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In preajma unei mari competiții de mase PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ’f

Spartachiada de vară 
a tineretului

Strungarul reșițean Iuliu.Meresz mai 
povestește poate și acum tovarășilor 
de muncă, prietenilor, despre pasionan
tele întreceri de haltere la care a luat 
parte ca finalist al Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. In altă parte a 
țării, în casa colectivistului Ștefan 
Bratu din Segarcea, din cînd în cînd 
prietenii aduc din nou vorba: 
„...Și, cum a fost, Fănicâ, la Galați 
cu trîntașii aceia veniți din toată 
țara?" Cîte amintiri nu păstrează și 
astăzi Eleonora Mihalca, pioniera din 
Baia Mare, care i-a uimit pe toți la 
finalele de tenis de masă, eleva Su- 
zana Makai din Oradea, neîntrecută 
șahistă... Sînt amintiri de neuitat. 
Prietenii. Succese și... insuccese. Dar 
la anul... După finalele Spartachiadei 
de iarnă, cei mai mulți au rostit „La 
revedere!". Toți se gîndeau la ediția 
viitoare a acestei tradiționale competiții 
de mase. Și, iată că ea a venit o dată 
cu primăvara. Peste cîteva zile, arbi
trii vor consemna primele întreceri ale 
etapei pe asociație din cadrul celei de 
a lV-a ediții a Spartachiadei de vară 
a tineretului. Terenurile de sport, sta
dioanele, șoselele, poligoanele de tir, 
bazinele de înot, vor cunoaște din nou 
animația sărbătoreștilor întreceri spor
tive de mase.

Ca pentru oricare altă competiție, 
trebuie să te pregătești cu grijă (mai 
ales atunci cînd este vorba de un... 
debut) și mulți dintre sutele de mii de 
tineri și tinere care s-au înscris pentru 
primele întreceri ale etapei pe aso
ciație au făcut de acum numeroase 
antrenamente. Vești sosite din Valea 
Jiului, Ploești, Sibiu, din satele re
giunilor Suceava, București sau Con
stanța vorbesc despre pregătirile care 
se fac în nenumărate asociații sporti-

ve. Ziua „startului" este aproape. Laț 
15 aprilieiîncepe faza pe asociații spor
tive și comune. In intervalul pînă la 
24 mai se organizează și etape pe cen
tre de comune și inter-asociații. La', 
ediția din anul trecut, care a cunoscut 
un mare succes, multe regiuni au în
registrat adevărate „recorduri" de par
ticipare, au organizat în condițiuni 
din cele mai bune concursurile, s-au 
preocupat din timp de popularizarea, 
competiției. Aceleași obiective stau și 
acum în fața organelor U.G.F.S., în 
fața asociațiilor sportive de la orașe 
și sate. Sarcina acestora este însă 
mult mai mare acum deoarece sezonul 
sportiv de vară trebuie să fie intens 
folosit pentru angrenarea în practica
rea sportului a tuturor celor peste 
2.000.000 de membri ai U.C.F.S., oa
meni ai muncii de la orașe și sate 
care sînt dornici să-și măsoare forțele 
și priceperea pe terenurile de sport, în 
aerul curat al stadioanelor. Or, Spar- 
tachiada de vară răspunde din plin 
acestor dorințe. Membrii U.C.F.S. au 
posibilitatea să se întreacă la ntime- 
roase sporturi: atletism, natație, ci
clism, handbal, volei, tir, popice, fot
bal etc., să practice sportul lor pre
ferat.

Apropierea „startului" în această e- 
diție a Spartachiadei de vară ne amin
tește sărbătoreasca atmosferă a între
cerilor de anul trecut. Ea va trebui 
sâ fie prezentă și în acest an, mai 
mult ca oricînd. Succesul acestei ediții 
va confirma încă o dată puternica dez
voltare pe care sportul de mase o cu
noaște de la apariția Hotărîrii Comi
tetului Central al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri din 2 iulie 1957, cu 
privire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noastră.

Organ al Uniunii' de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romîntf
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0 valoroasă victorie a reprezentativelor noastre de popice
R.P.R. - R»D.G. (feminin) 
R.P.R. - R.D.G. (masculin)
Sîmbăfă după-amiază și în tot cursul 

zilei de duminică arena Recolta din 
Capitală a -cunoscut momente de 
mare intensitate. Spectatorii bucu- 
reșteni prezenți la dubla întîlnire din
tre reprezentativele de popice ale R.P. 
Romîne și R. D. Germane au trăit 
uneori clipe emoționante, evoluția ju
cătoarelor și jucătorilor noștri ofe- 
rindu-le o satisfacție deplină. Echi
pele R.P.R. au obținut un strălucit 
succes, învingînd, la capătul unor me
ciuri extrem de disputate, selecționa
tele R.D.G., deținătoarele „Cupei Eu
ropei" și cîștigătoarele ultimei ediții 
a campionatului european feroviar.

Sportivele și sportivii noștri, care 
merită toate laudele, s-au întrecut 
pe ei înșiși în aceste confruntări. 
Avînd în față un adversar redutabil, 
cu multă experiență, popicarii noștri

Lutul R.P.R. s-a antrenat ieri la Ploești cu Petrolul

2248*2238 p. d. 
4999-4941 p. d.

au depășit tehnica și ex
periența oaspeților, reu
șind să meairgă de la e- 
gal la egal cu ei, iar în 
final să-i depășească. Ia
tă pe 
două

scurt filmul celor 
meciuri:

R.
R.

(feminin) 2248—2238 p.d.

P. ROMI NA — 
D. GERMANA

Sidonia Jilovan și Eli
sabeth Bannert au des
chis sîmbătă întîlnirea 
dintre selecționatele fe
minine. In mare vervă, 
jucătoarea germană reu
șește din primele 25 bile 
(la „plin") să realizeze 
un scor pe care uneori 
nu-1 obțin nici bărbații: 
150 popice, luînd condu
cerea cu 20 puncte. Re
prezentanta noastră, do
vedind o mai bună pre
cizie în lansarea bilei decît

Jucătorul Iuliu Erdei, primul schimb al repre
zentativei noastre, in plin efort. El și-a întrecut 

adversarul cu 11 p.d. 1

Toma (portarul lotului) a ieșit la timp din poartă și va bloca printr-un plonjon șutul lui Bădulescll
(dreapta). Fază din jocul Lotul R.P.R. — Petrolul. (Foto 1. Mihăică)

stantlnescu, Botescu), Constantinescu 
(Marin Marcel), Dridea, Babone, Bă- 
dulescu (M. Marcel).
M. BEDROSIAN și I. RADULESCU, 

corespondenți

funcțio- 
realiza- 
și mai

aliniat

PLOEȘTI 12 (Prin telefon). — 
Partida de verificare pe care lotul 
R.P.R. a susținut-o în orașul nostru 
în compania echipei locale Petrolul a 
stîrnit un interes deosebit. La meci 
au asistat peste 10.000 de spectatori. 
Aflată într-o deosebită vervă de joc, 
echipa Petrolul a obligat selecționata 
să se întrebuințeze în mod foarte se
rios, De-a lungul celor trei reprize a 
30 de minute, selecționata a ’ 
nat în general bine, urmărind 
rea unui joc cit mai legat 
variat desfășurat.

In prima repriză, lotul a 
formația :

Mîndru-Popa, Lazăr, Staicu-Fronea, 
Nunweiiler-Oaidă, Constantin, Dinu- 
lescu, Zavoda I, V. Anghel.

Selecționata a avut o comportare 
bună în ansamblu, dar a fost depășită 
în ritm de Petrolul, care i-a servit o 
replică viguroasă, reușind să ia con
ducerea în min. 15, prin Babone. A- 
cesta a executat peste „zid" o lovi
tură liberă de Ia 17 m. Mîndru nu a 
reușit să retină balonul.

In renriza a doua, Iotul șf-a modi
ficat alcătuirea :

Toma-Popa, Lazăr, Staicu-Fronea, 
Nunweiiler-Oaidă, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I, V. Anghel.

Linia de atac nu a reușit acțiuni 
eficace, datorită faptului că mijlocașii 
nu i-au servit mingi utile. Fiind preo
cupați să stăvilească atacurile Petro
lului, halfii au stat mai mult în apă
rare. Totuși, la un atac bine desfășu
rat, Oaidă — lansat de Constantin — 
a înscris în min. 44. Aspectul jocului, 
echilibrat.

In ultima repriză a jucat formația : 
Toma-Popa, Caricaș, Greavu-Jenei, 

Al. Vasile-Oaidă, Constantin, Alexan- 
drescu, Mateianu, Moldovan.

Jocul a fost mai animat, cu ac
țiuni variate și multiple combinații, 
schimburi de locuri și șuturi la poartă. 
Intervențiile oportune ale apărării Pe
trolului au făcut ca scorul de 1—1 
(0—1, 1—0) să rămînă neschimbat.

Petrolul a prezentat următoarea 
formație : Roman (Sfetcu, Roman)-Pa- 
honțu, Marinescu, Topșa-Marin Mar
cel (Neacșu II), Tabarcea-Voiti Con-

Georgeta Dumitrescu, Ion Veliciu, Zoltan Vamoș, Waltraute
Klimen și Mircea Nichita campioni republicani de cros pe 1959

Metalul i.M.S. Roman,

SIBIU, 12. (Prin telefon de la tri
misul nostru). Din nou, ca și în pri
măvara lui 1957 și 1958, aleile par
cului „Sub Arini" au găzduit între
cerile celor mai buni alergători de 
cros din țara noastră. După părerea 
unanimă a celor care au asistat și în 
anii trecuți la campionatele de cros 
de la Sibiu, ediția din acest an a 
fost cea mai reușită. Un mare număr 
de sibieni au ținut să urmărească în 
această dimineață însorită de primă
vară cele 5 probe cuprinse în progra
mul campionatului. Organizarea a fost 
foarte bună, merite deosebite. revenind 
activiștilor consiliilor orășenesc și ra
ional U.C.F.S. Sibiu, precum și mem
brilor comisiei locale de atletism.

Cit despre rezultate, trebuie con-

In continuarea pregătirilor, Iotul 
R.P.R. va susține joi 16 aprilie un 
joc amical la Russe, în R. P. Bulga
ria, cu formația locală Dunav, clasata 
pe locul 4 în campionatul primei ca
tegorii.

început că doar doi din- 
individuali de anul tre-

— Pe echipe : Dinamo București — două titluri, 
cîte unul
semnat de la 
tre campionii 
cut au reeditat performanța: Zottân
Vămoș și Georgeta Dumitrescu. Ma
rea surpriză a zilei o constituie vic
toria lui Ion Veliciu în proba londiș- 
tilor sau. mai bine zis, înfrîngerea lui 
Constantin Grecescu. Campionul de 
anul trecut a intrat cu un mic avans 
pe poarta stadionului, dar greșind 
traseul a fosă depășit de Veliciu. Iafă 
acum rezultatele celor 5 probe:

JUNIOARE (1.000 m): I.U7ALT- 
RAUTE RUMEN (Dinamo Or. Sta
lin); 2. Smaranda Gheorghe (Dinamo 
Buc.); 3. Lucia Păuleț (Metalul I.M.S.

