoperite cu cauciuc obișnuit cu zimți 
cu soft (un strat de burete acoperit 
cu cauciuc cu zimții lipiți pe burete) 
sau paleta sendvici (un strat cu bu
rete acoperit cu cauciuc cu zimții în 
afară). Pentru ultimele două tipuri 
de palete, grosimea nu va putea de
păși 4 mm. Această hotărîre va intra 
în vigoare, pentru Europa ,cu începere 
de la 1 iunie a.c.

Ediția viitoare a campionatelor 
mondiale (1961) va avea loc la Pe
kin (R.P. Chineză).

14).
consolare, 

următoarele 
Gray (Țara 
turul II: cu

(U.R.S.S.) cîștigdtori ai
PARIS 5 (prin telefon). — Cea 

de a XXII-a ediție a tradiționalului 
cros organizat de ziarul l’Humanite 
a cunoscut un succes deosebit,* Con- 
curenți numeroși, printre care aler
gători străini de renume, s-au între
cut pe o vreme minunată. In pădurea 
Vincennes au fost prezenți peste 
35.000 spectatori.

In proba internațională, desfășu
rată pe distanța de 10 km., victoria 
a revenit atletului polonez Jerzi Chro
mik, care a trecut primul linia de 
sosire, fiind cronometrat cu timpul 

de 28:25,0. Pe locul doi s-a clasat 
compatriotul său Ozog 28:26,6.

In clasament urmează Artîniuk 
(U.R.S.S.) 28:28,0 și Deseatcikov
(U.R.S.S.) același timp, Zimny (R 
P. Polonă) 28.33,0, Grodotski (R. D. 
Germană) 28:37,0; Kriszkowiak (R. P. 
Polonă) 28:39,0; Piarnakivi (U.R.S.S.) 
28:48,0 ; Cerniavski (U.R.S.S.) 28:50,0; 
Pudov (U.R.S.S.) 28:54,0. Reprezen
tantul nostru Dini; Oiște,a a sosit 
al 24-lea cu timpul 30:39,0.

crosului ,,l‘Humamte“
Pe echipe victoria a revenit aler

gătorilor din R. P. Polonă, tirmaț. 
de cei ai U.R.S.S.

In proba internațională feminină 
(2500 in.) prima s-a clasat alergă- 
toarea sovietică Liubov lanvareva. Dc 
notat că în această cursă primele cine 
locuri au fost ocupate de reprezen 
tante ale U.R.S.S.

Un loc bun a ocupat atleta 
Georgeta Dumitrescu clasată a 
acest mănunchi de 
toare.

lată, clasamentul
1. lanvareva 7:09,8;
3. Muhanova 7:13,0;
5. Karol iun arte 7:16,0 (toate U.R.S.S.)
6. Kulhava (R. Cehoslovacă) 7:26,0
7. Zbikowska (R. P. Polonă) 7:35,0
8. Dumitrescu (R.P.R.) 7:47,0; 9. Te 
mesvari (R. P. Ungară) 7:52,0; 1( 
Czuka (R. P. Ungară) același t’mț 
Celelalte două reprezentante ale țar 
noastre Zamfira Voinea și Ana Czu 
au ocupat locurile 11 (8:00,0) și res 
pectiv 13 (8:26,0).

redutabile

în această
2. Șevțova
4. Tîmciuk

Intrinirea de
BUDAPESTA 5 (prin telefon). Sala 

Sportcsarnok a fost arhiplină în cele 
două zile ale întilnirii internaționale 
de gimnastică R-P.U.—R.P.R. care a 
revenit — pe merit — echipelor gazde. 
Dacă la băieți victoria gazdelor era 
oarecum așteptată (după cum se știe 
noi am prezentat o echipă tlnără, fără 
experiența concursurilor internaționale) 
la fete, față de valoarea gimnastelor 
noastre și finind seama de rezultatele

romini
8-a ît 
alergă

Turneul U. E. F. A. de junior

R.P.Bulgaria și
Simbătă s-au disputat, la Sofia și 

Dimitrovo, semifinalele turneului.
La Sofia, în fața a 40.000 de spec

tatori și sub arbitrajul bun al lui M. 
'Popa, R.P. Bulgaria a învins R.D.G. 
cu 3-0 (3-0) prin punctele marcate 
de Sokolov (min. 10), Kotkov (min. 
17) și Țanev (min. 32). In repriza 
a doua, jocul a fost lent. Jucătorii 
bulgari și-au menajat forțele pentru 
finală. La Dimitrovo, Italia a obținut 
— contrar așteptărilor — victoria cu

Italia în finale
1-0 (1-0) asupra echipei R.P. Ung; 
re, prin punctul marcat în min. ' 
de Ferrario. După o repriză egală i 
joc, ungurii au dominat în .reprii 
a doua, dar atacul a fost ineficac 
iar pe de altă parte, portarul italic 
Cassani a salvat goluri gata făcut

Finala, R.P. Bulgaria — Italia, 
dispută luni la Sofia, avînd în de 
chidere jocul R.P. Ungară — R.DJ 
pentru locul 3.

