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ie la primul Congres Mondial

lotul sportivilor noștri 
pentru campionatele internaționale 

ile gimnastică ale R. P. Romine

al Partizanilor Păcii
lăzi se împlinesc 
>mitent la Paris 
trimul Congres Mondial al Parti- 
or Păcii. De atunci, pe toate con
tele, tn toate țările, oameni de 
diferite, cu cele mai diverse ocu- 
și convingeri politice au desfășu- 

sub îndrumarea Consiliului Mon- 
al Păcii o luptă neobosită împo- 

primejdiei de război. Uriașele 
>anii inițiate în cei zece ani de 
area partizanilor păcii au dovedit 
le mare este capacitatea acesteia 
i atrage popoarele lumii în lupta 
u salvarea păcii. Printre aceste 

ini se numără și istoricul apel de 
Stockholm pentru interzicerea ar- 

ice, lansat de Consiliul Mon- 
i. . ăcii, care a fost semnat de 

• 5OO.C0C.0iM) oameni.
:a de a zecea aniversare a mișcă- 
Tiondiale pentru pace are loc în- 
i moment cînd forțele păcii sînt 

puternice ca oricînd, fa ea ade- 
astăzi ajase tot mai largi de oa- 

i din lumea întreagă. O contribu- 
de o uriașă importanță a adus în 
i pentru pace lagărul țărilor soci- 
e în frunte cu Uniunea Sovietică, 
tenta și forța mereu crescîndă a 
rulaj țărilec socialiste a schimbat 
dderabil, în deoursul vremii, ra-

zece ani de cînd, 
și la Praga a avut

forțe, în favoarea partizani- 
Promovînd continuu o poli-

portul de 
lor păcii, 
tică de pace, Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară au deose
bite merite-în stingerea unor focare 
de război, în lupta pentru asigurarea 
păcii și securității popoarelor. Iubitorii 
de pace din lumea întreagă au salutat 
cu multă căldură cuvintele rostite de 
N. S. Hrușciov la cel de ai XXI-fea 
Congres extraordinar al P.C.U.S., care 
a spus că statele cu orînduiri sociale 
diferite trebuie să învețe să rezolve 
problemele litigioase pe calea tratati
velor pașnice.

In țara noastră, mișcarea partizani
lor păcii a cuprins în cei 10 ani mase 
largi de oameni ai muncii, întregul 
popor aducîndu-și contribuția la suc
cesele marilor campanii inițiate de 
mișcarea mondială pentru pace.

Unindu-și glasul cu întreg poporul 
romîn iubitor de pace, sportivii din 
patria noastră, care prin activitatea lor 
de pînă acum au contribuit deseori la 
strîngerea legăturilor de prietenie cu 
sportivii din celelalte țări, la curioaș- 
terea și apropierea reciprocă, sînt ho— 
tărîți să lupte și pe mai departe cu 
înflăcărare, pentru apărarea celui mai 
de preț bun al omenirii, pacea.

Pentru cea de a doua ediție a cam
pionatelor internaționale de gimnas
tică ale R.P.R. — care vor avea loc 
în zilele de 24, 25, 26 aprilie în sala 
Floreasca— federația noastră de spe
cialitate a selecționat patru girnnaști 
și patru gimnaste (dintre care cît? 
doi ne vor reprezenta în întreceri). 
La fete, au fost selecționate: Senia 
lovan, Elena Teodorescu, Ileana Pe- 
treșanu și Emilia Liță, iar la băiețr 
Costache Gheorghiu, Gheorghe Staa- 
ciu, Gheorghe Tohăneanu și Ștefan 
Hărgălaș. Cine va avea cinstea de a. 
apăra culorile patriei ? Răspunsul îl 
vom primi peste două zile, după ce 
antrenorii vor hotărî.

In fotografie: Elena Teodorescu, cîș- 
tigătoarea primei ediții a campiona
telor internaționale de gimnastică ale 
R. P. Romine.

• In întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
sportivii din orașul Sf. Gheorghe vor

, fi prezenți la startul a numeroase 
^competiții și concursuri Astfel comi

sia raională de volei organizează un 
mare concurs cu participarea echipe
lor masculine și feminine ale asociați
ilor sportive Textila din localitate ți 
Steagul roșu din Orașul Stalin, Con
cursul va avea loc în zilele de 25 și 
26 aprilie. Incepînd cu data de 19 a- 
prilie se organizează un concurs de 
baschet, la care au fost invitate echi
pele tuturor asociațiilor sportive din 
localitate. De asemenea, vor mai fi 
organizate întreceri la tenis de masă, 
handbal, tir, fotbal și lupte.

Zoltan Papp-corespondent
I

• In cinstea zilei de 1 Mai, Con
siliul orășenesc U.C.F„S. lași organi
zează numeroase întreceri sportive j 
la fotbal, cjti participarea unui număr 
de 18 echipe, la volei (14 echipe din
tre care 6 feminine), la baschet (12

echipe), la tenis de masă (20 de eS 
chipe) și la popice (8 echipe). De sub-» 
liniat inițiativa asociației sportive Di
namo din localitate, care organizează 
cea de a II-a ediție a „Cupei 1 Mai“ 
la șah, competiție în care vor fi an* 
grenați aproape 100 de tineri și ti
nere.

a. Enea-corespondenf

• Consiliul! raional U.C.F.S. Turnă 
Măgurele a organizat, zilele trecute; 
un reușit concurs de trîntă dotat cu 
„Cupa 1 Mai“. La capătul unor în- 
treceri deosebit de disputate au ieșit 
învingători următorii (în ordinea ca-» 
tegoriilor): Ghiță Aldea (Școala agriș 
colă), Nicolae Uba (Școala agricolă); 
Ion Alexandru (Corn. Băneasa), Cons
tantin Schiopu (Corn. Odaia), Gheor- 
ghe Giogia (Com. Traian). De remar
cat comportarea concurenților C. Schia* 
pu -și Gh. Giogia care atf cîștigat toatei 
întrecerile prin tuș.

Stan Cristeâ-corespondenf

,1 I
întâlnirea. de tenis

• I

R. P. Romînă—R. A. U.
Dupâ proba de dublu: 2-1 pentru R. P. R.

îmbăta s-a desfășurat la Cairo, 
terenuli centrai de la Gezira Spor- 
j-Giub, -proba de dublu a întîlnirii 
tenis R.P.R.—R.AU. din cadrul „Cu- 

Davis".
Aamlestînd o superioritate evidentă, 
rezentanțti noștri Gheorghe și Marin 
irtt au obținut victoria asupra c«- 
lui Nabil Hasan-Fathi Mohamed 
cu 3-—0 (6—3, 6—4, 6—3).

Cu acest rezultat, scorul meciului a 
devenit 12—1 în favoarea tenismenilor 
romînî.

Din cauza imposibilității de a lua a- 
seară legătura telefonică cu Caira, 
zultatele ultimelor două meciuri 
simplu disputate duminică Ie vom 
blica în numărul nostrn de mîfne.

re
de 

pt>

Grosul de mase „8a
In aceste zile, tn întreaga țară, zeci 

de mii de tineri s-an prezentat la 
startul primelor tatreceri ale tradi
ționalului cros de mase „Să înttmpi- 
nătu 1 Mai", competiție care an de an 
a avut un succes tot mai mare. En
tuziastele întreceri ale tinerilor spor
tivi prilejuiesc și în acest an dispute 
dîrze, pasionante.

★
Duminică dimineața
Start f
S-a dat plecarea în 

lor. Se întrec tinerele 
la Filatura

în Capitală...

cursa senioare- 
muncitoare de 

romînă de bumbac dta

,i“
Capitală. La jumătatea cursei, din 
plutonul compact se detașează o coaH 
curentă. Daca te-ai fi uitat la ea în 
momentul în care s-a dat startul nu 
i-ai fi acordat șanse prea mari. Și 
totuși... Cu un pas elastic și suplu, 
ea părăsește pista neagră de atle-i 
tism, trece, pe un teren alăturat sta
dionului unde se desfășoară întrecerile 
și revine apoi cu un avans apreciabil, 
cîștigînd detașat. Este muncitoarea 
Petra Dragnea de la secția cardeu 
„Cea mai bună crosistă este în ace
lași timp și o muncitoare fruntașă la 
«oi în fabrică — ne-a spus antrenorul 

_ ei, profesorul Rîndașu. Ea este o 
'adevărată miridrie a secției carded
Lucruri bune se pot spune și despre 
principalele ei adversare de întrecere 
sportivă, U.T.AL-istele Petruța Ma-i 
■geanu și Maria Lambridi.

Cea mai disputată cursă a fazei pe! 
asociație de la F.R.B. a fost însă 
cea a seniorilor. Se prezentau cei 
mai butii crosiști din fabrică, cei ca
lificați în întrecerile din cadrul fie
cărei secții, la al căror, start au fost 
prezenți peste 1.000 de participanți.- 
De la plecare se distanțează un grtip 
de trei concurenți care va. domina în
treaga alergare. Sînt muncitorii Ste-I 
lian Pavelescu, Nicolae Bocru și Ion 
Ioniță. Buni prieteni, ei au de tran- 

igat- totuși o veche „rivalitate" spor-: 
tivă. De data asta Stelică a fost cel 
.mai bun. Dar data viitoare..,

întrecerile juniorilor a-au fost cu 
nimic mai slabe decîi ale celor mai 
,„vîrstnici“. Pe primele locuri la bă-' 
feți s-au clasat Stei ian Anghelescit și 
Gheorglie Dinică, iar la fete — Lucia 
Popa și Elena Popescu.

s A, Vasiliu, corespondent
★

0SNAD1E. în localitate, întrecerii» 
.Jtti orășenești .« crosului „Să întînw 
-piuăm t Mai" s-au bucurat de o part 
Aidpare numeroasă. Pesta £200 tineri 
ți tinere, muncitori ia uzinele Textile 
Cisnădie, 11 Iunie și Mătasea Roșie, 
jți-au disputat intîietatea multă 
ardoare. <

i fa:

Pregătirile boxerilor romînl pentru ^europene**

SELECȚIONABIUI AU DAT
Prezența pe programul reuniunii spectacol pugilist ie de bană calitate 

' . lucru firesc acum, cină se selec-
precum si a unor boxeri ționează garnitura noastră pentru 

„europenele" de- la Lucerna — au 
Făcut ca numeroși amatori de box 

(4DQ0), să fie prezenți ieri dimineață 
-in „potcoava" de la Dinamo- Cele

• S meciuri (Miluirea D. Gheorghiu — 
(Ir. Sțupard n-a avut loc deoarece 
arădeanul nu s-a prezentat) din pro
gramul galei aveau să răspundă unor 
întrebări menite să lămurească, în 
ansamblu,- problema, reprezentanților 
noștri la unele categorii de greutate, 
unde lucrurile na emu indeajans de 
lămurite.

i . Gala de ieri dimineață â oferit, 
spre satisfacția unanimă, multe me
ciuri de un nivel tehnic superior, 
majoritatea combatanților dînd un 
randament bun. Excepție de la aceas
ta au făcut, îrdr-o măsură, doar 
„muștele" N. Puiu —> V. Vintilă.