ROMEO VILARA

(Continuare in pag a 2-a)

în primele sale aruncări, 
reușește uneori să lupte 
de la egal la egal cu adversara ei, 
dar fără a putea reface din han
dicap. A doua pereche — Maria Na- 
daș și Lotte Zeibig, — au terminat 
la egalitate: 368 p.d. Apoi Olimpia 
Popescu o depășește pe Ursula Nauert 
cu 20 puncte. După primele trei pe
rechi, echipa R. D. Germană condu
cea numai cu 4 p.d. Margareta Ke- 
lemen a avut de înfruntat în schimbul 
4 pe Elisabeta Darnck, care i-a opus

O interesanta competiție ciclistă

SPORTIVII

Ieri dimineață 150 de cicliști aii 
luat startul în cursa de fond „Cupa 1 
Mai", organizată de clubul sportiv: 

•'Voința București. Plecarea s-a dat pe 
(categorii (avansați, cat. I-a și a Il-a 
'T00 km., cat. a IlI-a 60 iun., juniori 
cat. l-a 40 kin., cat. a Il-a 30 km. și 
oraș 8 km.) de la kilometrul 8 de pe 
șoseaua București—Pitești. întrecerea 

?ciclistă de ieri a oferit participanților. 
lin bun prilej de verificare a stadiului 
lor actual de pregătire. A fost o cursă 
dinamică în care s-a rulat puternic de 
la început și pînă la sfîrșit, fiecare din
tre concurenți apărîudu-și cu îndîrjire 
șansele. In întrecerea rezervată cicliș
tilor avansați, am asistat la numeroase 
dueluri între rutierii de la Victoria,

Știința București și Știința Cluj

ZOUTAN VAMOȘ

(Foto I. Mftiaică)
o dîrză rezistență. Cele două jucă' 
toare au realizat 367 p.d. și respect 
tiv 366 p.d. Avînd ca parteneră pe 
rutinata Gerda Bamberg, Ilona N'agtf 
nu a reușit să refacă cele 3 popice; 
Sportiva din R.D.G. a doborît 384 
popice, mărind avantajul echipei sale 
la 9 puncte. Deci ultima pereche^

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. ă 4-a)

G.C.A., Dinamo, Progresul și Voînță, 
inițiativa avînd-o.; mai tot timpul cei 
de» lă .VV-toria. Rezultatul acestor due,- 
lurr s-a'soldat cu -realizarea unei, medii 
orare bune (aproaperdtVkm.)., Iat&cla4 
samentul îndividual'peGcategoriîT Ca^ 
tegoria I-a șL;a<II-a lOOtanSȘt. Po4 
reoeanu-«(Vict6ria)ig^jIi^B0;49,DuAlunH 
teanti Hârâf (TE)V I- Gfemă
(Dinamo), A^SÎnwrișțCXÎA’.), P. Șol-i 
tuz (DJ,. N^Grigore !(D^TUr Zieglefr 
(Dî), G Melcioc (V^ 43te. Calcjscă 
(Di),.„O.- Dumitru (^);iEug. Mihăilă 
(Vi).;'același timpșcușînvingătorul j ca-i 
tegorîaialII-a^60fcm5£;l.’Vasîle Oprea 
(.GE^)^ț4?35:17^4Bacîtift'Vointa)1. 
Mihai- Maxim i(GGAî}iaceIași timp 
curînvîngătoru’rT^.MirceavSîrbn (VcM 
ința)țUh. 35:22 ; 5.-!DijRotaraf(C.C.A.)' 
1 h 38:04; juniorir.fca'tegoria I-a 40 
km.: 1. Mircea Ionestu (Dinamo) 1 h 
06:20, Gh. Vasilescu ;(Wi> Eugenia 

TSima (D.), C. Căpriță (C.C.A.), Ilie 
j Vlaicu (Sc. Tin.) același timp cu învins 
gătorul; juniori categorial Il-a 30 km.:
1. S. Mihălțeanu (Victoria) 52 mi4 
nute, 17 sec., N. Chelaidite (V.), D„; 
Paraschiv (V.) același timp; 4. G 
Mărculescu (V.) 52,28:51 A. Bănuță 

;(RecoIta) 53,38 sec.; categoria biciclete 
oraș 8 km.: 1. G Popescu (Sc. Tin.; 
Buc.) 16 min. 50 sec..; 2. 
proda (Progresul) 16:53;
(C.P.B.) 17,05.

★
In întîmpinarea zilei de

bătă și duminică s-a organizat la Ga; 
lăți un concurs de atletism. Competiția 
s-a desfășurat într-'tm cadru festiv, reu
nind Ia startul diferitelor probe 150 de 
partieipanți.

Iată cîteva rezultate: 100 m plat 
(băieți) — Victor Vasilache (orașul1 
Galați) 12,5; 1.500 m: Dumitru ia- 
mandi (orașul Galați) 4:51,6; greu
tate (băieți) : Constantin Dragau 
(Brăila) 14,90 m, : înălțime (băieți) : 
Ion Negulescu (Brăila) 1,60 m.

In clasamentul general, locul iutii 
a fost ocupat de orașul Galați, iar în
trecerea inter-raioane ă fost cîștigată 
de echipa Brăilei.

Roman Ga-
3. V. Bohn

1 Mai, șîm-i



Heportaj turistic Ia Orașul Stalno
Pasiunea oamenilor pentru turism 

este foarte mare. Ca să ie convingi de 
acest lucru e suficient să petreci o du
minică pe Tîmpa. Mii de muncitori, 
funcționari și elevi din Orașul Stalin 
vin aici, săptămînă de săptămină, pen
tru a se destinde, bucurîndu-se de fru
musețile acestui colț al patriei noastre.

Pentru dezvoltarea activității turisti
ce mai trebuie însă multe de făcut. 
Majoritatea asociațiilor sportive negli
jează încă această importantă proble
mă. La „Steagul roșu", „Metrom" și 
în alte asociații sportive numărul mun
citorilor angrenați in activitatea turis
tică este redus cu toate că turismul 
ar putea să asigure membrilor U.C.F.S. 
nu numai posibilitatea de a cunoaște 
frumusețile patriei dar ar contribui in 
mare măsură la angrenarea fiecărui 
muncitor în practicarea organizată a 
unui sport. Hotărîrile luate recent de 
consiliul orășenesc și regional U.C.F.S. 
trebuie să constituie obiective princi
pale pentru toate asociațiile sportive 
din Orașul Stalin și îndeplinirea lor va 
contribui efectiv la dezvoltarea activi
tății turistice. Primăvara, cu zilele-i 
însorite, ne îndeamnă și ea la drumeție 
pe munte, La excursii...

' Dacă stai să-l asculți pe Mihai Theiss, 
'șeful agenției O.N.T. Orașul Stalin. 
Iți vine să-ți faci si tu... ruksacnl și să 
pornești de-î ridată pe potecile de mun
te, spre Piatra Craiului, Curmătura 
sau Mălăești... Dar, n-are rost să 
umbli așa de unul singur. Agenfia or
ganizează nenumărate excursii și n-ai 
decît să alegi (e adevărat că aceasta 
nu-i o treabă ușoară) așa cum fac a- 
rtîția oameni. Iată, de cîteva săptă- 
mîni au fost reluate excursiile dumini
cale. Elegantele autocare te pot 
duce la Sinaia, piuă la Bran sau chiar 
la Peștera Dîmbovicioara. Ești poate 
mai degrabă un pasionat al drumeției 
de munte? Cu atit mai bine. Nu mai 
ai nici... teama că nu vei găsi Iod. în 
autobuz. Cabanele de la Piatra Mare, 
Valea Bir se i, Plaiul Foii, Gîrbova, 
Baba Runca... (in administrarea agen
ției sini un număr de 15 cabane) te 
așteaptă cu. ambianța plăcută, tinereas
că din serile tind excursioniștii iși îm- 
prirtăsesc impresiile, leagă prietenii...

★
Sînt mulți oameni inimoși în Orașul 

Stalin care muncesc cu dragoste pen
tru dezvoltarea turismului: Iosif Szent- 
paly, Ernest Bodor, I. Falkudo, dr. 
(Vladimir Boțea, ing. Barzakovschi... 
■Ii vezi meseu preocupați de alcătuirea 
unui ghid turistic, de organizarea 
cursurilor pentru conducătorii de 
excursii pe munte, de pregătirea con
ferințelor de popularizare a turismului 
și pentru ocrotirea faunei și florei. 
-Slut oameni care se bucură de fiecare 
succes obținut, de fiecare excursie nou 
-organizată, de fiecare tînăr cîștigat ea

ono sport

I

II

Așa arată un buletin Pronosport cu 
12 rezultate exacte la concursul 
15 (etapa din 12 aprilie 1959).

C.S.M. Reșița — Minerul Lu- 
peni (cat. B) 
Corvinul Hunedoara — C.F.R. 
Timișoara (cat. B) 
Ind. Sîrmei C. Turzii •— G.S. 
Tg. Mureș (cat. B) 
Tractorul Or. Stalin •— C. S. 
Oradea (cat. B)

V Minerul Baia Mare — G.SA. 
Sibiu (cat. B) 
Știința Craiova — A.MHF.A. 
Arad (cat. B) 
GF.R. Arad — Gaz Metan 
Mediaș (cat. B) 
Unirea Focșani — TAROM 
Buc. (cat. B)

IX C.S.M.S. Iași — Poiana 
Cîmpina (cat. B)

X Gloria Bistrița — Dinam* 
Galați (cat. B)

XI Flacăra Moreni — Prahcwa 
Ploești (cat. B)

XII Progresul Suceaya — Fwesia 
Fălticeni (cat. B)

III

IV

VI

VII

VHI

X

1

2

2

2

X

1

Variante depuse aproximativ: 
461.690.