TOMA HRISTOV

gimnastică R.P.U-R.P.f’
anterioare dintre cele două formații, 
în mod normal ar fi trebuit să ciști- 
găm. Dar, așa cum la campionatele 
mondiale de anul trecut am „scăpat" 
lacul II datorită slabei evoluții la 
birnă, și la Budapesta am pierdut in- 
tllnirea din același motiv. Trei dintre 
gimnastele noastre (Ionescu, Petroșa- 
iui și Liță) au căzut de pe birnă și au 
pierdut puncte prețioase. Astfel rezul
tatul general a devenit favorabil gaz
delor.

Selecționata Bucureștiului pe locul 
in turneul internațional de volei 

de la Bratislava
Ieri
de
de

BRATISLAVA 5 (prin telefon), 
s-a încheiat turneul internațional 
volei, organizat în cinstea celei 
a XlV-a aniversări a eliberării orașu
lui Bratislava, la care au participat 
echipele masculine ale orașelor Praga, 
București, Varșovia și Bratislava și 
reprezentativele feminine ale orașelor 
Praga, Varșovia și Bratislava.

In ultimele două zile ale turneului 
echipelor masculine s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Praga — Bucu
rești 3—0, (12, 10, 10). In acest meci 
formația noastră a jucat sub posibi
lități. București — Bratislava 3—1 
(15—13, 6—15, 15—12, 17—15). Intîl- 
nirea a fost aprig disputată, în spe
cial în ultimele două seturi. In ulti
mul set, după ce am condus cu 14—13, 
reprezentativa Bratislavei a egalat,

II

a luat chiar conducerea cu 
apoi cu 16—15, dar după cîteva 
buri de mingi palpitante Bucureștenii 
au reușit să refacă handicapul și să 
cîștige întîlnirea. Din echipa Bucu- 
reștiului s-au remarcat: Roman, Ru- 

sesc.-u, Nicolau. Praga — Varșovia 3—0 
(11, 9, 12).

In cadrul turneului echipelor femi
nine, reprezentativa orașului Praga â 
învins cu 3:1 (15—9, 15—12, 10—15, 
15—7) formația Varșoviei.

In urma acestor rezultate clasamen
tul final are următoarea înfățișare : 
masculin: 1. Praga 3 victorii; 2. 
București 2 vict. ; 3. Varșovia 1 vict.; 
4. Bratislava 0 vict.; feminin: 1. 
Praga 2 vict.; 2. Varșovia 1 vict.; 3. 
Bratislava 0 vict.

15—14, 
schim-

I

Dacă formația feminină ne-a dei 
măgit, in schimb cea masculină, de 
care așteptam mai puțin, a avut 
comportare foarte frumoasă- Ea i 
ridicat — la toate aparatele — la i 
toarea experimentatei echipe maghia 
La ora cind vorbim, concursul se di 
fășoară la ultimul aparat, bara fi. 
Nu putem anunța rezultatul gener 
dar, iată de punctajul de pină acu 
sportivii maghiari nu mai pot pier

ECHIPE FEMEI: R.P.U.—R.P
185—184,20; pe aparate: — săriți 
R.P.R- 47 p—R.P.U. 46,60 p; Bin 
R.P.R. 44 p—R.P.U. 44,65 p; s
R.P.R. 46.90—RP.U. 46,90; Parale 
R.P R 46,30—R.P.U. 46,85. Individa 
Sărituri: Elena Teodorescu 9,70 p. 2- 
Iovan și Ducza 9,60; birnă: Teodore: 
9,50 p: 2—3- lovan și Mak 9,40; 4 
Teodorescu 9,60, 2—3. Ducza și loi 
9,55. Paralele: lovan 9,65 p; 2. F< 
sner 9,60; 3—4. Petroșanu și Du 
9,55; Individual pe locul I s-a 
SONIA IOVAN cu 38,20 p. '

ECHIPE BĂIEȚI (după 5 apar., 
R.P.U. 232,80 p—R.P.R. 229,85 p; 
aparate: sol: R.P.R- 46,45—R.P
45,70; cal: R.P.R. 44,20—R.P-U. 46 
Inele: R.P.R. 46,30—R.P.U. 46,15; 
rituri: R.P.R. 46,35—R.P.U. 46,70; 
rolele: R.P.R- 46,55—R.P.U. 46.25. 
dividual: sol: 1. Hărgălaș 9,60 p; 2- 
Tohăneanu și Bekessy 9,45; 
Bețe 9,50; 2. Heder 9,30: 3. 
9,25; Inele: 1. Heder 9.75: 2. 
9,55- 3. Kemey 9.45. Sărituri: 
kessy 9,65; 2—4. Stanciu, Tohăne: 
Hărgălaș, 9,45; Paralele: 1—2. SI 
ciu, Bekessy 9,65 p; 3—4. Keszesy 
Heder 9,45; Individual compus d 
5 aparate: 1. Bekessy 47,20: 2. Hi 
46,95; 3. Stanciu 46,50 p.