< După un început promițător în care
• craioveanul s-a dovedit a fi mai 

\ decis, utilizînd deseori cu succes di-
; '"tecta de stingă, Puiu își revine în 
*rundul II și se angajează intr-un 

’ /schimb violent. Ambii boxeri recurg 
j fcisă la practici nepermise, împing. 
. jșe țin reciproc, im primind medului 

"tui caracter dezordonat... Juriul acordă 
’"decizia la puncte lai Puiu.

1 'Mec.iut următor insă a sotisracut 
pe spectatori, datorită acțiunilor co
recte ale lui .V. Mindreanu și D. Rtigă
ile. Cofistănțearuil a servit mditariilui

a nu mai puțin de 6 campioni repu
blicani, /
fruntași, și premîzele vizionării anul

Fază din jocul Lotul R.P.R. —Farul Constanța. De la stingă la dreapta: Alexandresca, Corneana, Nun- 
iveiler (care reia cu capul ta poartă), Zaopda l. și Strcdon, (Qjțiți amănunte ta pag. a Ul-a).

(Foto J. Roibu)

SATISFACȚIE
replică surprinzător de: burtă, 1fl 

special tn primele două.reprize. Foarte 
mobd, lovind din mișcare ți ieșind 
frumos din „clinei", Răgălie a pus 
la un moment dat sub semnul între
bării victoria scontedă a militarului.' 
De la jumutaiea reprizei a ll-a, dar, 
mai ales in ultimul rund, acesta 
a pornit decis să refacă, mai cu sea
mă că adversarul său dădea semn», 
vădite de oboseală. Invingăioe&la 
puncte: Myidrearui. I.'

Un meci între doi colegi de dubi. 
G. Gheorghiu —?C. Toma. Deși utili 
poate credeau că dinamoviștii se ooț, 
menaja, aceștia și-au trimis euinieroa- 
se lovituri, din care una, o contră de 
dreapta a lui Toma, l-a îngenunchiat 
pe Gheorghiu, acesta fiind numărat.- 
Decizia de egalitate este justă.

Contrar așteptărilor, partida dintre 
„penele" A. Farkaș șl M. Urlățeanu 
nu a corespuns decit in parte și 
aceasta din virta bucitreșteanului, care 
a părut timorat și a practicat un box 
confuz. Farkaș, mai rapid și mai 
atent, a trimis lovituri variate, puter
nice și cu adresă. Ciad spunem aceas
ta ne referim îndeosebi la eficaci
tatea directelor și a croșeuritor sale 
la figură dublate de upercuturi la 
plex. El a ciștigat la puncte.

Cel mai frumos meci al galei l-au 
furnizat I. Mihalic și V. C&Mțf.

REP.

(Continuare ia pag. 4-a)
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a concursurilor a

lolanda Balaș
Stadionul Tineretului din Capitală 

ă găzduit sîmbătă și duminică două 
concursuri atletice: întîlnirea dintre e* 
chipa Institutului de Cultură Fizică 
și selecționata Institutelor de învăță- 
mînt superior din Capitală și între
cerile cu caracter de verificare ale 
atleților din lotul republican. Deși tim
pul a fost nefavorabil au fost înregis
trate totuși o serie de rezultate pro
mițătoare.

Performanța nr. 1
fost înregistrată de maestra emerită 
a sportului lolanda Balaș, care a sărit 
4,75 m. la înălțime, rezultat cu care 
a îndeplinit norma prevăzută pentru 
selecționarea în lotul olimpic de atle
tism al R. P. Romîne.

Cîteva din rezultatele tehnice: 
BĂRBAȚI: 100 m.: St. Dobay 11,0: 
iTh. Ficleanu 11,1; T. Ardele ana 11,2; 200 
în: St. Dobay 22,4; Gr. Enache 23,0; 
M. Ursac 23,0; I. Savel’ 23,2; 800 m: 
A. Romfekf 1:59,2; 3.000 m: M. Prid- 
vornic 8:49,6; 110 mg: M. Ursac 15,2; 
T. Ardeleanu 15,5; Gh. Stanei 15,6; 
lungime: S. Ioan 7,03; R. Licker 7,02; 
triplu: S. Ciochină 14,69; N. Mără-

a sărit 1,75 m
șescu 14,47 ; înălțimej X. Boboc 1,95 ; 
C. DumitresȘu ijBO i prăjinS T Gh. Coru 
tantin 4,10; Z, Szabo 4,10; M. Tran- 
dafilov 4,00; greutate: N, Ivanov 
15,69; Gh. Popescu 14,19; suliță / K 
Cristea 61,39; ciocan: N, Rășcănescu 
59,59; C. Dumitru 55,29; C». Drâgu- 
lescu 54,40; W. lacoveanu 50,43 ; disc: 
R. Coveanu 45,36; E. Vilsan 43,69; 
FEMEI: 100 m: Ioana Lufa-Pe
trescH 12,4; Gabriela Luță 12,7; 200 
m: Ioana Luță-Petrescu 26,1 ; Le
titia Bendiu 27,3; 400 m: Georgeta 
Dumitrescu 61,0; 80 mg: Florentina 
Stancu 12,1; Antoaneta Dragomirescu- 
Prodea 12,1 ; lungime: Sanda Grosu 
5.39 ; Florentina Stancu 5,35 ; Viorica 
Eelmega 5,30; Maria Pândele 5,23; 
înălțime: lolanda Balaș 1,75; Antoa
neta Prodea 1,45; disc: Lia Manoliu 
43,18; Niculina Birbu 41,95; Melania 
Silaghi 41,38; suliță : Maria Diți 45,29.

întîlnirea dintre cele două echipe 
studențești s->a încheiat cu rezultatul 
de 235:230 pentru I C.F.

• In cadrul unui concurs desfășu
rat pe stadionul Dinamo juniorul Gh, 
Ciobanu a alergat 800 m. în 1:57,8.

Campionatul republican de lupte pe echioe
CLUJ 19 (prin telefon). — Cele 4 

echipe care s-au întrecut în orașul nos
tru au oferit spectatorilor întreceri pal
pitante și de un bun nivel tehnic. Nu au 
lipsit nici surprizele. Astfel, ecliipa Ra
pid Oradea a fost învinsă cu scorul de 
14—2 de către Constructorul Cluj, .care 
a avut o puternică revenire de formă. 
Dintre meciuri au plăcut cele susținute 
de Bîrz și Coroban (Constructorul), 
Ștefan Oprea (Rapid Oradea), Toth (Ti* 
mișoara) și Geantă (Metalul M.I.G.).

Iată " ' ’ " '■ "
C.F.R. 
MI.G. 
2—14.
MI.G. 
11—5.
Cluj 10—6. (Matei Vasile, 
dent).

rezultatele : Rapid Oradea cu 
Timișoara 12—4, cu Metalul
9—7. cu Constructorul Cluj 
C.F.R. Timișoara cu Metalul

9—7 și cu Constructorul Cluj 
Metalul MI.G. — Constructorul 

corespon-

teu și Vatrici (Cetatea Bucur), Stru- 
lovici și Chiriță (C.S.M. Galați).

Rezultate: Dinamo Buc. cu Cetatea 
Bucur 16—0, cu C.S.M. Galați 16—0 
și cu Voința Tg. Mureș 15—1. Cetatea 
Bucur cu C.S.M. Galați 12—4 și cu 
Voința Tg. Mureș 12—4. C.S.M. Galați- 
Voința Tg. Mureș 9—7. (A. Schenk- 
man, corespondent).

ORAȘUL STALIN 19 (prin telefon). 
Un public numeros a asistat la în
tîlnirile care au avut Ioc în sala clu
bului uzinelor Steagul roșu. Luptătorii

din această grupă au furnizat mecii 
de factură tehnică ridicată. Surpri 
zător de slab s-a comportat însă ecl 
pa băimăreană, care n-a reușit să c 
țină nici o victorie, ci doar un meci 
gal în fața formației lugojene A.S., 
Rezultate: Steagul roșu Orașul Sta 
cu GGA. 10—6, cu A.S.M. Luj 
14—2 și ou GS.M. Baia Mare 16— 
GC.A. cu A.S.M. Lugoj 14—2 și 
GS.M. Baia Mare 12—4. A.S.M. L 
goj-GS.M. Baia Mare 8—8, (P. Liin 
corespondent).

Luj.

— Foarte 
întîlnirile

GALAȚI 19 (prin telefon), 
mulți spectatori au urmărit 
de lupte din etapa a IlI-a a campiona
tului republican. S-au remarcat în mod 
deosebit luptătorii dinamoviști I. Cer
nea, Gh. Popovici și Gh. Dumitru. Au 
plăcut de asemenea meciurile lui Șu-

Rezultate surprinzătoare în cele trei 
campionate republicane de handbal

Meciurile de handbal disputate ieri 
în cadrul campionatelor republicane 
au fost dominate de derbiul echipelor 
masculine de categoria A: G.G.A.— 
G.S.M. Reșița. Rezultatul acestui meci 

‘ei a decisiv în lupta pentru ocuparea 
.primelor locuri în clasament, deoarece 
ui cazul unei victorii reșițenii rămî- 
neau pe primul loc avînd și un ad
versar mai puțin în lupta pentru titlu: 
G.C.A. Victoria a revenit însă bucu- 
reștenilotj Cu toate acestea C.S.M. 
Reșița ntr a pierdut primul loc. Mo
tivul ? Dinamo București, cealaltă for
mație care era angajată în această 
dispută a pierdut surprinzător și la 
o diferență de scor apreciabilă meciul de 
la Timișoara.- Rezultatele acestei etape 
au făcut astfel și mai îndîrjită, și 
prin aceasta cu atît mai interesantă, 
lupta pentru cîștigarea titlului de 
campion.