Clubul Sportiv Școlar pe primul loc iu „Cupa 
vacantei de primăvară**, la inot
Prima etapâ în „Cupa Dinamo", la polo

Sîmbătă și duminică bazinul aco
perit de la Floreasca a găzduit con
cursul de natație dotat cu „Cupa 
vacanței de primăvară". Programul 
întrecerilor a cuprins probe pentru 
copii și juniori. La sfîrșitul probelor 
cel mai mare număr de puncte a fost 
totalizat de înotătorii de la Clubul 
Sportiv Școlar (270), care și-a adju
decat trofeul. Cele mai bune rezultate 
realizate în cele două zile de concurs 
au fost obținute de : Liviu Berea (50,4 
pe 66,66 m. spate și 44,0 pe 66,66 
m. liber). Adrian Pirvulescu (23,8 pe 
-33,33 ni. liber), Cornel Rădulescu (58,2 
pe 66,66 ni. bras), Vladimir Morarj 
,(28,1 pe 33,33 m. fluture), Lucia STi- 
ieriu (62,2 pe 66,66 m. bras), Agneta 
Ștemer (35,3 pe 33,33 m. fluture), 
Urina Damian (27,0 pe 33,33 m. liber) 
și Măriuca Rotaru (1:26,3 pe 100 m. 
fluture). Iată cîștigătorii probelor din 
iziua întîia: BĂIEȚI : 33,33 ni. fiber: 
'A. Pîrvulescu (Clubul Școlar) 23,8. 
66,66 m. fluture: M. Buourescu (Clu- 
-bul Școlar) 55,8. 66,66 m. spate: L. 
Berea (Dinamo) 50,4. 66,66 m. bras: 
C. Rădulescu (CI. Școlar) 58,2. 100 m. 
fluture: Em. Voicu (Cetatea Bucur) 
1:11,8. 4x33,33 m. fluture: Clubul 
școlar I 2:03,0. 4 x 100 m. fluture: 
■C.C.A. 6:28,6. FETE: 33,33 m. liber: 
Jrina Damian (CI. școlar) 27,0. 66,66 
m. fluture: Lucia Hileriu (C.C.A.) 
w. 66,66 m. spate: Milena Dumi

un prieten al turismului. Și, este firesc. 
Este vorba și despre munca lor; de 
toate aceste realizări sînt strîns legate 
și numele lor... Anul trecut, peste 7.000 
de oameni ai muncii au participat la 
excursiile organizate în Ciucaș, la Pia
tra Craiului, Piatra Mare, Trei Brazi. 
Postăvar, Bttcegi. Un număr și mai 
mare de tineri și vîrstnici au reunit 
excursiile cu trenul și autobuzul.

★
Cercurile turistice au luat ființă in 

Orașul Stalin încă de prin luna de
cembrie a anului trecut. S-an făcut 
și cîteva excursii. Muncitorii de la 
„Strungul" au participat in număr 
mare la excursii. Cei de la uzina de 
tractoare au vizitat o serie de'așezări și 
monumente istorice. La „Automotoare" 
există, de asemenea, preocupare pen
tru desfășurarea unei bogate activități 
turistice. Dintre școli, fruntașă în acti
vitatea turistică este școala medie nr. 
2 ai cărei elevi (peste 250) și-au făcut 
vacanța de iarnă pe Postăvar (Cristia
nul Mare), la Trei Brazi, Gîrbova. 
Acum, se proiectează o excursie deose
bit de instructivă la Codlea pentru o 
predare practică. Interesant este că la 
această excursie vor participa și... pă
rinții. , D. O.

Campionatele republicane de handbal

(Foto Gh. Dumitru)

Un nou atac dinamovist. Apărarea ieșenilor nu mai poate împiedica 
șutul și... golul.

Cu toate că etapa de ieri a campio
natelor republicane de handbal s-a 
caracterizat, în general, prin jocuri 
mat echilibrate, înregistrîndu-se multe 
rezultate normale, n-au lipsit nici sur
prizele (Cetatea Bucur a fost învinsă 
la Orașul Stalin, CSU București a 
pierdut la I.C. Arad în campionatul 
categoriei B etc.). „Liderii" au cîști
gat ieri, dintre ei. Olimpia București 
consolidîndu-și serios poziția în cam
pionatul feminin. Din relatările cores
pondenților noștri reiese faptul că 
partidele din această etapă s-au des
fășurat, cu unele excepții, la un nivel 
tehnic ridicat.

trescu (CI. școlar) 71,4. 66,66 m. bras: 
Lucia Hileriu 62,2. 100 ra. fluture
junioare cat. II: Măriuca Rotaru (Ra
pid ) 1:26,3. 4 x 33,33 ni. fluture : Clu
bul școlar I 2:36,2. Ziua a 11-a: 
BĂIEȚI: 33,33 m. fluture: VI. Moraru 
(CI. școlar) 28,1. 33,33 m. bras: Gr. 
Sărulescu (CI. școlar) 29,5. 33,33 m. 
spate: C. Lungu (CI. școlar) 28,6. 
66,66 m. liber: L. Berea (Dinamo) 
44,0. 100 m. fluture juniori cat. II: N. 
Burdujea (C.C.A) 1:23,5. 4 x 66,66 m. 
fluture ■ Clubul școlar II 4:47,5. 4 x 100 
in. fluture juniori cat. I: Cetatea Bucur 
5:37,6. FETE: 33,33 m. fluture: Ag
neta Sterner (Constr.) 35,3. 33,33 m. 
bras : Ani Kraus (Dinamo) 31,2. 33,33 
m. spate: Gabriela Tărnăuceanu (CI. 
școlar) 34,7. 100 m. fluture junioare 
cat. I: Vasilica Iurciuc (Dinamo) 
1:28,8. 4x100 tu. fluture junioare cat. 
II: Clubul școlar 8:44,9. Clasament ge
neral : 1. Clubul Școlar 270 p., 2. 
C.CA. 91 p, 3—4. Dinamo și Școala 
sportivă de elevi 71 p, 5. Cetatea 
Bucur 66, 6. Constructorul 47 p etc.

CUPA DINAMO LA POLO PE APA

Astă seară de la ora 19,45 încep la 
bazinul de la Floreasca meciurile de 
polo pe apă din cadrul Cupei „Di
namo". Programul primei etape este 
următorul: Cetatea Bucur — C.C.A.; 
Dinamo — C.S.U.; Rapid — Con- 
structoruL

MASCULIN, CATEGORIA A. Bucu- 
reștenii au avut prilejul să urmăreas
că două jocuri interesante. Pe linia 
comportării sale în evident progres. 
C.C.A. a întrecut echipa Rapid Bucu
rești cu 16—10 (9—4). După victoria 
realizată săptămîna trecută asupra e- 
chipei C.S.M. Reșița, C.S.M.S. lași se 
anunța un adversar destul de inco
mod pentru Dinamo București. Dina- 
moviștii au jucat însă bine și în tot 
timpul au avut un avantaj de 3—4
puncte. Scor: 18—11 (9—G). Intr-un 
meci în care a dominat clar, Voința 
Sibiu a cîștigat în fața lui Dinamo O- 
rașul Stalin cu 20—13 (9—7). C.S.M. 
Reșița—Tehnometal Timișoara 9—6
(6—2). Fruntașa clasamentului a ob
ținut o victorie meritată, jucînd mai 
bine, în special, în prima repriză. Ter- 
minînd învingători în partida cu 
irolul Ploești, studenții timișoreni 
teșit pentru un moment din zona . 
trogradării trecînd de pe locul 11 pe 

Pe- 
au 
re-

Gh. Ion (C.C.A.) performerul 
concursului de motocros

Etapa a II-a a 
motocros, „Criteriul 
la start un număr 
curenți, Deși lipsită

concursului de 
F.RM“ a reunit 
restrîns de cori
de aportul aler

gătorilor de la' Dinarno și Rapid, în
trecerea a fost totuși dinamică, spec
taculoasă, reușind să ofere numero
șilor spectatori faze interesante. Acest 
lucru se datorește în special alergă
torilor de la C.C.A. care au animat 
concursul și-au contribuit efectiv la 
reușita lui. A plăcut îa mod deosebit 
evohsția alergătorului Gh. Ion (per
formerul zilei: două locuri I), care 
a entuziasmat publicul prin curajul 
și îndemînarea dovedită. Făcînd ab
stracție de cele două căzături (efectul 
unei nervozități excesive), se poate 
spune că maestrul spartului Gh. Ion 
este unul dintre puținii alergători 
care se apropie de cea mai bună for
mă. Alături de el îi putem situa și 
pe Gh. Ioniță și M. Dănescu. a căror 
pregătire este din ce în ce mai bună. 
Remarcabilă este și comportarea în
cepătorilor Al. Trifu (Voința) și M. 
Roșu (Metalul M.l.G.) Rezultate teh
nice:

125 cmc; 1. Gh. Ion (C.C.A.); 2. D.

Campionatul republican de voFeî

C.C.A. a întrecut Cetatea Bucur cu 3-1
Spectatorii prezenți sîmbătă seara 

în sala Giuiești din Capitală au aplau
dat în mod deosebit evoluția voleiba
liștilor de la C.C.A. Militarii au reali
zat cel mai bun joc aj lor de pînă 
acum și unul dintre cele mai frumoase 
din acest campionat. Victoria obținută 
de ei cu 3—1 în fața jucătorilor din 
echipa Cetatea Bucur, este absolut me
ritată.

Incepînd puternic, militarii au luat 
conducerea cu 5—1. Voleibaliștii de la 
Cetatea Bucur Iși revin însă, egalează 
situația la 5, conduc apoi cu 8—6 și 
cîștigă setul cu 15—7. In următoarele 
trei seturi, militarii fac o adevărată 
demonstrație de volei. Cei mai buni 
jucători au fost MUȘAT și CORBF.A- 
NU. Și ceilalți jucători de la QC.A. 
(Claici, Gam. Petrie, Wolf și Tănăses- 
cu) au merite 
nerea victoriei 
joc de calitate.

Jucătorii de 
s-au regăsit decît spre sfîrștul jocului, 
în setul IV. Din echipa lor am reținut 

la fel de mari în obți- 
și în realizarea acestui

la Cetatea Bucur nu

locul 9. Scor final: 10—6 (5—2). Chi
mia Făgăraș—Victoria Jimbolia 17—10 
(9-5).

FEMININ, CATEGORIA A. Rapid 
București—Flamura roșie Sibiu 3—4 
(2—3). Victoria sibiencelor confirmă 
forma slabă în care se găsesc jucătoa
rele de la Rapid. O notă bună pentru 
echipa Flamura roșie Sibiu care se 
comportă de la o etapă la alta mai 
bine. Olimpia București—C.S.U. Bucu
rești: 7—2 (6—1). Tractorul Orașul 
Stalin—Cetatea Bucur: 9—8 (3—6).
După 7 minute de joc, Cetatea Bucur 
conducea cu 4—0^Jucătoarele din O- 
rașul Stalin nu au renunțat însă la 
luptă și atacînd mai eficace au reu
șit să reducă din handicap. La reluare, 
atacul echipei Tractorul funcționează 
foarte bine, astfel că în minutul 30 
echipa gazdă conducea cu 8—7 cu toa
te că Ana Stark ratase o lovitură de 
la 14 m. Pînă la sfîrșit, Tractorul con
tinuă să aibă inițiativa, în timp ce 
bucureștencele joacă confuz și nervos. 
Au marcat: Stark 3, Mora Windt 2, 
Gerlinde Reipp 2, Neaco, Tampa pen
tru Tractorul, A. Vasile 3, V. Dumi
trescu 2, Popescu, Jipa și Roșu pen
tru Cetatea Bucur. Constructorul Ti
mișoara—Gloria Sighișoara: 5—4
(4—2). Meciul a fost foarte strîns. în 
ultimul minut scorul era de 4—4. Tn 
general, partida a fost foarte echili 
brată. Au înscris: Pîrloagă 4, Sandu 
pentru Constructorul, Ketil, Wonnerth, 
Cristea, Fabricius pentru Gloria. Mă
gura Codlei—ILEFOR Tg. Mureș 2—6 
(1—4). Știința Timișoara—Record Me
diaș 6—'1 (4—0).