Cal
Zar 
Vai
1.

cliști romîni nu l-au susținut), a 
sprintat puternic de multe ori și a 
încercat să organizeze evadări, dar 
n-a fost chip să se distanțeze de
G. Schur. La sprintul final (desfășurat 
după 12 ture) a cîștigat B. Eckstein 
cu 1 h.55:19, urmat — în același timp 
— de W. Braune, G. Lorke, G. Schur, 
O. Dumitrescu, I. Stoica, I. Ioniță 
ș.a.

CLASAMENTE GENERALE

Individual: 1. G. Schur (W) 9 h. 
47:28,0; 2. C. Dumitrescu (C.C.A. I) 
la 33 sec.; 3. H. Schober (W) la 37 
sec.; 4. G. Lorke (S.K.W) la 
1:51,0: 5. E. Adler (S.K.W.) la 2:29,0;
6. G. Moiceanu (Dinamo I) la 2:47,0;
7. H. Kappe! (S.K.W.) la 3:15,0; 8. 
E. Harței (S.K.W.) la 6:35,0; 9. 
M. Weissleder (S.K.W.) la 9:49,0; 10.
H. Stolper (S.KAV.) la 10:23,0.

Echipe: 1. S. K. Wissmut 29 h. 
32: 41,0; 2. Wiessenschaft 29 h. 
43:49,0; 3. Dinamo I 29 h. 52:16,0; 
4. C.C.A. I 30 h. 18:31,0; 5. Victoria 
I 30 h. 19:52,0 etc.

NICE ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
Cea de a 31-a etapă a campionatu

lui Franței n-a adus modificări 
importante în clasament. De men
ționat doar că Racing Paris a pier
dut un punct la Sochaux terminînd la 
egalitate cu echipa locală 1-1. Cele
lalte fruntașe și-au continuat seria vic
toriilor : Rennes — Nice 0-3, Nîraes — 
Angers 5-3, Marseille — Reims 2-3, 
Monaco — Nancy 4-2, Lille — St. 
Etienne 2-4, Lyon — Lens 2-0.

O formă ascendentă marchează Tou
louse care a întrecut cu 4-1 pe Se
dan. Alte rezultate : Strasbourg — 
Limoges 1-1, Valenciennes — Ales 1-0.

Clasamentul : Nice 46, Nîmes 45, 
Reims 40, Racing 39, Monaco 34, So- 
c'haux, St. Etienne și Lyon 32, Angers 
31, Strasbourg și Valenciennes 30, Ren
nes 29, Sedan, Limoges, Toulouse șl 
Lille 27, Lens și Nancy 25, Ales 21, 
Marseille 19.
DUMINICA VIITOARE DERBI ITA

LIAN : FIORENTINA — MILAN
In etapa a 26-a a campionatului

Fotbal peste hotare
italian, fruntașele clasamentului au 
obținut noi victorii : Fiorentina — Bo
logna 4-0, Milan — Roma 4-1.

In clasament Fiorentina are un 
punct avans (41) față de Milan (40) 
astfel îneît întîlnirea de duminică din
tre cele două candidate la titlu poate 
fi decisivă.

Iată alte rezultate: Bari — Juven
tus 2-2, Internazionale — Sampdoria 
4-2, Torino — Napoli 2-2, Alessandria 
— Lane Rossi 1-0, Lazio — Triesti- 
na 3-2.

ARGENTINA A CÎȘTIGAT 
TITLUL DE CAMPIOANA A 

AMERIC1I DE SUD
Sîmbătă s-a desfășurat la Buenos 

Aires ultimul meci din cadrul campio
natului de fotbal al Americii de Sud 
pe anul 1959. S-iau întîlnit cele două 
fruntașe ale clasamentului, Argentina

și Brazilia. Partida a luat sfîrșit 
î>n rezultat de egalitate : 1-1, după 
la pauză gazdele conduceau cu 
Agențiile de presă relatează că și 
ceasta partidă — ca de altfel și c 
lalte din cadrul actualului câmpii 
— a fost de un slab nivel tehnic, 
urma acestui meci egal, echipa 
gentinei cîștigă pentru a doua < 
consecutiv titlul de campioană a A 
ricii de Sud. Au marcat: Pisutti ( 
gentina) și Pele (Brazilia).

Iată clasamentul final al campk 
tului :
1. Argentina 6 5 1 0 17: E
2. Brazilia 6 4 2 0 17: 1
3. Paraguay 6 3 0 3 12:15
4. Peru 6 1 3 2 10:11
5. Chile 6 2 1 3 9:15
6. Uruguay 6 2 0 4 15:P
7. Bolivia 6 0 1 5 4:2E

® Duminică la Dublin echipa 
landei de nord a întrecut repre: 
tativa R. Cehoslovace cu 2-0 (2-0

® Intr-o întîinire internațională 
amatori, Franța a întrecut An 
cu 1-0.