Iată acum rezultatele tehnice:
MASCULIN CATEGORIA A : C.C.A.- 

C.SJW. Reșița 17-13 (7-6). Meciul
ă avut un niwJ tehnic modest. Vic
toria echipei bucureștene este pe de
plin meritată și se datorește jocului 
foarte bun prestat de apărare. In 
atac a excelat Aurel Bulgara. Punc
tele au fost înscrise de : Bulgara (12). 
Kapp II (2), Oțelea (2), Căliman 
pentru GC.A., Jochmann (4), Feren- 
schiitz (4), Lindenbach (2), Scutz 
(2), Kalef pentru C.SJW. Reșița. 
Chimia Făgăraș-Dinamo Orașul Sta
lin 12-9 (6-5). Meciul a fost foarte 
strîns. Făgărășenii au ratat multe oca-

zii, Tehnometal T8mișoara-Dinamo 
București 13-5 (5-3). Timișorenii au 
jucat foarte bine, fructificînd majori
tatea ocaziilor. Bucureștenii au fost 
slabi în atac, arătînd multă inefica
citate în aruncările la poartă. Au 
marcat: Michel (5), Reitz (2), Si- 
poș (2), Jacob (3), Ehrenreich pen
tru Tehnometal, Iotrescu (2), Ivă-

Bădulescu, Niemesch pentru 
C.SJW.S. fași-Voința Sibiu 

echilibrat,’ în care

nescu, 
Dinamo.
10-7 (3-4). Joc 
uneori oaspeții au condus. Echipa din 
Iași a avut spre sfîrșit o puternică 
revenire. Petrolul Ploești-Rapid Bucu
rești 11-14 (5-7). Victoria Jimbolia- 
Știința Timișoara 4-5.

FEMININ CATEGORIA A: C.S.U. 
București-Tractorul Orașul Stalin 7-8 
(2-4). Au marcat: Niculescu (3),
Jianu (2), Roth, Magda pentru C.S.U. 
Stark (5), Neaka, M. Windt, Reipp 
pentru Tractorul. Cetatea Bucur-Con- 
structorul Timișoara 8-3 (5-1). Record 
Mediaș-Măgura Codlei 5-5 (3-3).
llefor Tg. Mureș-Olimpia București 
2-3 (0-0). Știința Timișoara-Rapid
București 1-2 (0-2).

In campionatul masculin de catego
ria B s-au înregistrat următoarele re
zultate : C.S.U. București-Dinamo Tg. 
Mureș 21-12 (6-6) ; Victoria Bacău- 
Recolta Hălchiu 8-8 (3-4) ; Stăruința 
Odorhei-Balanța Sibiu 15-11 (8-6);
Textila Cisnădie-C.S. Marina Con
stanța 11-6 (6-1); I.C. Arad-Voința 
Sighișoara 7-7 (4-4).

Progresul Cluj pe primul loc 
în turul categoriei A la sabie

CLUJ 19 (prin telefon). Astă-seară Știința Tg. Mureș 10—6, GC.A. 9—7, 
a luat sfîrșit turul categoriei A la sa- Dinamo_ Cluj 10—6, Progresul Buc. 
bie. Echipa focală “Progresul s-a cla-"‘ 12—4; 
sat pe locul I, fără să piardă nici o 
fntîlnire. Ea a fost formată din trăgă
torii : Ion Szantay, Tiberiu Bartoș, 
Nîcolae Ghilezan, Tiberiu Szabo și 
Pavel Biro. Cei mai buni trăgători ai 
turului: Cornel Pelmuș, Dumitru Mus
tață (O.C.A.) și Ion Szantay (Progre
sul Cluj) care au cîștigat cite 25 de 
asalturi din 28 susținute.

Rezultate tehnice: 1. Progresul Cluj 
21 p. cu: G.S. Oradea 11—5, Voința 
Cărei 12—4, Petrolul Ploești 15—1,

2. C.C.A. 19 p cu: C.S.O. 12—4,
12— 4, Pe<rolul 14—2, Știința 

Dinamo 9—7, Progresul Buc.
3. Dinamo Cluj 17 p. cu :
13— 3, Voința 15— 1, Petrolul 
Știința 12—4, Progresul Buc.
4. Știința Tg. Mureș 15 p, cu : 
8—8 (victorie la tușe 64—65),
10—6, Petrolul 12—4, Progre-

Au fost desemnași campioni 
la gimnasticărjuniori

CLUJ 19 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Timp de două zile orașul 
Cluj a găzduit finala campionatului 
republican de gimnastică pentru ju
niori. La această importantă competi
ție au participat peste 100 juniori și 
junioare. Competiția s-a bucurat de 
o foarte bună organizare și de mult 
interes din partea publicului clujean 
care a avut prilejul să urmărească în
treceri de un ridicat nivel. Majo
ritatea concurenților au dovedit că 
și-au însușit bine exercițiile. După 
cum se știe, campionatul a cuprins

ono sport

Voința
12—4,
11—5;
C.S.O.
16-0,
10—6;
<as.o.
Voința n
sul Buc. 9—7; 5. C.S.O. 13 p. cu: Vo
ința 10—6, Petrolul 12—4, Progresul
Buc. 9—7; 6. Progresul Buc. 11 p. cu: 
Voința 12—4, Petrolul 14—2; 7. Pe- 
trolul Ploești 9 p. cu : Voința 8—8 
(victorie la tușe 59—65); 8. Voința 
Cărei 7 p.

RADU FISCH, coresp. regional

(A>—R.P.F. Iugoslavia
1

Iugoslavia (B)—R.F. Ungară 
' - 1 

. _ X
Timișoara—C.S.M. Reșița

- - - 1

Rezultateie «rkclale ale concursului 
Pronosport, «tapa nr. 1* din M aprilie 
»59.

IIR P. Ungară
(A) 4-0 

n R.P.F.
(B) 1—0

XH Olanda (A)—Belgta (A) 2—2
XV C.F.R. -------------------------------

< (eat. B) 2—1
,V Minerul Lupcni—Corvlnul Hunedoara 

(cat. B) 2—0 I
I VI C.S. Tg. Mureș—Tractorul Or. Sta- 

(cat. B) o—o X
yn A M.E F.A.—C.S.M. Baia Mare 

(cat. B) 0—2 2
Vm Gaz Metan Mediaș—lud. Sîrmel

- ■ — - - !
(ca*. B>

£

(cat.
HX C.S.A.

1 4—0
'□T Forests
I (cat. , _ _
/ XI Rulmentul Bîrlad—Gloria
! (cat. B) 1—0
| în Unirea Iași—Unirea Focșani (cat.
1 B) 2-0 l’

La acest concurs au fost depuse aj>rO- 
șrtmallv 418 00»

B> î—o
Sibiu—C.F.R. Arad

Fălticeni—Flacăra Morenîj 
B) 2—1 li

Bistrița'
1»

și probe atletice care au avut o ma 
influență asupra rezultatelor finale.

Rezultate tehnice : FETE : cate 
maestre: Emilia Scorțea (Or. Stalir 
87,00 p.; cat. 1: Cristina Doboși 
(Timișoara) 113,95 p; 2. Ligia Fii 
(Ploești) 110,45; 3. Heide Maenthe 
(Sibiu) 108,80; categ. a ll-a: 1. Ii 
lia Podoreanu (Buc) 80,70 p; 2. Cr 
santa Neagu (Ploești) 79,55 p; 3. El< 
na Tutan (Buc) 79,05 p; categ. I ji 
nioare: 1. Despina Gruiev (Tin: 
81,45 p; 2. Despina Hociota (Sibir 
79,75 ; 3. Teodora Donath (Buc) 78,1 
p; categ. a Il-a: 1. Iuliana Mihăile: 
cu (Buc) 75,70 p; 2. Felicia Panteli 
(Sibiu) 74,80 p; 3. Cristei Sieglin 
(Pitești) 74,30 p; BĂIEȚI: Categ. I 
Anton Radar (Tg. Mureș) 114,30 j 
categ. a Il-a: Pavel Ciucă (Tim. 
81,05 p; 2. Mircea Lisovski (Ploești 
80,30 p; 3. Mircea Artopolescu (F 
Vîlcea) 78,45 p; categ. I juniori: ] 
Șerban Popescu (Buc.) 79,05 p; ț 
Petre Feroiu (Pitești) 78,55 p; 3. Ni 
colae Negoescu (Bacău) 78,25 p 
categ. a II-a: 1. Valeriu Negoesci 
(R. Vîlcea) 79,05 p; 2. Mihai Turta 
(Buc.) 75,15 p; 3. Zoltan Panheti (Tg 
Mureș) 73,95 p.

ILD1KO GYORGY.

Concursul ciclist pe circuil

Fază din meciul Cetatea Bucur — Constructorul Timișoara.
(Foto: V. Bageac)

A luat sfîrșit concursul de motocros
a„Criteriul F. R. M

Ultima etapă a „Criteriului F.R.M.“ 
a oferit numeroșilor spectatori prezenți 
ieri pe traseul din spatele stadionului 
Constructorul întreceri pasionante, di
namice — așa cum nu aii mai avut o- 
cazia să vadă în acest sezon. Anima
torul principal — de altfel de departe 
cel mai bun alergător al concursului — 
a fost motocrosistul Mihai 
(GGA.). La 350 cmc. el a pilotat o 
mașină B.S.A. — bine pusă la punct — 
dominînd net ’/4 din cursă. Spre sfîrșit, 
un accident mecanic l-a obligat să o- 
prească și să piardă astfel locul I pe 
care îi merita cu prisosință. Spectatorii 
I-au aplaudat ou căldură pentru Cali
tățile sale deosebite, pentru pregăti
rea fizică și tehnică pe care o posedă.

Bine s-au mai comportat ' Gh. Ion 
(125 cmc), Gh. Ioniță, Al. Lăzărescu 
și E. Keresteș (350 cmc), H. Sitzler 
(500 cmc). O mențiune specială merită 
reprezentantul clubului Rapid, Erwin 
Seiler (antrenor N. Buescu) care con-

curînd în afară de concurs s-a compor
tat admirabil în cursa motociclete
lor de 500 cmc. El a participat la a- 
ceastă întrecere cu o mașină Jawa de 
350 cmc și a reușit, datorită unei bunt 
pregătiri, să se mențină tot timpul pc 
primul plan al cursei și chiar s-o do
mine. De asemenea trebuie subliniată 

Dănescu comportarea începătorilor AI. Trifn
(Voința — antrenor Gh. Zdrinca) și 
Mihai Roșu (Metalul M.I.G. — antre
nor V. Mavrodin). -a-

REZULTATE TEHNICE: 125 cmc.:
11 Gh. Ion (GGA.) ; 2. B. Predescu 
(Metalul M.I.G.); 175 cmc ’ 1. P. Enes- 
cu (Metalul M.I.G.); 350 cmc: 1. Gli. 
Ioniță (C.GA.): 2. Al. Lăzărescu (Ra
pid); 3. E. Keresteș (C.GA.); 4. M. 
Dănescu (C.C.A.) ‘ 5. I. Cucu (Vo
ința) ; 250 cmc: 1. C. Butnara (Ra
pid); 2. S. Milutin (Loc. Ploești) ; 3 
S. Murgu (Voința): 500 cmc: 1. M. 
Dănescu (GC.A.); 2. H. Sitzler (Me
talul M.I.G).