In campionatul masculin de cate
goria B s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Voința Sighișoara—Știința 
Galați 13—4 (6—^4); C.S. Marina 
Constanța—Victoria Bacău 14—11 
(5—5); Balanța Sibiu—Textila Cisnă- 
die 10—15 (8—8); Dinarno Tg. Mu
reș—Stăruința Odorhei 10—7 (6—4); 
I.C. Arad—C.S.U. București 7—5 
(4-1).

Culai (Voința); B. Predescu a aban
donat din cauza unei defecțiuni teh
nice; 250 cmc: 1. Gh. Ion (C.C.A.);
2. Șerban Murgu (Voința); 350 cmc.
1. Gh. Ioniță (C.C.A.); 2. Mihai Dă- 
nescu (C.C.A.); 3. E. Keresteș 
(C.C.A.): Gr. Bereni și I. Cucu au 
abandonat — primul din cauza unei 
căzături, iar cel de al doilea pen
tru defectarea mașinii; 500 cmc: 1. 
Mihai Dănescu (C.C.A.); 2. H. Sit- 
zler (Metalul M.I.G.); începători, 
175 cmc: 1. M. Roșu (Metalul); 2. 
C. Doboșan (C.C.A.); 3. Gh. Petre 
(Metalul); 250 cmc: 1. Al. Trifu (Vo
ința); 2. M. ~

După cum 
tele oficiale, 
au dominat 
doua etapă 
Sperăm însă 
(duminică 19 aprilie) — cînd se în
cheie competiția organizată de F.R.M. 
— vor participa și alergătorii de la 
Dinamo și Rapid și astfel vom putea 
să constatăm, prin confruntare, care 

pre- 

Roșu (Metalul).
reiese și din dasamen- 
alergătorii de la C.C.A. 
cu autoritate cea de a 
a „Criteriului F.R.M." 
că la viitorul concurs

sînt motociclișfii cei mai bine 
gătiți. H. N.

pe Ganciu, Roman și Chezan (acesta 
din urmă doar în primele două seturi).' 

La Tg. Mureș s-a disputat derbiul 
etapei, între Știința Cluj și Dinarno 
București, încheiat cu victoria buct.reș- 
tenîlor: 3—2. Meciul a lost viu dis
putat în primele patru seturi. In ulti
mul set dinamoviștii atacă puternic și 
conduc ou IC—0. Studenții ati o reve
nire puternică și tabela de marcaj in
dică la un moment dat 12—11 pentru 
Dinarno. In final, atacurile decisive ale 
lui Derzei și Pătinoiu au adus dinamo- 
viștilor o victorie meritată. După cum 
ne-a comunicat corespondentul nostru 
V. Fodor, a fost cel mai frumos Trwci 
de volei văzut la Tg. Mureș.

In campionatul feminin s-a înregis
trat o mare surpriză : Știința Cluj a 
întrecut Someșul Cluj cu 3—2 1 Victo
ria studentelor — mai constante decît 
adversarelor lor — a fost meritată.

Iată rezultatele 
clasamentele celor două campionate:

FEMININ: Rapid
3—0 (16—13, M—14, 15—11), Someșul Cluj 
— Știința Cluj 2—3 (9—15, 15—10, 13—15, 
16—6, 7—15), Voința Sibiu — Voința O- 
rașul Stalin 3—2 (6—15, 15—6, 17—19, 15— 
6, 15—5), Progresul București — Meta
lul M.l.G. 3—2, (15—9, 3—15, 15—12, 13— 
15, 15—4), Dinamo București — Știința 
Timișoaira 3—0 (5,

tehnice de ieri și

București — C.P.B.

13).

T. Rapid Buc. 16 15 1 47:10 31
2. Someșul Cluj 16 13 3 43:20 29
3. Dinarno Buc. 16 11 5 49:21 27
4. C.P.B. 16 11 5 37:27 27
5. Met.Cul M I.G. 16 6 10 35:37 22
6. Voința Or. Stoalin 16 6 W 30.37 22
7. știința Timișoara IC 6 IO 24.36 22
8. Știința Cluj 16 5 11 22:39 21
9. Progresul Buc. 16 5 IU 21:39 2.1
10. Voința Sibiu 16 2 14 18 46 18

MASCULIN: C.C.A. — Cetatea Bur
3—1 (7—15, 15—S, 15—7, 15—6). Victoria
Tractorul Orașul Stilh 3—2 (15—17, 15—
7. 15—13, 11—15, 16—14), Constructorul 
Buc. — Voința Buc. 3—0 (15—10, 15—s,
16—14), Știința Cluj — Dinamo București 
2—3 (1«—15, 15—6, H—15, 15—S, 11—15),
C.S.M.S. Iași — 
(9—15, 4—15, 15—6,

Rapid 
£—15).

Brucurești 1—3

1. Rapid Buc. 14* 13 1 4r:12 27
2. Dinarno Buc. 14 12 2 39:18 26
3. Știința Cluj 14 9 5 36:25 23
4 Cetatea Bucur 14 8 6 3f :27 22
& Constructorul Buc. 14 7 7 25:31 2t
0. Tractorul Or. Stakm 14 6 8 28.28 20
7. Victoria Buc. 14 5 9 26:32 19
8 C.C.A. 14 5 9 23:36 19
9. Voința 14 4 10 20:37 18
10 C.S.M.S. Lași 14 1 13 15 41 15

Campionatele republicane 
de cros

(Urmare din pag. 1)

București

MIRCEA
Stalin):

Roman). Pe echipe: 1. METAIJJL
1. M.S. ROMAN 14 p; 2. Dinarno Ora
șul Stalin 19 p; 3. Dinamo 
38 p.

JUNIORI (3.000 m): 1.
NICHITA (Dinamo Orașul
2. I. Biro (Șc. Sp. Elevi Oradea); 3. 
Gh. Ciobanii (Dinarno Buc.). Pe echi
pe: 1. DINAMO BUCUREȘTI 62 p:
2. Dinarno Orașul Stalin 82 p: 3 Șc. 
Sp. Elevi Oradea 83 p.

SENIOARE (1.700 rn): 1. GEORGE- 
TA DUMITRESCU (Metalul M.l.G. 
București); 2. Zamfira Voinea (Meta
lul M.l.G.); 3 Nina Paserile (Știința 
Cluj). Pe echipe: 1. ȘTIINȚA CLUJ 
12 p: 2. Metalul M.l.G. 14 p: 3. Di
namo Buc. 21 p.

SENIORI SEMI-FOND (4.000 m):
1. ZOLTAN VAMOS (Dinarno Bucu
rești); 2. C. Aioanei (C.C.A.); 3. Mi
hai Pridvornic (Știința Buc.). Pe e- 
chipe: 1. ȘTIINȚA BUCUREȘTI 35 p;
2. Șdiința Cluj 46 p; 3. Dinarno Buc. 
58 p; 4. C.C.A. 60 p; 5. Rapid 86 p.

SENIORI FOND (10.000 m.)t 
1. ION VELIC1U (Timișoara);
Andrei Barabas (Dinarno Buc.); 3. 
Constantin Grecescu (Dinarno Buc.);
4. Ion Pricop (Progresul Timișoara);
5. F. Moscovici
-6. Dinu Cristea 
7. Gr. Cojocaru 
Btinea (Recolta
DINAMO BUCUREȘTI 14 p; 2. Re
colta Buc. 28 p; 3. Metalul M.l.G. Buc., 
36 p; 4. Dinarno Orașul Stalin 61 J>; 
5. Progresul Buc. 71 p. i.

2.

(C.S.M. Baia Mare); 
(Metalul M.I.G. Buc.)^ 
(Știința Cluj); 8. N« 
Buc.). Pe echipe: 1.



beciuri disputate în categoria B la fotbal
Seria I

S. M. REȘIȚA—MINERUL LUPENI 
1—0 (0—0)

Reșița, 12 (prin telefon de la Iri
sul nostru). Cei peste 7.000 de spec- 
□ri prezenți la derbiul seriei 1 a 
npionatului categoriei B au asistat 
un meci de factură tehnică modestă, 
zuitatul favorabil (cele două puncte 
■țioase cucerite în acest meci) a 
lțumit pe suporterii echipei locale, 
>.M. Reșița, care a învins cu 1—0 
—0) pe Minerul Lupeni. In primele 
minute, gazdele au jucat .clar, a- 

ind periculos poarta adversă, dar 
ind în min. 5 prin Indru, min. 10 
ti Urcan și min. 15 și 16 prin Var

in continuare, deși au dominat, 
canții reșițeni au jucat confuz, ne- 
șind să destrame apărarea supra- 
nerică a oaspeților. In repriza a 
i Minerul a jucat mai deschis și în 
nele minute înaintașii oaspeți au or- 
îizat cîteva acțiuni spectaculoase, 
ptat însă (după ce Urcan a schim- 
postul cu Indru) reșițenii au pus 
nou stăpînire pe joc. După un gol 

cat din ofsaid de Urcan (anulat 
arbitru), jocul a devenit mai di- 
lic. In min. 57, la un corner cxe- 
it de Mateon, Varga a înscris la 
avălmășeală. Apoi, gazdele au pier- 

cîteva ocazii de a înscrie prin 
teon (min. 59), Urcan (min. 65), 
ga (min. 69). Spre sfîrșitul parii- 

Cotroază I și Szoke de la Mi
ll au încercat de mai multe ori 
la distanță poarta lui Boceanu. 
ițenii, deși nu au strălucit, an 
itat victoria fiind mai activi. De 
aaspeți apărarea a funcționat bine, 

atacul fără Paraschiva n-a co- 
>uns. Arbitrul Ion Chirițescti (Bu- 
;ști) a condus în repriza a Il-a cu 
sări, fluierînd cu întîrziere infrac- 
ile și nesancționînd trei faulturi 
ente comise asupra lui Crăinicea- 
(Minerul) din care unul în careu 
nin. 70.
ti jucat formațiile: C.S.M. Reșița: 
eanu — IIUSEK, CHIRILA, Poto- 
m — Vida, Apro — Urcan, Ma- 
. VARGA, Indru, Manolache. MI- 
?UL LUPENI: Kiss — Plev. CO- 
XI, Keresztes — SZOKE. Mihai — 
oază II, COTROAZA I, Groza, 
a, Crăiniceanu.

AL. INOVAN
R. ARAD—GAZ METAN MEDIAS

2—0 (0—0)

rad, 12 (prin telefon). După o 
lă repriză de joc foarte slab, în 
secundă arădanii au avut 20—25 
ninute cînd au jucat foarte bine, 
nin. 50 Negru II a tras la poartă, 
fundașul medieșan Luca a oorit 

»ea cu mîna în ultima instanță și 
a transformat lovitura de la II 

Cel de al doilea punct a fost în- 
în min. 83, cînd Diaconu (Gaz 

m) l-a faultat pe Klein. Lovitura 
ă de la 22 m. executată de Don 
-imis mingea în colțul stîng al 
i. S-au remarcat: Mădărășan. Iz- 
?anu. Blaj, Varga de la gazde și 
leanii. Diaconii, Șarlea, Bandi de 
oasneți. A condus bine arbitrul 
a-dni Toth (Oradea).

ST. WEINBERGER, corespondent
CTORUL ORAȘUL STALIN—C. S. 