întrecerile de tir din cadrul „Cupei Dinamo

Slmbătă și duminică, poligonul Tu
nari, a găzduit ultimele întreceri din 
cadrul „Cupei Dinamo" la tir. Rezul
tatele înregistrate nu sînt satisfăcă
toare mai ales dacă ținem seamă că 
mulți dintre concurenți sînt compo
nent ai lotului republican. Slab s-au 
comportat și pistolarii Ștefan Petrescu 
și 1. Tripșa, ca și trăgătorii partici
pant la combinată. Cupa pusă în joc, 
a revenit după cinci zile de.întreceri, 

^trăgătorilor dinamoviști, care au avut 
o comportare mai omogenă.

Iată ultimele rezultate:
Pistol viteză (ambele manșe)<s§Ț. 

P. Mocuță (Dinamo) 582 p;'2. Gavril 
Magyar (Dinamo) 572 p; 3. Șt. Pe-

au luat sfîrșit
englez: seniori: 1. V. Antonescu 583 
p; 2. N. Rotaru 582 p; 3. Al. Mălea- 
nu 582 p; senioare: I. Seimeanu
(Voința) 580 p; 2. V. Pineta (C.C.A.) 
579 p; 3. Iuditli Moscu (Știința) 575 
p; juniori : I. M. Ferecatu (Gr. Roșie) 
584 p; 2. M. Rusescu (Dinamo) 581 
p; 3. Gavril Toth (U.T.A.) 573 p; 
junioare: 1. Mariana Muller (Spar
tac) 568 p; 2. Alexandru Cleopatra 
(Progresul Alexandria) 568 p; 3. Doi
na Condrea (Dinamo) 566 p; armă 
liberă, calibru redus 3^(40 focuri po
ziția culcat: 1. N. Rotaru 393 p; 2. 
Iosif Sîrbu 393 p; 3. Iulian Constan- 
tinescu 391 țf; poziția în genunchi: 
1. Iosif Sîrbu 378 p; 2. N. Rotaru 
375 p; 3. C. Antonescu 374 p; poziția

țjrgșcu (Metalul M.I.G.) 57Q p; mtțfi in picioare z ,1. Iosif Sîrbu (p.C.AJ

ii

366 p; 2. V. Enea (C.C.A.) 366
3. C. Antonescu (Spartac) 358 
Clasament pe 
p; 2. Dinamo 
p; pistol liber 
(Dinamo) 535 
Roșie) 530 p;
527 p; pe echipe: 1. Dinamo 2043 p; 
2. C.C.A. 1981 p; 3. Spartac 1923 p; 
skeet: 1. Gh. Florescu 186 t; 2. 1. 
Aldescu 184 t; 3. Gh. Enache 183 t;
4. I. Dumitrescu 183 t; CLASAMEN
TUL GENERAL AL CUPEI DINAMO 
LA 8 PROBE: I. Dinamo 13 p; 2. 
Metalul M.I.G. 25 p; 3. Știința 27 p; 
4. C.GA. 33 p; 5. Spartac 39 p; 6. 
Cetatea Bucur 43 p,

N. TOKACEK
corespondent,

p; 
... P- 

echipe: 1. C.C.A. 4437 
4355 p; 3. Știința 4326 
60 focuri: T. Jeglinski 
p; 2. Eugen Harea (Gr. 
3. M. Dumitriu (C.C.A.)

Ieri dimineață s-a disputat in Cap.' 
tală pe circuitul din strada Maior lor 
Coravu, cea de a doua ediție a „Cupei
Federației Romîne de ciclism". Cursa
desfășurată de-a lungul a 40 di 

cu sprint la fiecare dona
s-a încheiat cu victoria la 

a lui Dumitru Mt.n-

ture, 
ture, 
mare luptă 
teanu (Victoria), care a primit astfel 
cupa transmisibilă a F.R.C. lată rezul
tatele tehnice : Categoria juniori ’ 1.
Eugen Sima (Dinamo) 38 p.; cate go- 
ria a III-a și neclasificați: 1. Dumitru 
Rotaru (GC.A.) 57 p.; acari saț: cate
goria I și a 11-a: 1. Dumitru Muntea- 
nu (Victoria) 39 p.; 2. Ștefan Porecea- 
nu (Victoria) 39 p.; 3. Eugen M" 
ilă (Victoria) 28 p.; 4. Walter Si< r 
(Dinamo) 23 p. ; 5. ion limită (Voința) 
19 p.

HBIPISM
Nunu a ciștlțat premiul PaMehițelor.
Ieri s-a desohls sezonul de primăvara 

ai alergărilor de galop. In rața unei 
asistențe numeroase, cele 'opt alergări 
au prilejuit întreceri dirze In alerga- 
lea principală armăsarul Nunu — pre
zentat In frumoasă condiție — a învins 
*a mare luptă pe Leandru. In premiali 
I ăttacrVuf s-a înregistrat o surpriză. 
A cîștigat Leonel la cota de 25 lei pen
tru 1 leu. Altă surpriză a fost la or
dinea triplă Jusitin — Argint — M.uson, 
unde pariul s-a închis.

Rezultate tehnice
I. Bardac (Mihalache), Elba, Cinici 

Cota : 1,70 _ 9,00 iei.
II. Neajlov (lonescu I.), Jeny, Prislea.

Cota : 3,70—75,50—20,10 lei.
III. Justin (Lazar G), Argint, Muson. 

Cota : 4,W>—99,80—24.60 lei.
IV. Hala (Spătarul, Elegant, Granit. 

Cota : 5,.10—14,10—44.30 iei.
V. Nunu (Cimpeanu), Leandru, 

tun. Cota : 4,00—15,00—49,90 lei.
VI. Leonel (Petzu A), Norocoasa, 

jar n. cota : 25,50—68,50-33,50 led.
Ord l e triplă 624.30 lei.
VII. Glod (Huțuieag), Nea Vasile, 

Cota : 2,20—37,60—59,70 lei.
vin. Pagoda (Picul F.j, Arthur II, Si

meni l. Cota : 5,60—40,30—20,50 lei.
Deschiderea campion'tulul conducă

torilor amator!
Miercuri 22 aprilie se Inaugurează în- 

tr-un cadru festiv campionatul condu
cătorilor amatori. La acest campionat 
participă 6 echipe ale teatrelor Bucu- 
reștene, 2 echipe ale clubului 'Recolte și 
o echipă a Uniunii Ziariștilor. După 
defiflirea echipelor participante, se va 
disputa prima probă a campionatului, 
în caice se întîlnesc echipele teatrelor 
Armatei, Național și Tineretului. Pri
mul teatru va fi reprezentat prin Cor
nel Eleftereseu, Constantin Neacșu șl 
Gheorghe Buznea ; al doilea teatru prin 
Catita Ispas, Matei Gheorghiu șl Ni- 
colae Pereanu ; al treilea teatru prin 
Rozalia Avram, 1411 Urseanu și Ion Cl- 
prian.

Pe program mat figurează premiul 
Memo, în care participă fruntașii gene
rațiilor cailor de patru, cinei șl șaso 
ani.

Jocul Austriac s-a ridicat .Ia suma 
de Iel.2.210 șl s-a închis, reportîndu-se la 
reuniunea de Miercuri 22.IV.959.

L4s-

Ste-

Bec.



In categoria B la fotbal

Minerul Lupeni a revenit pe primul loc 
in seria I, iar Metalul Titanii s*a apropiat 

la un punct de Tarom în seria a II*a

Ultima verificare a lotului 
reprezentativ de fotbal

Seria I
C.F.R. TIMIȘOARA-C.S.M. REȘjIȚAi 

2—1 (1—0)
TIMIȘOARA 19 (Prin telefon). Cei 

6000 de spectatori au asistat la un 
meci dinamic, spectaculos, disputat la 
un nivel tehnic ridicat. Echipa locală 
â jucat în general mai legat, eviden- 
țiindu-se în special linia de fund și 
mijlocașii. De la oaspeți- a jucat mai 
bine înaintarea, care a avut multe 
contraatacuri periculoase. Scorul a fost 
deschis de Surdan în minutul 15 din- 
tr-o pasă a lui Țigăniuc. In minutul 
56 Urcan a nimerit bara. In minutul 
69, la un corner, Țigăniuc a înscris 
Ia învălmășeală. Unicul gol al oas
peților a fost marcat de Apro în mi
nutul 77 din penalti. Arbitrajul lui 
V. Măicănescu (București), a fost 
îngreunat de arbitrii de tușă P. Veres 
și Al. Pop (Oradea) care de multe 
ori au semnalat greșit ofsaidurile.

AL. GROSS, corespondent regional
MINERUL LUPENI-CORVINUL 

HUNEDOARA 2—0 (1—0)
LUPENI 19 (Prin telefon). Echipa 

minerilor a obținut o victorie meritată, 
înaintașii echipei locale au fost mai 
periculoși și au reușit să fructifice 
două din ocaziile avute. Oaspeții, deși 
au jucat mai legat și în repriza a 
doua au dominat categoric, nu au reu
șit să marcheze. In minutul 33, cen
trul înaintaș Pal! a trecut de apără
torii hunedoreni, dar a alunecat și a 
pierdut mingea; Groza, venind din 
urmă, a interceptat balonul și a des
chis scorul. In ultimul minut al par
tidei Onea a înscris al doilea gel al 
Minerului. Arbitrajul lui C. Mitran 
(București) excelent.

I. CIORTEA și S. BALOI 
corespondenți

C.S.A. SIBIU-C.FR. ARAD
4—0 (2—0)

SIBIU 19 (Prin telefon). Victorie 
meritată, chiar la acest scor. Local
nicii au dominat mult, în special în 
prima repriză. In repriza a doua, oas
peții au preluat inițiativa, dar nu au 
reușit să străpungă apărarea masivă 
a sibicnilor. Au marcat Ioniță (min. 
10), Dragoman (min. 24 din 11 m.), 
Popa (min. 70), Baboe (min. 79). A 
arbitrat bine M. Sadoveanu (Bucu
rești).

C. PITARIU, corespondent
C. S. TG. MUREȘ TRACTORUL OR. 

STALIN 0—0
TG. MUREȘ 19 (Prin telefon). Joc 

de uzură, la tin nivel tehnic nesatis
făcător. Înaintașii ambelor echipe au 
ratat copilărește cîteva ocazii de gol. 
Oaspeții au jucat ceva mai bipe în 
cîmp. S-ati remarcat Varga, Jozsi, 
Meszaros II și Ghierling (C.S. Tg. 
4Wreș), Seredai, Vlad, Zăinescu și 

Vătafii (Tractorul).
V. KADAR, corespondent 

AMEFA ARAD C.S.M. BAIA MARE 
0—2 (0—0)

ARAD 19 (Prin telefon). Oaspeții 
au obținut o victorie meritată. Au 
marcat: Moldovan (min. 63) și Su- 
lyok (min 80). In min. 43, Sulyok a 
bas în bară.

ST. WEINBERGER, corenpondent 
GAZ METAN MEDIAȘ IND. SIRMEI 

C. TURZII 1—0 (1—0)
MEDIAȘ 19 (Prin telefon). Joc viu 

disputat, în care au dominat mai mult 
localnicii. Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Bandici în min. 13, 
eu concursul portarului Cîmpeanu, 
care a fost neatent.

D. VINT1LA, corespondent
C. S. ORADEA-ȘTIINTA CRAIOVA 

2—4 (2—1)
ORADEA 19 (Prin telefon). Oaspe

ții au cîștigat pe merit, după un joc 
de bună ■ calitate, datorită înaintării 
eficace în care s-a remarcat tînărul 
Pană. Echipa localnicilor a deziluzio
nat din nou. Au marcat: Bîscă (min. 
54 și 77), Sima (min. 16) și Buldir 
(min. 51) (Știința), respectiv Eordogh 
(mm. 24) si Kecs'-ei (min. 43).

MIRCEA POP, corespondent
CLASAMENT

16 9 4
16 9 2
16 8 3
16 7 4
16 6 6
16 7 3
16 7 3
16 7 2
16 7 2
16 6 3
16 5 5
16 4 6
16 3 3
16 3 2

C.S.M.

20:15 20
21:16 19
24:18 18
15:12 18
23:15 17

Bora Mare

1. Minerul Lupeni
2. C.S.M. Reșița
3. Gaz Metan Medias
4. C.F.R. Arad
5. AMEFA Arad
6. Ind. Sîrmii C.T.
7. C.F.R. Timișoara
8. C.S.A. Sibiu
9. C.S. Ta. Mureș

10. CorvinuT Huned.
11. c.s.m. r
12. Tractorul
13. Știința Craiova
14. C.S Oradea

ETAPA VIITOARE : __ ...............r_,______
Metan Mediaș, Tractorul Orașul Stalin— 
C.S.A. Sibiu, C.F.R. Arad—C.S. Tg. Mureș, 
Corvi nul Hunedoara-C.S. Oradea, C.S.M. 
Baia Mare—C.F.R. Timișoara, Știința Cra:ova-' 
Minertfl ^Lupeni, Ind. Sîrmii C. Turzii—AMEFA 
Arad.

Seria a Il-a
TITANII-TAROM 2—0 (2—0)

Derbiul seriei a Il-a a categoriei B 
s-a desfășurat pe stadionul Republi
cii, în fața a 20.000 spectatori. Ei au 
asistat la o partidă de un nivel teh
nic mediocru, dar viu disputată, în 

Atacanții de la TAROM au fost păziți cu strășnicie de apărarea echipei 
Metalul Titanii. Fotografia noastră demonstrează acest lucru: ,Milea (TA
ROM), care are mingea, este întîmpinat de Dumitrașcu (Metalul) iar Lazăr 
(TAROM) este supravegheat de Ignat. (Metalul Titanii — TAROM 2—0). 

(Foto Gh. Dumitru)

care metalurgiștii au cucerit o vic
torie pe deplin meritată.

Metalul Titanii atacă puternic încă 
din primele minute, iar șuturile lui 
Ignat și Buzata îi dau destul de mult 
de lucru lui Stroe, portarul echipei 
TAROM. După ce Călin (TAROM) 
reia cu capul peste poartă o minge 
venită de la o lovitură de colț, An- 
drescu (Metalul) ratează în min. 23 
o mare ocazie de a deschide scorul. 
Două minute mai tîrziu Radu Tudor 
(Metalul) trage puternic dar Cristes- 
cu (TAROM) schimbă direcția balo
nului în ultima clipă. Un minut mai 
tîrziu și Leahevici a ratat o mare oca
zie. Min. 41 aduce primul gol: „des
chis" foarte bine de Radu Tudor, Bu- 
zatu trage puternic dintr-un unghi 
dificil și mingea trece peste Stroe, 
poposind în plasă: 1-0. Puțin mai 
tîrziu, la o acțiune a liniei dc atac 
metalurgiste, Andreesctt trimite ba
lonul lui Radu Tudpr, care înscrie al 
doilea gol. Jocul este la fel de dis
putat și în repriza a 11-a în care 
TAROM-ul are o frumoasă revenire, 
presează, are destule ocazii uar ata
canții nimeresc dc puține ori poarta.

Arbitrul P. Rapaport a condus cu 
greșeli care au dezavantajat echipa 
învingătoare : în min. 55 l-a eliminat 
în mod nejustificat pe Dan, iar în 
min. 83 n-a acordat 11 m., la un 
fault în careu comis de Alexe de la 
TAROM asupra lui Dumitru (Meta
lul).

METALUL TITANII : Ohiță — Du
mitrașcu, Szabi, Fodor — Ignat, Ni- 
culae — Buzatu, Radu Tudor, Andre- 
escu. Dan, Dumitru.

TAROM : Stroe — Alexe, Gristescu, 
Radulescu — Popescu, Dragomirescu 
— Călin, Mihai, Leahevici, Lazăr. Mi- 
lea.

MIRCEA TUDORAN
A <S. POMPIERUL-C.S.M.S. IAȘI 

7—2 (4—0)
lntîlnind formația C.S.M.S. lași, 

echipa bucureșteană A.S. Pompierul a 
obținut o victorie concludentă cu sco
rul de 7-2 (4-0). Bine orientată tac
tic, linia de atac a pompierilor a des
fășurat un joc variat cu numeroase 
deschideri pe extreme, din ale căror 
centrări s-au înscris multe goluri. 
Bucureștenii au fost superiori ca pre
gătire, victoria revenindu-le pe merit. 
In schimb ieșenii, deși au jucat fru
mos în cîmp, n-au avut finalitate în 
acțiuni, au combinat mult și inutil, în 
loc să joace simplu și în adîncime.. 
De asemenea, apărarea s-a compor
tat foarte slab.

Golurile au fost înscrise de Stămlă 
(min. 7, 55. 72), M. Apostol (min. 
25, 81), Ionescu (min. 38) și Bărbo- 
su (C.S.M.S. lași)-autogol (min. 20) 
pentru A.S. Pompierul. Cruțiu (min. 
50) și Don (min. 80) au înscris pen
tru C.S.M.S. Iași.

S-au remarcat toți jucătorii de la 
A.S. Pompierul, iar de la C.S;M.S. 
au ieșit în evidență Don și Dram?

Arbitrul Zaharia Drăghici a con
dus cu greșeli următoarele formații :

A.S. Pompierul: Datcu—Ivan, Paul 
Florea, Buzeșan—Stoica, Szekely—Si 
;țaru, Ionescu, Stănilă, Apostol, Co- 
man. C.S.M.S. Iași: Lang— Păun, 
Dascălu, Buimistriuc—Bărbosu, Polo- 
gea — Dram, Demien, Don, Cruțiu, 
Munteanu.

UNIREA IAȘI-UNIREA FOCȘANI 
2—0 (1—0)

IAȘI 19 (Prin telefon). Disputa ce
lor două echipe a oferit un spectacol 
interesant, o partidă foarte dinamică. 
Punctele învingătorilor au fost reali
zate de Măriuță chiar în primul minut 

de joc și Cojocarii în min. 78.
(P. Codrea-corespondent)

FORESTA FALT1CEN1-FLACARA 
MORENI 2—1 (1—1)

FĂLTICENI 19 (Prin telefon). Jo
cul a fost frumos, rapid. Localnicii 
au obținut o victorie meritată. Oas
peții s-au comportat foarte bine și au 
avut în Capoianu un excelent coor
donator. Punctele au fost înscrise de 
Grigore (min. 30 și 74) de la învin
gători și Capoianu (min. 39) de la 
învinși. S-au remarcat: Pop, Filo, 
Moldovan, Grigore (Foresta) și Gu- 
ian, Dumitriu, Capoianu, Badea (Fla
căra. (Negru Lazăr-corespondent)

POIANA C1MP.NA-VICTORIA 
SUCEAVA 4—1 (5—0)

CÎMPINA 19 (Prin telefon). Jocul 
a fost tot timpul la discreția echi
pei gazdă. Au marcat : Dumitru (2), 
Panaitescu și Bibere de la învin"ă- 
tori și Asiminoaiei de la învinși. (Em. 
Stroe și Gh. Briotă, coresp.)

DINAMO GALATI PRAHOVA 
PLOEȘTi 3—0 (1—0)

GALAȚI 19 (Prin telefon). Meciul 
a fost de un nivel tehnic mediocru. 
Așa cum arată și scorul, dinamovi-tii 
au fost superiori. Au înscris: Du- 
daș (2) și Jojart. (V. Paladescu, co
respondent. )

RULMENTUL BIRLAD GLORIA 
. BISTRIȚA 1—0 (1—0)

BIRLAD 19 (Prin telefon) Partida 
s-a desfășurat pe un vînt puternic 
care a dezavantajat în mare măsura 
ambele echipe. Totuși, echipa gazdă 
și-a organizat mai bine jocul, reușind 
în felul acesta să cîștige prin punctul 
înscris în min. 17 de Chirilă. (TI. Pa- 
nainte — coresp.)

CLASAMENT
1. TA8OM
2. Metalul Titanii
3. Unirea lași
4. Flacăra Moroni
5. Poiana Cîmpina
4. C.S.M.S. lăți
7. Foresta Fălticeni
3. A.S. Pompierul
9. Dinamo Galafi

10. Rulmentul Bîrlad

16 12 13 53:19 25
14 11 2 3 36:19 24
14 11 1 4 29:19 23
14 7 5 4 53:23 19
14 4 3 5 30:21 19
16 4 4 4 20:24 16
16 5 5 4 14:21 15
14 4 2 0 33:23 14
14 4 2 8 22:25 14
14 4 2 8 23:43 14
14 5 2 9 19:29 12
14 4 3 9 24:39 11
14 4 3 9 20:33 11

71 5 10 29:40

11. Gloria Bistrița
12. Unirea Focșani
13. Victoria Suceava
14. Prahovo Ploeșfi

Etapa viitoare : (26
Ploești—Foresta Fălticeni^ 
pina ; C.S.M.S. 
ria Bistrija—A.S.
reni-Metalul litanii;' Unirea • ........_.
mentul Bîrlad ; Victoria Suceava-Unirea lași.