ORADEA 0—0

■asul Stalin, 12 (prin telefon). Deși 
dominat majoritatea tâmpului și 

>ri chiar categoric .fotbaliștii de 
Tractorul n-au obținut victoria 
ru că linia de atac, pe lingă că 
inalizat numeroasele acțiuni inițiate, 
„căutat" prea mult pe Seredai 
. fiind bine păzit, n-a putut fruc-
i nimic. Oaspeții au contra-atacat 
ori, dar foarte periculos și au ra- 
o mare ocazie în min. 9 prin 

v, Zăinescu (min. 10), Ursu (min.
ii 34) șj Seredai (min. 26, 62 și 

au ratat ocazii ale echipei lo-

bitrul Mihai Popa (Buc.) a con- 
bine formațiile:

FACTORUL: Oană — Păun, Vlad, 
uri — Cicerone, Vata fu — Zăi- 
u, Roșea, Ursu, Seredai, Seleș.
S.O.: Sugar — Barou, Tiriac, Hor- 
— Cuc, Kecskely — Maior, Fe- 
zy, Bagy, Vartamidis, Eordogh.

N. DUMITRESCU, corespondent

riINȚA CRAIOVA—A.M.E.F.A.
ARAD 0—0

aiova, 12 (prin teleîon). Un pu- 
numeros, cifrat ța peste 7.000 de 

tatori, a asistat la un joc frumos, 
aze dinamice la ambele porți. Lo

calnicii au dominat copios în repriza 
a Il-a, dar au ratat multe ocazii fa
vorabile de gol prin Deliu (min. 51, 
62),. Bîscă (min. 66), Sima (un 11 
m. în min. 81). A condus foarte bine 
arbitrul D. Constantinescu.

ROM1CA SCHULTZ 
MARCEL MĂRAȘESCU 

corespondenți

INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA TURZI!— 
C. S. TG. MUREȘ 5—0 (2—0)

Cîmpia Turzii, 12 (prin telefon). 
După un joc de factură tehnică bună, 
echipa Industria Sîrmei a repurtat r> 
victorie la un“-s"6r categoric: 5—0 
(2—0). Industria Sîrmei Cîmpia Tur
zii s-a comportat foarte bine, în spe
cial în repriza a doua în care, deși a 
jucat cu vîntul în față, a dominat net. 
C. S. Tg. Mureș a jucat mulțumitor 
în cîinp, dar și apărarea și atacul au 
fost depășite de adversari, care au 
luptat cu mai mult elan. Golurile au 
fost înscrise în ordine de: Ban — min. 
38 (din 11 m, în urma unui fault co
mis de Gierling asupra Iui Nedeicu), 
Adam, — min. 40, Chețan, — min. 57 
și 73, Mureșan — min. 68. Arbitrul 
V. Drug (București) a condus foarte 

Fază din jocul Metalul Titanii — Unirea 
metolurgiștilor — este mai iute dectt loanovici

bine următoarele formații: Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii: Cîmpeanu—Ni- 
culescu, Ban, Bîndean—Apostolache, 
Bereș—Adam, Ciiețan, Nedeicu, Safar, 
Mureșan; C. S. Tg. Mureș: Iliescu— 
Gierling, Muzga, Szakacs—Vakarcs, 
Szasz—Bartha, Iozsi, Bociardi, Varga, 
Turuș. S-a evidențiat întreaga echipă 
învingătoare și Turuș, Varga și Szasz 
de la învinși.

PETRU ȚONEA—corespondent

C.S.M. BAIA MARE—C.S.A. SIBIU 
2—1 (1—0)

Baia Mare 12 (Prin telelon). 6500 
de spectatori au urmărit jocul dintte 
C.S.M. și C.S.A. Sibiu, terminat cu 
victoria gazdelor la scorul de 2—1 
(I—0). lntîlnirea s-a ridicat de multe 
ori la nivelul unei partide de ,primă 
categorie. Inițiativa a aparținut în 
majoritatea timpului echipei gazde, 
care a ratat numeroase ocazii prin 
Vlad I., V. Moldovan, Ferenczi și 
Drăgan. Punctele au fost înscrise de 
Drăgan (min. 43) și Sulyok (min. 76) 
dintr-o lovitură liberă de la 16 m — 
pentru C.S.M., și Tudoroiu în min. 60 
— pentru oaspeți

Arbitrul A. Rădulescu a condus în 
general bine.

C.S.M. : Vlad II—Mălăieru, Gerge- 
ly I, Vasilescu—Feher, Gergely III— 
Sulyok, V. Moldovan, Ferenczi, Vlad I, 
Drăgan.

C.S.A.: Eremia—Ene, Ioniță, Ghek— 
Solomon, Bratu—Barița, Popa, Drago
man, Tudoroiu, Tetea.

V. SĂSARANU, coresp. regional

CORVINUL HUNEDOARA—C. F. R.
TIMIȘOARA 1—0 (1—0)

Hunedoara 12 (prin telefon). Cei 
5.000 de spectatori au aplaudat victo
ria echipei Corvinul Hunedoara, care 
a învins formația C.F.R. Timișoara 
prin golul marcat în min. 17 de V. 
Tătaru. In general, jocul a fost fru
mos, localnicii dominînd majoritatea 
timpului. Ei nu au fructificat ocaziile 
avute din cauza ineficacității liniei de 
atac. A arbitrat P. Badea (Or. Stalin).

C. MORARU—coresp.

Clasamentul

T. CSM Reșița
2. Minerul Lupeni
3. CFR Arad
4. AMEFA Arad
5. Ind. Sîrmei C.T.
6. Gaz Metan Mediaș
7. Corvinul Huned.
8. CFR Timișoara
S. CS Tg. Mureș

10. CSA Sibiu
11. Tractorul Gr. St.
12. CSM Baia Mare
13. CS Oradea
14. Știința Craiova

35 9 2 4 19:13 20
15 8 4 3 19:14 2»
15 7 4 4 24:14 18
15 6 6 3 15:19 18
15 7 3 5 23.14 17
T5 7 3 5 20:16 17
15 6 3 6 22 21 15
15 6 3 6 18:18 15
15 7 1 7 15 19 15
15 6 2 7 21:22
15 4 5 6 T5:15 13
15 4 5 6 25:30 13
15 3 2 10 11:20 8
15 2 3 10 12:33 7

ETAPA VIITOARE (19 aprilie): CS Tg. 
Mureș — Tractorul Or. Stalin, AMEFA— 
CSM JEiaAi Mare, Minerul Lupeni — 
Cor viului Hunedoara, CSA Sibiu — CFR 
Arad, CS Oiedea — Știința Craiova, 
Gaz Metan Mediaș — Ind. Sîrmei C. 
Turzii, CFR Timișoara — CSM Reșița.

Seria a Il-a

UNIREA FOCȘANI—TAROM BUCU
REȘTI 2—5 (B—2)

Focșani, 12. (Prin telefon de la 
trimisul nostru). Intîlnind echipa lo
cală Unirea, formația bucureșteană 
TAROM a repurtat o victorie men
tală cu scorul de 5:2 (2:0). Bucurește
nii și-au impus superioritatea tehnică.

Iași 1—0. — Ghiță, portarul 
(Unirea) si va boxa mingea.

(Foto GH. DUMITRU)
reușind la un moment dat să con
ducă cu 4:0. Dominînd centrul tere
nului și adaptîndu-se mai bine _ la 
condițiile de joc (vînt, teren dificil), 
mijlocașii bucureșteni au folosit pase 
la semiînălțime și au creat înaintării 
multe situații favorabile. Toate cele 
5 goluri ale oaspeților se datoresc plu
sului de viteză al atacanților, care 
au avut în Leahevici un excelent con
ducător de joc.

După un început viguros, Unirea 
a cedat treptat terenul, acționînd dezor
ganizat. In repriza a doua gazdele au 
echilibrat jocul și au atacat pericu
los, mareînd 2 goluri și scoțînd în 
evidență slăbiciunea apărării bucu- 
reștene. La scorul de 4:0 bucureștenii 
au slăbit alura. Aceasta este una din 
explicațiile ofensivei gazdelor. Men
ționăm raportul de cornere: 7—0 în 
favoarea echipei Unirea.

Jocul în general a plăcut celor 
peste 5.000 de spectatori. Golurile 
au fost marcate de: Leahevici (min. 
11), Milea (min. 17 și 87), Mihai 
(min. 60) și Lazăr (min. 68) pentru 
TAROM și de Passan (min. 72) și 
Cioboală (min. 81), pentru Unirea.

Arbitrul I. Cristescu (Ploești) a 
condus bine formațiile: TAROM:
Stroe — Rădulescu, Cristescu, Alexe 
•— POPESCU, Dragomirescu — Că
lin, Ml HAI, LEAHEVICI, LAZAR, 
Milea. UNIREA: Varga — Blindu, 
Slănescu (STOENESCU), Țolca ■— 
Cotruț, STOENESCU (Stănescu) — 
Kocsis, SOLYOM, PASSAN (Ciobo.i- 
tă), CIUNGU, Cioboală (PASSAN).

ION CHIRILA

METALUL TITANII—UNIREA IAȘI 
1—0 (0—0)

Terenul din Dudești a găzduit ieri 
dimineață un meci foarte important 
pentru clasamentul seriei a doua: 
Metalul Titanii (locul 3) — Unirea 
Iași (locul 2). Interesul stîrnit de 
această partidă a fost mare. Dar, din 
păcate, arena are o capacitate prea 
mică și nici nu oferă posibilitatea 
vizionării meciurilor în condițiuni 
bune, fiind, pentru moment — neco
respunzătoare jocurilor de categorie B.

Interesul manifestat pentru meciul 
de ieri a fost răsplătit în parte. Ca 

luptă, jocul a pasionat, dar, din punct 
de vedere tehnic, el n-a oferit spec
tacolul așteptat din partea unor echipe 
clasate pe locurile 2 și 3 și cu vele
ități la primul. Cu un plus de omo
genitate și claritate mai ales în 
atac, Metalul Titanii •— care, de alt
fel, a și avut mai mult inițiativa — 
a cîștigat, greu, cu 1—0 (0—0), prin 
punctul înscris în min. 56 de An- 
dreescu, la o învălmășeală provocată 
de o acțiune pe stînga. Bucureștenii 
au avut încă vreo 2—3 ocazii (din
tre care una mare în ruin. 73) pe 
care însă le-au ratat. Ieșenii au luptat 
cu multă ardoare și voință, au ini
țiat contraatacuri destul de pericu
loase, dar înaintașii au tras foarte 
puțin la poartă, ca și bucureștenii, 
de altfel.

Bun arbitrajul Iui II. Petrescu (Cra
iova), ajutat corect de la tușă de C. 
Mitran ți M. Cruțescu.

METALUL TITANII: GHIȚA — 
DUM1TRAȘCU, SZABO, Fodor — 
IGNAT, N. Anton — Buzatu, MAR- 
COCI, Andreescu, DAN, Floroiu.

UNIREA: POPA — DUM1TRAS- 
CIUO, Cernea, Hess — Ionescu, 
BEDIVAN — loanovici, Căruntu, CO- 
JOCARU, Creangă, C1URUGA.