14 ______
aprilie). Prahova 

; larom-Poiano Citit- 
l.ași-Dinamo Golaj ; Glo- 
Pompierul ; Flacăra Mo- 

litanii ; Unirea Focșani—Rul-

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI CATEGORIEI C LA FOTBAL
SERIA I

Gloria Do/oho' - C.S.M.S. II lași 2-1 (1-0) 
Textila Botoșani - Textila Buhuși 2-1 (2-1)
Unirea li lași — Minerul Cîmpulung 2-0 (0-0)

ETAPA VIIIOARE : C.S.A. Bacâu-Unirea 
II lași ; C.F.R. Pașcani—Petrolul Moinești ; 
C.S.M.S. ii lași—Sp. Munc ioresc Rădăuți ; 
Textila Buhuși-GloHa Dorohoi ; Minerul 
Cîmpulung-lextila Botoșani.

SERIA A ll-A
Comb. Polig. Buc.-Cimentul Medgidia 4-1 (2-0) 
Dinamo Miliția Buc.-C.S.M.

Galați 9-1 (7-0)
Știința Galați-Victoria Buzău 2-1 (2-0)
S.N.M. Constanța-lnd. Sîrmei Brăila 1-0 (1-0)
I.M.U.M. Medgidia-Ancora Galați 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE: Cimentul Medgidia—
S.N.M. Constanța ; Ind. Sîrmei Brăila-Știința 
Galați ; Ancora Galari-Comb. Polig. Buc ; 
Victoria Buzâu-Dinamo Miliția Buc.’; C.S.M. 
Golali-I.M.U.M. Medgidia. '

Ultimul meci de verificare a lotu
lui R.P.R. în vederea partidei cu Tur
cia a avut lac ieri după-amiază pe 
Stadionul Republicii în compania echi
pei Farul Constanța. Indisponibilitatea 
de ultim moment a lui Constantin, unul 
din jucătorii de bază ai selecționatei, 
a impus încercarea unei formule noi în 
atac, în limitele jucătorilor cuprinși în 
Iot, la care s-a mai adăugat de vineri 
și Tabarcea, care la Petrolul este uti
lizat și inter dreapta. Paralel, antreno
rii au maj făcut o încercare în apărare 
și anume pe postul de fundaș stingă, 
prin folosirea lui Soare. Iată de altfel, 
echipa care a jucat (în paranteze : mo
dificările survenite în timpul meciului): 
Toma (Mindru)-Popa, C.aricaș, Soare 
(Macri, Soare)-!enei (Al. Vasile), Nun- 
weiller (Jenei)-Oaidă, Al. Vasile (Ta
barcea), Dinulescu (Alex-andiescu), Za- 
voda I, V. Anghel. Din min. 10, echipa 
a suferit o nouă defecțiune: Dinulescu a 
căzut și s-a lovit Ia cap, fiind nevoit să 
părăsească definitiv terenul.

Cu aceste defecțiuni, la care s-a a- 
dăugat și o greșită orientare a liniei de 
atac, totul n-a putut Infringe replica 
deosebit de viguroasă și în multe pe
rioade valoroasă a partenerului de joc. 
Farul. Mai mult chiar, a fost nevoit 
să părăsească terenul învins cu 4—3 
(2—1). Din punct de vedere al orien
tării tactice jucătorii lotului au deza
măgit, deși ca ansamblu și ca ritm de 
joc au satisfăcut în bună măsură. După 
noi, ei au greșit în primul rînd cînd au 
părăsit scopul principal al verificării (a- 
plicarea sarcinilor tactice) pentru a in
tra în luptă pentru rezultat. De aici au 
decurs celelalte greșeli, printre care 
conducerea exagerată a balonului, con
centrarea jocului pe tripletă în dauna 
desfășurării pe aripi, pripeala în par

PROGRESUL A CÎȘTIGAT 
„CUPA RAPID* LA FOTBAL

Inițiativa clubului Rapid de a or
ganiza o competiție a echipelor bucu- 

"ireștene de categoria A dotată cu 
„Cupa Rapid" s-a bucurat de un 
frumos succes. Numeroși spectatori 
au înfruntat ploaia care a căzut a- 
proape tot timpul celor două meciuri, 
dar au fost satisfăcuți de calitatea 
fotbalului practicat, de jocurile fru
moase la care au asistat.

Joc bun doar in cimp
Atit Progresul cit și Dinamo, elibe

rate de emoțiile obișnuite partidelor 
de campionat, au desfășurat — in 
ciuda terenului alunecos — un joc 
destul de bun în cimp, balonul fiind 
controlat fără dificultate, dar pînă la 
marginea careurilor de pedeapsă unde 
au arătat multă ineficacitate. In ul
timul minut al primei reprize Banciu 
a șutat pe jos de la aproximativ 25 
rn., mingea sa izbit în drumul ei 
spre poartă de piciorul lui Călinoiu 
schimbîndu-și direcția și primindu-l 
pe Cosma pe picior greșit: 1-0. Cinci 
minute după reluare am asistat la 
singura fază mai „lucrată", care a 
dus de altfel și la înscrierea celui de 
al doilea gol. Mafteuță (care și-a fă
cui un debut promițător la Progre
sul), bine găsit de Blujdea, a reluat 
plasat, făcînd inutilă intervenția lui 
Uțu. La 2-0 dinamoviștii n-au mat 
găsit resursele necesare pentru a re
monta din handicap. Arbitrul Șus- 
treanu a condus următoarele formații: 
PROGRESUL: Birtașu—Nedelcu, Co
jocarii, Dobrescu — Petrescu, Știrbei 
( Pereț)—Leucă. Smărăndescu, Banciu 
(Neagu) Mafteuță, Blujdea. DINA
MO: Cosma (Ufu)—Valean, Călinoiu 
(Motroc), Panait II—Dragomir, Szoke 
(Călinoiu), Scmenescu, Varga Bu- 
bbssi (Erie) N ie ușor (Szakacs) Surii.

Un joc frumos și nn rezultat jnst
Aș.-, cum s-a desfășurat p iu ț, ne 

a întîlnirii dintre Rapid și C.C.A.— 
3—3 (0—2) — nimic nu lăsa să se în

SERIA A IH-A
Dunărea Corabia—Dinamo Craiova 0-0
Metalul Tîrgoviște—Cetatea Bucur 2-4 (0-2)
Victoria Buc.-Oltul T. Măgurele 0-0
C.S.U. Buc.-Rap'd Reg. Ploețti 1-0 (1-0) 
Jiul (fost C.F.R. Rovine) Craiova-Unirea

^itețti 2-1 (1-1)
EIAPA VIIIOARE: Dinamo Craiova—

C.S.U. Buc. : Rapid reg. PToești-Victoria
Buc. ; Unirea Pitești—Dunărea Corabia ; 
Oltul T. Măgurele—Metalul Tîrgoviște ; Ce
tatea Bucur-Jiul Craiova.

SERIA A IV-A
Avîntul Reghin-Voința Tg. Mureș 1-1 (1-0) 
Textila Sf. Gheorghe-Chimia Făgăraș 4-0 (2-0) 
Alimentara Tg. Mureș-Metalul Aiud 2-1 (1-1) 
Rafinăria Cîmpina-Torpedo 7-2 (3-1)

ETAPA VIITOARE : Metalul Aiud-Rafinâria 
Cîmpina; lorpedo-Alimentara Tg. Mureș; 
Voința Tg. Mureș-Mureșul Toplifa ; Carpofi 
Sinaia—Textila St. Gheorghe ; Chimia Fă- 
gâraș-AYÎntul Reghin^ 

tea finală a acțiunilor și in trasul la 
poartă (cantitativ mai mult decît sa
tisfăcător :40 de șuturi, dar calitativ 
insuficient de precis: 24 afară și 16 
pe poartă). Mai bună formula Oaidă-Al. 
Vasile decît Oaidă-Tabareea, deși Al. 
Vasile — inimos cum este — și-a asu
mat sarcini în plus, lărgindu-și mult 
raza de activitate și, în schimb, negli- 
jîndu-1 uneori pe Oaidă. Zavoda 1 a ac
ționat mai mult și mai bine ca de obi
cei în ciuda capacității sale de efort 
mai redusă. Extremele bune în prima 
repriză, iar Alexandrescu lent și ne
inspirat în faza de finalizare. In apă
rare, Soare a fost mai bun pe postul 
de fundaș stînga, remareîndu-se ală
turi de Jenei. Caricaș, probabil sigur 
de post, a comis greșeli, părăsindu-și 
locul și facilitînd astfel acțiunile pe 
centru ale constănțenilor. Nunweiller 
nu pare în bună condiție fizică.

O concluzie care se impune după a- 
cest meci este aceea că antrenorii tre
buie să se fixeze asupra formației, că
reia — în scurtul timp care a mai ră
mas — să-î aducă îmbunătățiri din 
punct de vedere al pregătirii fizice șt 
să-i imprime orientarea tactică bine 
stabilită.

Farul a fost un bun partener, dove- 
dindu-se în formă, ceea ce-i deschide 
perspective în campionat. A jucat for
mația : Cihibănescu (Marosi, Ghibăims- 
cu)-Straton, Ciuncan, Dănulescu-Cor- 
neanu, Pană-Moroianu, Sever, Cioses- 
cu, Niculescu, R. Lazăr (Zi'nculescu).

Au marcat în ori1* >e: Sever (min. 
30), Alexandrescu (min. 39), Ciosescu- 
(min. 41), Alexandrescu (min. 47), 
Ciosescu (min. 55 și 57) și Tabarcea- 
(min. 75). A condus Gh. Dumitrescu.

P. GAȚU

trevadă răsturnarea de situație și de- 
joc din repriza secundă. Militarii au 
început partida puternic, au practic t 
un joc spectaculos, combinativ, îrr 
plină viteză și au dominat cu auto
ritate. C.C.A. a deschis scorul prin 
Crișan în min. 12, după ce mai îna
inte Bone șutase în bară. După 26> 
de minute, Crișan trage puternic la 
poartă, Dungu nu poate reține șr 
Răksi care a urmărit faza înscrie 
nestingherit. La scorul de 2—0 C.C.A. 
continua să joace mai bine și să 
domine. In tot acest timp, Rapid a 
atacat deslînat și puțin periculos.

După pauză însă Rapid s-a regăsit 
total și s-a instalat în terenul echi
pei adverse. QC.A. s.a apărat calm 
și a atacat periculos, Bone, Raksi șr 
Constantinescu ratînd ocazii favora
bile. In minutul 62 Olaru trage spre 
poartă, Fr. Nagy respinge cu capul 
tot la Olaru care șutează sec, redu- 
ctad scorul: 2—1. încurajați de gol, 
feroviarii atacă în trombă și dună 
șapte minute Matei egalează printr- 
un șut puternic de la distanță : 2—2. 
Surprinși de întorsătura pe care a 
luat-o jocul, militarii forțează din nou 
și după un minut la o combinație 
Renie-Raksi-Crișan ultimul marchează 
și C.C.A. ia din nou conducerea : 3—2. 
In min. 75 Dungu degajează La 
Langa. Acesta prelungește în adînci- 
me iui Ene II care face o cursă lungă, 
de toată frumusețea și, deși urmărit 
de V. Zavoda, șutează din marginea 
careului: 3—3. Pînă la sfîrșit jocul 
se menține la fel de frumos și de dis
putat, satisfăcînd miile de spectatori 
care au plecat de la stadion pe dcpl’rr 
mulțumiți.

Arbitrul Gheorghiță a condus for
mațiile: C.C.A.: VOINESCU — E. 
Nagy, Fr. Nagy, Staicu — Zavoda 11, 
MIHAILESCU — CONSTANTINES- 
CU, CRIȘAN, Raksi, BONE, REN1E; 
RAPID: Dungu — GREAVU, STAN- 
CIJ, Văcarii — Langa, Neamțu — 
Copil (NISIPEANU), Nisin anii, 

(Ionescu), ENE, Ionescu (OLARU), 
Matei.

SERIA A V-A
Dinamo Săsar—Rapid Cluj 
Someșul Satu Mare—Arieșul Turda 
Voinfa Oradea-Stăruința Sighet 
Recolta Carei-Stăruința Satu Mare 
C.F.R. Cluj—Rapid Oradea

ETAPA VIIIOARE :

2-2 (0-2> 
3-’ (1-1 
3-1 (2-1) 
3-0 (1-0 
2-i (i-iy

Rapid Cluj-RecoTta- 
Cărei ; Stăruința Satu Mare-Vointa Oradeo^ 
Rapid Oradea-Dinamo Săsar ; Stăruința 
Sighet—Someșul Satu Mare ; Arieșul 
C.F.R. Cluj.

Turdo-

0-1 (0-0)
3- 0 (0-0)
4- 1 (1-0) 
Vîlcea}-
2-o (i-oy

R.

SERIA A VI-A 
Indagrara Arad-Olimpia Reșița 
Aurul Brad—Drubeta T. Severin 
Flacara Tg. Jiu—U.M. Cugir 
Șantierul Govora (fost Unirea

C.F.R. Simeria . _ ,
ETAPA VIITOARE: Metalul Oțelul Roșu-

C.F.R. Simeria ; Olimpia Reșița-Șantierul 
Govora ; Drubeta T. Severin-lndagrara 
Arad ; U.M. Cugir-Aurui Brad ; Metaloț 
Bocșa Romînâ-Flacărq Tq-. Ji¥s

C.FR


In cauiffionutui de rugbi

C.F.R. Grivifa Roșie la egalitate cu Constructorul: 9-9
c oncursu I hipic internațional Je Ia Nisa

Din ce în ce mai binsl Aceasta 
este concluzia firească care se desprin
de în urma importantei partide din 
campionatul de rugbi dintre G.F.R. 
Grivița Roșie și Constructorul. Și era 
timpul ca lucrurile să se îndrepte și 
jucătorii noștri să revină la rugbiul o- 
fensiv și bărbătesc, pe care-1 practicau 
cu alîta succes cu cîțiva ani în urmă 
și pe care se pare că-1 uitaseră în ul
timul timp. Dar, să revenim la meciul 
derbi de ieri care a pasionat pînă în 
ultima clipă.

C.F.R. beneficiază de la început de 
avantajul vîntului, dar scorul este 
deschis de Constructorul — în urma 
unei acțiuni colective care a surprins 
prin rapiditatea ei apărarea fe
roviară — prin Mateescu (încercare): 
0—2. C.F.R.-ul domină, folosind lovi
turile lungi în tușă. La un ofsaid, în 
terenul de joc al Constructorului, Țî- 
buleac transformă o lovitură de pe
deapsă și scorul devine egal : 3—3. 
Apoi inițiativa aparține, în continuare, 
feroviarilor. O grămadă pe partea 
stîngă — în direcția de atac a C.F.R.- 
ului—și balonul ajunge la Moraru care 
intră pe „partea închisă". El htrage 
asupra sa întreaga apărare adversă, 
dar balonul este fulgerător deschis în 
partea opusă și „curge" din mină în 
niînă pînă la Țibuleac, care pătrunde 
în terenul de țintă al Constructorului 
si înscrie. Transformarea e ratată. Scor: 
6—3. La reluare situația se schimbă. 
Acum de avantajul vîntului profită 
Constructorul, care domină la rîndul 
său. Nistor pătrunde pe „partea în
chisă" (într-o fază similară cu aceea 
din care a marcat C.F.R.-ul) și ba
lonul ajunge la P. Niculescu. O cursă 
rapidă, o pasă aripei Teodorescu, re
zultatul o frumoasă încercare la colț 
și scorul devine din nou egal: 6—6 
(transformarea fiind ratată). După alte 
cîteva acțiuni extrem de spectaculoase 
ceferiștii mai înscriu prin Țibuleac (o 
lovitură de pedeapsă): 9—6, pentru ca 
în ultimul minut de joc Stoian să reu
șească de la 25 m. o lovitură de pi
cior căzută ; 9—9 1

In concluzie, un joc frumos, de o 
bună valoare tehnică și un rezultat 
egal, pe deplin echitabil. Merite mai mari ■ - - • •
din min. 15 a jucat în 14 oameni, (Ra
dulescu fiind eliminat cu prea multă 
ușurință). In urma rezultatului, situa
ția în fruntea clasamentului a rămas 
neschimbat" • 
slructorul 16

revin însă Constructorului, care

1. C.F.R. 17 p, 2. Con- 
P-

D. CALLIMACH1
*

rezultate: Progresul® Celelalte
Știința Timișoara 6—0 (0—0) ; Con
structorul Bîrlad — C.C.A. 0—18 
(0—18): Știința Cluj — Metalul M.I.G. 
11—6 (6—0); C.S.M.S. Iasi — Dinamo 
0—11 (0—0).

(Urmare din pag. I)

Soculesca (C.F.R:) â fost ieri foarte activ—nu numai la talonaj, ci și 
în jocul de cUnp. (Fază din meciul CJ'.R. Grioifa Roșie — Constructorul 9—9).

(Foto B. CIOBANU)

Rapid și Someșul Cluj învinse 
în campionatul feminin de volei

Etapa campionatelor de volei a fost 
dominată de rezultatul neașteptat cu 
care a luat sfîrșit partida feminină 
dintre formațiile bucureștene Dinamo 
și Rapid. Dinamovistele au întrecut 
formația feroviară cu 3—2, dar jocul 
nu s-a ridicat nici un moment la un 
nivel tehnic mulțumitor. Ambele echipe 
au făcut multe greșeli (în special 
Rapidul) și din această cauză partida 
nu s-a ridicat la nivelul celei din tur. 
A învins Dinamo, care a avut un atac 
mai eficace (s-a evidențiat în special 
Doina Ivănescu) și o apărare mai a- 
tentă decît a feroviarelor. Ca evoluție 
a scorului să notăm că în primul set 
Rapid a condus cu 14—1, pentru ca 
în cîteva minute scorul să ajungă... 
14—12! Incepînd cu setul al 11-lea, 
dinamovistele joacă dip ce în ce mai 
bine și cuceresc în cele din urmă o 
victorie meritată.

Dintre celelalte rezultate înregistrate 
în campionatul feminin să scoatem în e- 
vidență victoriile obținute de Știința 
Cluj în fața Combinatului Poligrafic 
București și de Voința Or, Stalin în 
fața Someșului Cluj. Studentele au ju
cat foarte bine în' special în atac, unde 
au avut în Maria Crișan o trăgătoare 
în formă. In plus, învingătoarele au

dîrzenie pentru obți-luptat cu multă 
nerea unui rezultat favorabil, ceea ce 
au reușit după un meci interesant. 
Intîlnirea dintre Voința Or. Stalin și 
Someșul Cluj a prilejuit un ioc fru
mos, disputat, cu faze spectaculoase și 
interesant ca evoluție a scorului. Vo
ința a jucat cu mai mult calm în mo
mentele decisive și datorită acestui fapt 
a cîștigat pe merit.

Iată rezultatele tehnice de ieri și 
clasamentele :

MASCULIN : C.S.M.S. Iași—Ceta
tea Bucur 2—3 (3—15, 15—11, 11 — 15, 
15—7, 9—15), Rapid — Tractorul Or. 
Stalin 3—0 (8, 10, 10), Victoria Buc.— 
Dinamo Buc. 1—3 (5—15, 15—8, 
11 — 15, 12—15), C.C.A.—Voința Buc. 
3—0 (11, 2, 14), Constructorul — Ști
ința Cluj 2—3 (16—14, 16—14, 11 — 15, 
10—15, 12—15).
1. Rapid
2. Dinarr.o
3. Știința
4. Cetatea Bucur
5. Constructorul

C.C.A. 
Tractorul 
Victoria 
Voința 
GS.M’S.

6.
7.
8.
9.

10.

16 14
16 14
16
16
16
16
16
16
16
16

2 46:15 30
2 45:21 30
5 41:27 27
6 41:31 26
9 29:37 23
9 29:38 23

11 
io
7
7
6 10 30:34 22
6 10 30:36 22
4 12 21 .-43 20
1 15 17:47 17

Buc. — Rapid
16-14, 15-9,

au
unor 
bune

NISA 19 (Prin telefon). — Sîmbătă 
dimineață a început la Nisa concursul 
internațional de călărie la care parti
cipă sportivi din italia, Turcia, Olan
da, S.U.A., Portugalia, Spania, Ro- 
mînia și Franța. La acest concurs țara 
noastră este reprezentată de .călăreții 
Vasile Pinciu, Virgil Bărbuceanu, 
Gheorghe Langa și Alexandru Longo. 
Selecta participare la acest concurs de 
obstacole a făcut ca încă din prima zi 
de concurs probele să fie deosebit de 
disputate. O formă excelentă a dovedii 
călărețul portughez Calado, care a cîști- 
gat cele două probe din prograpiul pri
mei zile de concurs. Reprezentanții 
noștri au ocupat locurile: 19 (Longo 
pe Adjud, cu 4 puncte penalizare), 24 
(Gh, Langa pe Machedon) în prima

probă și locurile 14 (Langa pe Rubin^ 
cu 0 p.), 17 (Pinciu pe Nor), 18 (Băr
buceanu pe Bimbo) și 20 (Longo pe 
Sucita) în proba a doua.