PETRE GAȚU

A. S. POMPIERUL—RULMENTUL 
BIRLAD 5—0 (4—0)

A. S. Pompierul a lost superior în 
pregătire și a fructificat ocaziile avute 
în prima repriză, astfel că în minutul 
27 conducea cu 4—0. Aceasta a con
tribuit la „căderea" echipei oaspe care 
în continuare n-a făcut decît rareori 
incursiuni spre poarta echipei învin
gătoare. Rulmentul a făcut un joc 
foarte slab, nu s-a apropiat nicio
dată de valoarea echipei bucureștene, 
care ieri a făcut o partidă bună.

Cele 5 goluri au fost marcate de 
Stănilă (min. 2 și 20), Marin Apos
tol (min. 9, 27 și 58).

Arbitrul D. Bleja (Constanța) a 
condus corect echipele:

A.S. POMPIERUL: Datcu — Ivan, 
P. Florea, Buzeșan — Stoica, Sze- 
kely — Sjtaru, G. Ionescu, Stănilă, 
Marin Apostol, George Marin.

RULMENTUL: Leafă — Berbeci, 
Motoc, fstrate — Andronache, Juccă 
— Bercea, Cocoș, Chirilă, Schlutnski, 
Banioti

M. TUDORAN

VICTORIA SUCEAVA—FORESTA 
FĂLTICENI 2—1 (0—0)

Suceava, 12. (Prin telefon). Cel 
peste 4000 de spectatori prezenți la 
această partidă au fost nemulțumiți 
de factura ei tehnică. In plus, meciul 
a fost presărat cu durități. Din mi
nutul 15, oaspeții au jucat în 10 oa
meni fiindcă Takamas s-a accidentat. 
Fotbaliștii locali au obținut o victo
rie grea, deși au dominat cea mai 
mare parte a timpului. Cele trei go
luri ale partidei au fost realizate de 
Potolea (min. 48) și Danileț (min. 
75) pentru Victoria, Grigore (min. 
49) pentru Foresta.

Arbitrul Leonida Boțan (Iași) a 
condus mulțumitor formațiile:

VICTORIA: Leonte — NunweiMer 
II, Ștefan Vasile, Burlacii — Pineanu, 
Tarleichi — Potolea, Danileț, Laki, 
Haimovici, Asitninoaiei.

FORESTA: Bogoși — Pop, Vaida, 
Ilie — Filo, Sandu — Takamas, 
Stanciu, Grigore, Caramanachis, Pi
sică.

D. NICORIUC 
corespondent

mi H P II § M
SINGUREL ÎNVINGĂTOR

Caii din prima categorie șl-au măsu
rat forțele in premiul Kaadidja.

După o luptă dîrză, armăsarul Sin
gureii a cucerit un infim avantaj asu
pra lui Zăduf și Vampir.

In afară de Singurel, formația Brai
lowsky a mai recoltat trei victorii, cu 
Stația, Morala și Chiostec. Toți trei 
și-au îmbunătățit recordul. De ase
menea și-au corectat recordul cîștigătonl 
Frontiera. Neva, Secera ți Bega.

REZULTATE TEHNICE

I. Stația (Brailowsky), Hopa Top, O- 
grada. Cota: 3,50—8,40 lei.

II. Frontiera (Anghel O), Blam, A- 
lior. Cota: 3,00 — 11.00 — 10,20 lei.

HI. Secera (Vasile Gh), Fantezia, 
Hlamida. Cota: 11,40 — «9,90 — 60,20 iei.

IV. Bega II (Marcu Tr), Minciuna, 
Vulcan. Cota: 4,20 — 41,90 — 75,20 lei.

Ordinea triplă 214 lei.
V. Neva (Teolil), Pîr.-ol, Tămîios. Co

ta: 5,00 — 97,30 — 117,00 lei.
VI. Singurel (Brailowsky), Zăduf, Vam 

pir. Cota: 1,90 —9,20 — "2,60 lei.
VII. Morala (Brailowsky). Sita, Pan

fil. Cota: 23,00 — 110,10 -i 17,70 lei.

C.S.M.S. IAȘI—POIANA CIMPINA 
0—2 (0—1)

Iași, 12. (Prin telefon). In minutul 
7 al primei reprize jucătorul Tocilă 
din echipa C.S.M.S. Iași a fost acci
dentat și a părăsit terenul pînă la 
sfîrșitul partidei. Această indisponibi
litate a redus randamentul echipei ie
șene și, în același timp, a dat imbold 
formației Poiana Cîmpina, care a a- 
tacat impetuos înscriind în minutul 20 
prin Bontaș. In partea a doua a me
ciului C.S.M.S. a echilibrat jocul și 
a forțat egalarea. Dar, cei care înscriu 
sînt tot oaspeții, la un contraatac 
încheiat cu un gol marcat de D. Ion. 
Cei mai' buni jucători: Marcu, Filip 
(Poiana Cîmpina), Toth și Demien 
(C.S.M.S. Iași).

P. CODREA-corespondent reg.

FLACARA MORENI—PRAHOVA PLO
EȘTI 1—1 (0—1)

Moreni, 12. (Prin telelon). — Timp 
de 82 de minute echipa gazdă a asal
tat pur și simplu poarta ploeștenilor, 
încercînd să egaleze, mai întîi, și apoi 
să cîștige. Ceea ce au reușit pînă la 
urmă fotbaliștii din Moreni a fost 
numai egalarea. Aceasta datorită în 
primul rînd faptului că ei au jucat 
greșit, înghesuind majoritatea acțiu
nilor pe centru și, în al doilea rînd. 
datorită jocului exclusiv de apărare 
practicat de ploeșteni. In această pri
vință raportul de cernere este cît se 
poate de edificator: 21 — 1 pentru 
Flacăra I

Cum a fost fixat scorm ? In imn. 
8, un contraatac al echipei ploeștene 
surprinde apărarea gazdelor și Ntco- 
lae Ion marchează. Din acest moment 
partida s-a disputat numai în jumă
tatea de teren a formației oaspe. 
Gazdele au reușit să egaleze în min. 
58 cînd Unguroiu a reluat puternic o 
centrare a lui Ene.

Arbitrul Sigmund Lupu (Focșani) 
a condus în general bine, dar a gre
șit uneori în aprecierea legii avanta
jului.

PAUL ANDREI, corespondent

GLORIA BISTRIȚA—DINAMO GA
LAȚI 0—1 (0—1)

Bistrița, 12. (Prin telefon). Gălă- 
țenii au repurtat o victorie meritată. 
Ei au știut să-și mențină avantajul 
din prima repriză, cînd au fost mai 
buni. In repriza a Il-a, Gloria a asal
tat poarta adversă, dar din cauza 
nervozității n-a reușit să înscrie. In 
minutul 65 Jtmboreanu, iar în minu
tul 75 Popescu au tras în bară. Sin
gurul gol al întîlnirii a fost marcat 
de Dudaș, în minutul 9.

lntîlnirea a fost foarte bine condusă 
de Nicolae Bartha (Tîrgu-Mureș). 
Dintre jucători s-au remarcat: Pădu- 
reanu, Tiriac (Gloria), Hulea, Jojart, 
Dudaș (Dinamo).

OCTAVIAN BERBECARU, coresp.

Clasamentul

ETAPA VIITOARE (ÎS aprikle): AS
Pompierul — CSMS lași, rînamo Ga
lați — Prahova Ploeșli, Unirea Iași — 
Unirea Focșani. Metalul T.tanii — T<a- 
rom, Ru1 men tui Bîrlad — Gloria Bistri
ța, Poiana CîTrpina — Victoria Suceava, 
Foresta Fălticeni — Flacăra Moreni.

r. Ta rom Buc. 16 12 1 2 5317 25
2. Metalul Tit. Buc. 15 Mk 1 3 34:?9 22
3. Unirea Iași !• M & 4 27:19 21
4. Flacăra Moreni 15 78 3 32:21 19
5 Poiana Cîmpina 15 7 3 5 26 20 17
6. C.S.M.S. Iași 15 84 5 18:17 16
7. Foresta Fălt. 15 456 12.30 13
8 AS Pompierul Buc. 15 5 2 8 26:21 12
9 I>inamo G lăți 15 5 2 6 19:25 12

16. Gloria Bietrlța 15 5 2 8 19:29£2
111. Rulmentul Brrlad 15 5 2 8 22:4X 32
12. Unirea Focș ni 15 4 3 8 28:37 n
13. Victoria Suceava 15 4 3 8 19:29 U
14. Prahova Ploești 15 159 26:37 7

Ordinea triplă: 623,00 lei
VIII. Chiostec (BraMcwsky), Amtaa, 

Novac. Cota: 7,00 — 25,10 — 29.40 lei.
IX. Viola (Niculae Gh), Verona, Har

buz. Cota: 4,80 — 24,80 — 25,80 lei.

REUNIUNEA DE MIERCURI

Miercuri 15 aprilie, la ora ÎS,30 se or
ganizează o reuniune de trap.

Aiergarea principală este premiul Le
genda, în care concurează cîțive frun
tași ai generațiilor de 3, 4, 5 și 6 ani. 
Participă următorii cai:

Wine tu 1700 (Ciobianu Gh), Berna 1700 
(Avram), Bereta 1710 (lehtm), Japoneza 
1710 (Toderaș), Băltăreț 1720 (Tănase 
G), Nărăvaș 1720 (Vasile G), Caliban II 
1730 (Strijlniuc), Succeș 1750 (Szabo I), 
Eronin 1760 (Pașoă).

Pentru conducătorii amatori este re
zervat premiul Jurubița în care stnt an
gajați: Sonata 1720 (N. Bălănescu), Gra
ba 1720 (M. Gheorghiu), Vila 1740 (E. 
Gros»), Orient II 1740 (Rozalia Avram), 
Fenomen 1760 (Horia Căciulescu), Ro
vine 1760 (Ctatița Ispas), Gluma 1760 (C. 
Neacțu), Havara 1780 (Jenny Argețeanu).

Celelalte alergări prezintă plutoane cu 
S—10 concurenți. Paliul austriac s-a ri
dicat la suma de 5499,51 lei și s-a Închis.



wEtapă interesantă în campionatul de rugbilBtfsc/lieftaZW de la c. c. A
• Știința Timișoara a realizat turprka etapei. • Petrolul Ploești—Czarni Bytom 11—3.

Știința Timișoara — Constructorul 
București 3—3 (3—0). Surpriza e- 
tapei! Cu atît mai mult, cu cît Ști
ința a dominat și a condus din min. 
34 (datorită loviturii de picior căzută 
a lui Ovidiu Petrescu) pînă spre 
sfîrșitul partidei, cînd Simion a reușit 
o încercare 
In general

Dinamo — Progresul 11—0 (11—0). 
In cel mai important meci al etapei 
a V-a ambele echipe, dar mai ales 
Dinamo, s-au străduit să ofere un 
spectacol cît mai interesant, ceea ce 
au reușit doar parțial. Câștig de cauză 
a avut Dinamo, care a prestat un joc 
mult mai organizat, mai clar și — 
implicit — mai eficace. A fost o sur
priză plăcută orientarea echipei în
vingătoare spre permanenta circulație 
a balonului, spre transmiterea lui în- 
tr-un ritm extrem de iute către aripi, 
care adesea și-au croit drum către 
terenul de țintă advers. Dinamoviștii 
au corectat în bună măsură tendința 
greșită de săptămîna trecută, cînd 
balonul a fost plimbat aproape tot 
timpul lateral. învinșii, deși cu indi
vidualități de certă valoare în echipă, 
nu au reușit decît spre sfîrșitul par
tidei sa se ridice la nivelul adver
sarilor. Jucătorii Progresului nu 
înțeleg între ei și acționează 
mult pe cont propriu, fără folos.

Punctele învingătorilor au fost în
scrise, în ordine de: D. lonescu (min. 
17 și 23) — cîte o lovitură de pe
deapsă, Floarea (min. 24) — o în
cercare la centru, transformată de 
D. lonescu, (în urma unei greșeli în 
apărare a fundașului advers Tă- 
nașe).

Arbitrul Em. Valerin a condus cu 
scăpări (dintre care cea mai evidentă 
a fost neacordarea unei „încercări 
de penalizare", echipei Progresul la 
faza în 
gur — 
renul de

C.C.A. 
(14-3). 
atît față . ,
cît și față de aspectul meciului. Dar 
formația C.C.A. s-a aflat ieri într-o 
vervă de joc deosebită, realizînd cel 
mai bun joc din acest sezon. Și nici 
talentul rugbiștilor clujeni, și nici 
ardoarea acestora nu au fost în măsură 
să stăvilească năvalnicele atacuri ale 
bucureștenilor. Cel mai bun om al 
formației militare a fost ieri Penciu. 
un creator subtil și inepuizabil, care 
de cîte ori a avut balonul a produs 
panică în rîndul taberei adverse. Fun
dașul militar a fost bine secondat de 
tinerii jucători: lonescu, Ciobănel, ca 
și de rutinații Blăgescu, St. Constan
tin și Kramer.

In ciuda scorului sever la care au 
cedat, studenții 
bună impresie, 
manent deschis, 
în exclusivitate, 
sive. Poate că în aceasta a constat 
și greșeala lor tactică, care explică 
în parte proporțiile scorului. In orice 
caz, Știința a dovedit că știe să atace, 
că are o frumoasă concepție de joc, 
dar că stă slab în privința apărării. 
I-am remarcat pe Căliman, Cordoș, 
Demian, Leați și Cătănici. Bun arbi
trajul lui C. Diamandi.

D. CALLIMACH1
T. STAMA

C.S.M.S.
Iad 3—3

: pentru bucureșteni egalînd. 
I jocul a fost închis, dîrz.

Al. Gross, 
corespondent regional 

Iași — Constructorul Bîr- 
(0—0). Ieșenii au

ința) metalurgiștii au fost ieri la un 
pas de a realiza o mare surpriză! 
Pentru feroviari a înscris Țibuleac 
(o lovitură de pedeapsă). Cei mai 
buni: Moraru, Socutescu, Buda, Stan- 
ciu (C.F.R.) și Scarlat, Crișan, lancu 
și Țuțuianu (Metalul).

V. Hossu

dominat

★
• La Ploești, în meci internațio

nal: Petrolul — Czarni Bytom II—3 
linia de trei- 
obținut o me-

(6-0). 
sferturi,

Superiori pe 
ploeștenii au

care Dobre — scăpat sin- 
a fost obstrucționat în te- 
țintă dinamovist de Graur). 
— Știința Cluj 42—3 
Scor surprinzător de marc 
de așteptările spectatorilor,

o
per-

clujeni au lăsat 
jucînd „curat", 
accentul fiind pus, 

pe acțiunile ofen-

ORAȘUL STALIN, 12. (Prin telefon 
de la trimisul nostru). întrecerile de 
spadă desfășurate ieri au reunit în 
cadrul unei singure categorii de vîrstă 
25 ccncurenți. Deși este cea mai grea 
dintre probe, spada a avut totuși cel 
mai ridicat nivel tehnic. Fără îndoială 
că la aceasta a contribuit și faptul că 
printre trăgători au fost o serie de 
trăgători de valoare ca St. Haukler, 
Adalbert Gurath, B. Damiansits etc. 
spre deosebire de floretă și sabie, unde 
au concurat multe nume noi.

Titlul de cel mai bun spadasin ju
nior a fost cîștigat de Ad. Gurath, 
care, deși nu s-a prezentat în forma 
cea mai bună, și-a depășit totuși toți 
adversarii. St. Hacker, principal favorit 
în această probă, a trebuit să se 
mulțumească cu locul 3. Clasamentul 
nrobei: 1. Ad. Gurath (Cluj) 6 v.; 
2. A. Hady (Satu Mare) 5 v.; 3. St- 
Haukler (Satu Mare) 5 v.; 4. B.
Szâsz (Tg. Mureș) 4 v.; 5. B. Da
miansits (Cluj) 3 v.; 6. Al. Popescu 
fCraiava) 2 v.; 7. Fr. Tudor (Satu 
Mare) 2 v.; 8. E. Huszăr (Tg. Mureș) 

1 v.
Paralel cu finala de snadă a avut 

loc și cea de sabie, categoria a Il-a. 
Cei 9 trăgători au oferit întreceri 
soecfaculoase, pline de dinamism. Cla. 
samentul în această probă se prezintă 
astfel: 1. Z. Rohany (Cluj) 6 v. — 
după baraj; 2. L. Papp (Oradea) 6 v.

Intrecind cu 16—0 pe liderul seriei I din campionatul categoriei .B, 
echipa Rapid se anunță ca principală candidată la promovarea in „A“ (fază 
din întilnirea de rugbi Rapid — Metalul M.I.G. II)

(Foto B. Ciobanu)
Constanti- 

(lovitură
dar... bîrlădesii au deschis scorul prin 
Balcan (încercare). Gazdele au egalat 
în ultimul minut prin Rosenberg (lo
vitură de pedeapsă).

Gh. Vasiliu, 
corespondent

Metalul M.I.G. I — C.F.R. Grivlța 
Roșie 0—3 (0—3). Confirmînd rezul
tatul de la Timișoara (3—0 cu Ști-

ritată victorie. Au înscris: 
nescu (încercare), Țenescu 
de pedeapsă) și Chiriac (încercare, 
transformată de Țenescu). ~ 
polonezi a realizat Klimkowski (lovi
tură de pedeapsă).

M. Bedrosian
corespondent

Pentru

din nou campioni ai țării
0. S. M. Galați și Cetatea Bucur au retrogradat în categoria

Cu meciurile desfășurate ieri, cam
pionatul republican masculin de bas- 
i-het a luat sfîrșit. Titlul de campioană 
a fost cucerit (pentru a doua oară 
consecutiv șj a treia oară alternativ) 
de valoroasa echipă C.C.A. Tot dumi
nică, s-a încheiat și lupta pentru evi
tarea retrogradării. Cîștigînd ieri la un 
scor concludent, studenții timișoreni 
au reușit să treacă pe locul 10 și 
să se mențină astfel în categoria A. 
Cealaltă partidă decisivă a fost cîș- 
tigată de Voința Iași. Ea a dispus 
de Rapid București, evitînd, de ase
menea, retrogradarea. Iată acum re
zultatele și amănunte asupra partide
lor de ieri:

ȘTIINȚA TIMISOARA—C.S.M. GA
LAȚI 76—39 ( 35—21). Cei peste 1.000 
de spectatori prezenți la acest meci 
decisiv au aplaudat cu însuflețire fru
moasa evoluție a echipei locale. Știin
ța a practicat un joc frumos și eficace, 
conducînd de la începutul partidei. 
C.S.M. Galați nu a avut suficientă 
hotărîre în acțiuni.

Al. Gross — corespondent regional
VOINȚA IAȘI — RAPID BUCU

REȘTI 67—61 (33—34). După o re
priză în care bucureștenii au avut ini
țiativa, ieșenii au luptat cu mai multă 
hotărîre, egalînd și luînd conducerea. 
In minutul 24, scorul devenise 41—38 
pentru Voința, dar apoi Rapid a ega
lat și avantajul a alternat. In ultimele 
minute Voința luptă din toate puterile 
și reușește să-și asigure avantajul ne
cesar victoriei prin care a scăpat de 
retrogradare.

P. Codrea —corespondent 
regional

DINAMO TG. MURES — DINAMO 
BUCUREȘTI 72—46 ( 37—25). Partida 
a oferit un spectacol de bună calita
te. Gazdele au jucat mai organizat și 
au imprimat acțiunilor o viteză mai

mare. Bucureștenii au întreprins cor 
traatacuri precise și eficace. Cei m. 
buni: Borbely, Radar, Eordogh (Tj 
Mureș), Negoi ță, Dan Niculescu (Buci 
rești).

V. Fodor — corespondei 
ȘTIINȚA CLUJ — OLIMPIA BUCI 

REȘTI 79—52 ( 44—25). Formați
bucureșteană a dezamăgit numeroș 
spectatori prezenți la această partid, 
în care studenții au jucat excelent d< 
minînd în permanență.

T. lancu — corespondet 
CETATEA BUCUR — DINAMO C 

RADEA 64-61 (25-22). Ultima eh 
sată a încheiat campionatul cu o vii 
torie pe cît de frumoasă, pe atît c 
surprinzătoare. Acțiunile jucătorii' 
bucureșteni au surprins de multe o 
apărarea orăde-nilor, care s-au con 
portat foarte slab.

C.C.A. — METALUL M.I.G. 59—5 
(31—-30). După un joc echilibra 
campionii țării au obținut o victor 
dificilă în fața echioei Metalul M.L( 
care a făcut unul din puținele jocu 
bune din acest campionat.

Adrian Vasiliu, corespondei 
Clasamentul final al campionatuli

republican:
1 C.C.A. 22 20 0 2 1136—1315
2. Știința Cluj 22 16 0 6 1549—1432
3. Din. Tg. Mureș 22 14 0 8 1530—1316
4. Olimpia Buc 22 14 0 8 1392—1308
5. Dinamo Orificfea 22 10 3 9 1494—1'400
6. Metalul M.I.G. 22 10 1 11 1398—1314
7. Dynamo Buc. 22 8 2 12 1251—1257
8. Rapid :Buc. 22 R 2 1’2 1404—1425
9. Voința Iași 22 8 1 13 1361—1497

10. Știința Timâș. 22 8 0 14 1159—1335
111. C.S.M. G-aâați 22 8 0 14 1’213—1525
12. Cetatea Bucur 22 3 1 13 1175—1532

0 valoroasă victorie a reprezentativelor noastre de popice
(urmare din pag /)

Erica Arion — Imgard Handschke, 
avea să decidă soarta partidei. Va
loroasa noastră jucătoare și-a depășit 
încă de la început adversara, doborînd 
din 25 bile la „plin" 157 p.d. După 
75 de bile. Erica Arion conducea cu 
28 p. Cu toate eforturile jucătoarei 
germane, care a lansat cu mare pre
cizie ultimele bile, echipa noastră — 
datorită în bună parte excelentei com
portări a sportivei Erica Arion — to
talizează la epuizarea celor 600 bile 
mixte 2248 p.d., față de 2238 p.d. ale 
jucătoarelor germane.

R. P. ROMINA — R. D. GERMANA 
(masculin) 4999—4941 p.d.

Iuliu Erdei, primul schimb al echi
pei noastre, a lăsat o „zestre" de 11 
popice coechipierului său T. Negru. 
Recordmanul țării noastre a mărit a- 
vantajul echipei noastre la 48 p.d. 
In schimbul 3, maestrul sportului

Alexandru Andrei, evoluînd sub ni
velul său obișnuit, a dat posibilitate 
jucătorului german Eberhard Hoff
man să refacă 30 puncte. Următoarea 
pereche, Petre Purje" și Bernd Rumpf, 
a oferit cea mai frumoasă dispută a 
zilei. Cei doi jucători, cu multă orien
tare, au rezolvat numeroase figuri și 
au mers aproape de la egal la egal 
pînă la 175 bile, cînd sportivul romîn 
preia conducerea și cîștigă la o dife
rență apreciabilă: 36 p.d. In conti
nuare Francisc Micola îl întrece mai 
ușor decît ne așteptam pe Herbert

Uhlman, mărind avantajul echipei 
noastre la 109 popice. Cu toate aces
tea Ion Dragomirescu a trebuit să 
se întrebuințeze la maximum, pen
tru a menține din avantaj, deoarece 
valorosul popicar Eberhard Luther nu 
și-a dezmințit reputația. Popicarul 
german reușise după prima manșă 
să recupereze 43 puncte realizînd din 
100 bile mixte 467 popice. In conti
nuare Ion Dragomirescu încurajat pu- 
................. ' ' 1 ■ de 

la
ternic de spectatori s-a „ținut" 
adversarul său menținînd pînă 
urmă un avantaj de 58 puncte.

V. Smîslov a luat conducere 
în turneul de 
de ia Moscova

Iată rezultatele tehnice înregistra 
în concursul internațional de șah c 
la Moscova: runda a lV-a: Smîslov- 
Lutikov 1—0, Bronstein — Filip I—I 
Milev — Simaghin 1—0, Olafsson - 
Vasiukov ‘/2—‘/2, Aronin — Spass 
*/2—Vi, Portisch — Larsen întrerupt 
Runda a V-a: Lutikov — Olafssi 
0—1, Spasski — Milev Vi—*/2, Fil 
— Smîslov !/2—'/j. Celelalte pârtii 
s-au întrerupt. întrerupte: Smîslov - 
Spasski 1—0 (r. II.). Aronin — M 
lev 1—0, Larsen — Simaghin */2—1 
(r. III).

In clasament conduce Smîslov < 
3'/2 p., urmat de Aronin și Brons te 
cu 2*/2 p. și o nartidă întrerupt 
Olafsson, Spasski, Filip, Milev 2*/2 
Ieri a fost zi liberă.

Fotbal peste

(după baraj); 3. R. Tartler (Sibiu) 6v. 
(după baraj); 4. St. Turcoș (Satu 
Mare) 5 v.; A. Jergoșan (București) 
4 v.; 6. A. Mălnăssy (Tg. Mureș) 4 v.; 
7. I. Batossy (Tg. Mureș) 3 v.; 8. 
Gh. Costin (Cărei) 1 v.; 9. P. Sze- 
ineny (Oradea) 1 v.

Pentru a doua oară în acest cam
pionat trăgătorul Ioan Drîmbă (Timi
șoara) a reușit să realizeze cel mai 
bun punctaj. Reeditînd performanța de 
la floretă, sportivul timișorean a cu
cerit pe merit și titlul de campion la 
sabie, categoria I. Succesul lui loan 
Drîmbă este cu atît mai mare, cu cit 
a concurat alături de trăgători valo
roși, specializați în această dificilă 
probă. Fără a se lăsa vreun moment 
impresionat, Drîmbă a tras cu mult 
calm, și-a dozat cu grijă efortul, ter- 
minînd neînvins — la fel ca și la 
floretă — turneul. S-au mai remar
cat trăgătorii Ernest Huszăr (Tg. Mu
reș), Ladislau Szentmărtoly (Tg. Mu
reș și Lucian Popescu (Lugoj). Iată 
si clasamentul final al probei: 1. Ioan 
Drîmbă (Timișoara) 7 v.; 2. Ernest 
Huszăr (Tg. Mureș) 5 v.; 3. Ladislau 
Szentmărtoly (Tg. Mureș) 4 v.; 4. Lu
cian Pooescu (Lugoi) 4 v.; 5. Otto 
Papo (Satu Mare) 3 v.: 6. Francisc 
Laszlo (Cluj) 3 v.; 7. Zoltăn Gereb 
(Cluj) 2 v.; 8. Al. Nagy (Orașul Sta
lin) 0 v.

ANGLIA—SCOȚIA 1—0 (0—0)

Pe stadionul Wembley, reprezenta
tiva Angliei a obținut sîmbătă cea de 
a 27-a victorie asupra Scoției, prin 
punctul înscris în nun. 61 de centrul 
înaintaș Charlton, care a reluat cu 
capul o centrare a lui Douglas, lan
sat de Broadbent. Englezii au domi
nat insistent în prima parte a jocului 
și scorul putea fi mai mare.

In aceeași zi s-au jucat și meciu
rile primei ligi: Arsenal—Chelsea 
1 — 1, Birmingham—Tottenham 5—1, 
Bolton—Wolverhampton 2—2, Burnley 
—Portsmouth 2—1, Everton—Notting
ham 1—3, Leeds—Blackburn 2—1. 
Leicester—West Ham 1—1, Luton— 
Manchester United 0—0, Manchester 
City—Blackpool 0—2, Preston—Aston 
Villa 4—2, West Bromwich—Newcastle 
2—2.

LE HAVRE Șl SOCHAUX IN FINALA 
CUPEI FRANȚEI

Echipa de a doua divizie Le Havre 
s-a calificat pentru finala Cupei Fran-

A r

Turneul internațional de șah
PRAGA (Agerpres). —
In stațiunea balneară Marianske 

Lazne din R. Cehoslovacă a început 
un mare turneu internațional de șah Ia 
care participă mari maeștri și maeștri 
din U.R.S.S., R. P. Ungară, R. P. Po
lonă, R.P. Romînă, R D. Germană, R.P. 
Bulgaria, Austria, Danemarca, Iugo
slavia și R. Cehoslovacă.

In prima rundă șahistul 
Corvin Radovici a pierdut cu 
la marele maestru maghiar
Szobo, iar în cea de-a doua rundă a 
cîștigat la austriacul Glass.

rom în 
negrele 
Laszlo

ELENA MATEESCU

ței, învingînd la Paris cu 1—0, — 
contrar tuturor pronosticurilor — pe 
Nîmes, clasată pe locul doi în prima 
categorie.

Cealaltă finalistă este Sochaux. In 
meciul desfășurat ieri la Oran, Soch
aux a dispus cu 2—1 de Rennes.

RASIȘTII DIN AFRICA DE SUD 
ACTIVEAZĂ NESTINGHERITI 1

Din Rio de Janeiro se anunță că 
președintele republicii Brazilia a hotă- 
rît ca echipa de fotbal Portuguesa din 
Rio să se reîntoarcă în patrie, deoa
rece autoritățile din Africa de Sud au 
avut o atitudine ostilă față de jucătorii 
negri care fac parte din această echi
pă. Formația braziliană fusese invitată 
să susțină mai multe meciuri în Uniu
nea Sud-africană.

Federația' braziliană de fotbal a 
înaintat totodată un protest Federa
ției internaționale, împotriva atitudinii 
nepermise de discriminare rasială ma
nifestată de autoritățile sud-africane 
față de jucătorii echipei Portuguesa.

(Agerpres)

de la Marianske Lazne
lată și alte rezultate înregistrate în 

primele două runde: Polugaevski 
(U.R.S.S.)—Gromek (R P. Polonă) 
1—0; Glass (Austria)—Jensen (Dane
marca) 1-0; Ficlitl (R. Cehoslovaca)— 
Gromek (R. P. Polonă) 1—0 ; Polu
gaevski (U.R.S.S.)—Herink (R. Ceho
slovacă) 1—0; Rabar (Iugoslavia)— 
Platny (R. Cehoslovacă) */■>—*/2 ; Ma- 
lich (R.D.G.)—Minev (R.P. Bulgaria) 
Vz-'A-

După două runde în clasament con
duce maestrul sovietic Polugaevski 
cu 2 puncte, urmat de Rozm.a (R. Ce
hoslovacă) cu l‘/2 puncte.

MILAN ÎNVINGĂTOARE CU 3—1 
ASUPRA FIORENTINEI

In etapa de ieri a campionatuli 
italian, fruntașa clasamentului Fiarei 
tina a întîlnit echipa Milan, clasat 
pe locul doi. Meciul a avut loc . 
Florența și a revenit lui Milan cu sc< 
rul de 3—1 (2—1). Iată celelalte r 
zultate : Genova—Padova 2—1, Inte 
nazionale—Bologna 5—1, Lane Ros 
—Juventus 1—0, Roma—Lazio 3— 
Spăl—Napoli 2—1, Torino—Udine: 
0—1, Triestina—Alessandria 2—0.

In fruntea clasamentului se at 
acum Milan cu 42 p. urmată de Fi< 
rentina 41 p., Internazionale 37, J; 
ventus 35, Lane Rossi 31, Sarnpdor 
30, Padova, Napoli, Roma 26, Bologn 
25, Lazio, Genova 24, Bari 23, Ud 
nese 21, Triestina, Spal 20, Alessandri 
19 și Torino 18. Mai sînt de juc< 
șapte etape.

T.D.N.A. — LIDER AUTORITAR 
IN CAMPIONATUL R. P. BULGARI

SOFIA (prin telefon). — In cea c 
a 16-a etapă a campionatului, Ț.D.N.; 
a obținut o nouă victorie învingînd c 
2—0 pe Dunav Russe, mărindu- 
astfel la 7 puncte avansul în frunți 
clasamentului. Celelalte rezultate : L< 
komotiv — Cerno More 3—0, Spa 
tak Pleven — Slavia 2—1, Minior - 
Levski 0—0, Spartak Plovdiv — Bote 
Plovdiv 1—1, Spartak Varna—Bert 
1—0.

Clasamentul : T.D.N A. 27, Sparta 
Plovdiv 20, Slavia 18, Spartak Varn. 
Spartak Pleven 17, Lsvsk’, Dunav 
Lokomotiv 15, Botev 13, Vtinior 
Beroe 10, Cerno More 8. (T. IL).

• Miercuri se dispută la Sofia s< 
mifinalele „Cupei Armatei Sovietice' 
Levski—Spartak Varna, Spartak Ploi 
div—Spartak Pleven.

• Campionatul spaniol s-a închei; 
cu victoria echipei F.C. Barcelon. 
care va reprezenta Spania în viitoare 
ediție a „Cupei campionilor europeni

It
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