Duminică dimineață s-au desfășurat 
probele „Cupa Mediteraneană", care a 
revenit lui De Fombelle (Franța) pe 
calul Bucefal, și proba de forța, cîști- 
gată la egalitate de puncte de Piero 
D’Inzeo (Italia) și Goyoaga (Spania). 
In aceste probe călăreții romîni nu s-au 
clasat. Comportarea modestă de pînă 
acum a călăreților romîni se explică 
prin aceea că reprezentanții noștri au 
ajuns cu îirtîrziere (o zi înainte de 
concurs), iar caii care, în mod normal, 
trebuiau să sosească în urmă cu o săp- 
tămînă, au ajuns abia vineri după- 
amiază.

Cicliștii romîni au participat 
la concursul de la Leipzig

LEIPZIG 19 (prin telefon ). — Sîm
bătă s-a desfășurat Ia Leipzig o între
cere ciclistă pe circuit la care, au par
ticipat rutierii romîni (lotul care se 
pregătește pentru „Cursa Păcii") și un 
mare număr de alergători germani. 
Circuitul, înscris pe străzile orașului, 
a măsurat 3,5 km. Participanții la 
cursă au acoperit de 40 ori traseul, 1o- 
talizînd 14G km. La fiecare trei ture 
s-au desfășurat sprinturi pentru pre
mii. Cei 108 cicliști participanți la în
trecere și-au disputat cu ardoare șan
sele. Rutierii romîni au dovedit o formă 
bună. C. Dumitrescu a ocupat de două 
orî locul I și de două ori locul H la 
sprint, N. Pelcaru două locuri 1. G. 
Moiceanu un loc I etc. La sprintul fi
nal a fost înregistrată următoarea or
dine : 1. Hening (R.D.G.) a parcurs 
140 km în 3 11.32:52; 2. Brattne (R.D.G.); 
3. Grabo (R.D.G.); 4. Gh. Rădulescu; 
5. Scheibner (R.D.G.) — toți în același 
timp. Cu 3 h. 33:14 a fost cronometrat 
un pluton de cca 30 alergători în care

se aflau și ceilalți 13 cicliști romîni. 
Mîine (n. r. astăzi) se desfășoară tai 
nou concurs. De data aceasta este însă 
vorba de o întrecere contracronometru 
(individual) pe 50 km. Traseul con
cursului : autostrada Leipzig-Berlin.

• Sîmbătă s-a desfășurat Ia Paris 
finala „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7. între formațiile R. K. 
Goteborg și H. G. Goppingen. Victo
ria a revenit formației R. K. Goteborg 
cu scorul de 18—13.

• Ultimul meci din cadrul „Turneu
lui celor 5 națiuni" la rugbi a avut Ioc 
sîmbătă la Dublin, între naționalele 
Irlandei și Franței. Gazdele au obținut 
o surprinzătoare victorie, dispunînd de 
francezi cu 9—5 (6—0). Rezultatul nu 
influențează însă primul loc în clasa
ment, care revine echipei Franței.

e Cursa ciclistă Parls-Bruxelles a 
revenit alergătorului olandez Verschu- 
ren, care a întrecut la sprintul final pe 
compatriotul său Van Aert și pe spa
niolul Poblet.

de polo pe apă 
competiției dotată 
s-au desfășurat la

Ambii boxeri au făcut dovada 
reale calități tehnice și a unei 
pregătiri fizice, scutind pe arbitrul 
din ring de intervenții și cișiigînd 
aplauze unanime. Mihalic. superior, 
l-a „găsit" in repriza a III-a pe Czekely 
cu o serie de un-doiuri și upercuturi 
puternice care l-au dezechilibrat pe 
militar. El și-a adjudecat o victorie 
clară la puncte.

C. Dumitrescu a întilnif în S. Bogoi' 
un adversar curajos, care l-a „căutat" 
cu puternice directe de dreapta. Teh
nica dinamooistului și-a spus însă 
și de data aceasta cuvîntul, el clști- 
gind la puncte. Este- necesar ca 
Dumitrescu să renunțe o dată pentru 
totdeauna la lovituri cu mănușa des
chisă, care nu sînt regulamentare. 
Apreciem că intervențiile sicîitoare, 
inoportune, ale arbitrului B. Robert 
— care a „interzis" deseori lupta 
carp la corp — au afectat acțiunile 
ambilor boxeri.

După ce a fost la podea in prima 
repriză, Marin Ion a reluat curajos 
lupta cu M. 
toacele două 
tai in boxul 
primul rund. Stoian a'fugit* din fața 
adversarului, .<— *~ 'U 
fusese numărat. Lipsa de * experiență 
a lui Marin și.a spps cuviitul. El 
n-a mai putut recupera și astfel a 
pierdut la puncte.

Terminai la egalitate, meciul dintre 
Șerbu Neacșu și C. Stănescu n-a 
oferit spectacolul așteptat, el fiind 
de o factură tehnică slabă.

Ultimul meci al reuniunii a opus 
campionului european Gh. Negrea pe 
reșițeanul O. Cioloca. Negrea a ciști- 
gat la puncte datorită unui box de 
calitate, eficace. Subliniem că Cioloca

s-a achitat bine de sarcina grea de a 
boxa cu Negrea, constituind pentru 
acesta un adversar curajos, și decis, 
adică exact ceeace-i trebuia semigre
ului nostru in pregătirea pentru 
„europene".

O notă bună pentru deciziile date 
ieri și o mențiune specială pentru 
arbitrul P. Malițki, a cărui compor
tare in ring trebuie să constituie un 
exemplu pentru toți arbitrii noștri.

R.P. UNGARA—R.P.F. IUGOSLAVIA
4—0

Stoian, care in urmă- 
reprize rui a mai insis- 
ofensiv și eficace din

creînd impresia că el

BUDAPESTA (Prin telefon). — Pe 
„Nepstadion“ în fața a 90.000 spec
tatori, reprezentativa R. P. Ungare a 
obținut o strălucită victorie în fața 
selecționatei iugoslave. Scorul de 4—0 
(1—0) reflectă în mod just raportul 
de forțe, fotbaliștii maghiari fiind a- 
ceia care au dominat în majoritatea 
timpului. Cu toate că în cursul jocu
lui a plouat, acțiunile la cele două 
porți au fost spectaculoase. Scorul a 
fost deschis de Sandor în min. 37, 
iar după pauză Tichi înscrie de două 
ori consecutiv (min. 53 și 58). Cu 3 
minute înainte de sfîrșit Pali stabi
lește scorul final. Arbitrul italian Cam- 
pagnati a condus următoarele for
mații :

R. P. UNGARA: Grosics — Matray, 
Sipos, Sarossi — Bundzsak, Kotasz— 

‘ ’ (dinSandor, Gorocs, Buday, Tichi
min. 75 Pali), Fenyvesy. R.P.F. IU
GOSLAVIA: KrivokUcea — Belin, Trn- 
kovici, Șiakovici — Kaloperovici, Krs- 
tici — Petakovici, Veselinovici, Zebec, 
Sekularaț, Kostici.

IN DESCHIDERE s-au înfîlnit echi
pele de juniori. Echipa R. P. Ungare 
a obținut victoria cu 3—2 (1—2).

FEMININ : Dinamo 
Buc. 3—2 (12—15,
8—15, 15—8), Știința Timișoara —
Progresul București 3—2 (5—15,
15— 4, 14—16, 15—13, 15—11), Meta
lul M.I.G. — Voința Sibiu 3—1 
(15—13, 15—11, 14—16, 15—12), Vo
ința Orașul Stalin — Someșul Cluj 
3—2 (15—6, 5—15, 15—13, * "
16— 14), Știința Cluj 
Poligrafic Bue: 3—0
1. Rapid
2. Someșul
3. Dinamo
4. C.P.B.
5. Metalul
6. Voința
7. Știința
8. Știința
9. Progresii 

10. Voința

• ~, 10-15,
- Combinatul 
», 15, 9).
17 15 2 49:13 32

M.I.G.

17
17
17
17

13 4 45:23 30
12 5 43:23 29
11 6 37:30 28

7 10 33:38 24
Or. Stalin 17 7 10 33:39 24
limjșoara 17 7 10 27:38 24
Cluj 

H
17 « 11 25:39 23
17 5 12 23:42 22

Sibiu 17 2 15 19:49 19

Ultimele întîlniri 
din cadrul turului 
cu „Cupa Dinamo" -------------r-------
bazinul acoperit Floreasc». In meciul 
care decidea ocupanta primului loc 
în tur, Dinamo a dispus de C.C.A. 
cu un scor categoric: 9-3. In a doua 
partidă, Cetatea Bucur și Știința au 
terminat la egalitate: 3-3. In urma 
rezultatelor înregistrate în cele trei 
etape ale turului, clasamentul „Cupei 
Dinamo" are următoarea
1. Dinamo
2. C.C.A.
3 Cetatea Bucur
4. Știința

Returul acestei 
drept scop verificarea 
pregătire a echipelor fruntașe din Ca
pitală și acomodarea cu jocurile în 
aer liber, în vederea campionatului 
republican, se dispută de azi la Ștran
dul Tineretului. Programul de azi în
cepe de la ora 16,30 și cuprinde ur
mătoarele meciuri : C.C.A.—Cetatea 
Bucur și Dinamo—Știința.

® La Moscova, în cadrul întrecerilor 
de natație dotate cu cupa ziarului 
„Komsomolskaia Pravda", tînăra îno
tătoare Larisa Viktorova a stabilit un 
nou record unional la KM m. spate cu 
timpul 1:13,2,

3 2
3 2
3 0
3 0

înfățișare : t J-2 ■- 
0
2
1

0
1 
1
2

12
13
14
18

5
4
2
1

2G
12
12
7 

competiții, care are 
stadiului de

® înaintea ultimei runde a turneului 
internațional de șah de la Moscova, 
disputată ieri, trei conctirenți se aflau 
la egalitate în fruntea clasamentului: 
Smîslov, Spasski și Bronstein cu cîte 
61/, puncte. In ultimele lor partide, 
Spasski a remizat cu Portisch, Smîslov 
a întrerupt cu avantaj la Olafsson, 
Bronstein are poziție mai slabă 
Aronin.

iar
la

•Jk. 
în
de

9 La Budapesta s-a desfășurat 
tîlnirca internațională masculi;.ă 
tenis de masă R. P. Ungară-Japonia. 
Jucătorii japonezi au obținut victoria 
cu scorul de 5—0. Iată rezultatele in
dividuale : Ogimura - Bubony 2-0 
(16, 19), Hoshino-Berczik 2—0 (19, 
19), Murakami-Sido 2—0 (15, 18), O- 
giniura-Berczik 2—1 (19, — 17, 18),
Murakami-Bubony 2—1 (—14, 12, 15).

• Foibal peste hotare ® tualilor campioni. Iată celelalte rezul
tate ale etapei: Angers — Lyon 3—I. 
St. Etienne — Valenciennes 1—t, 
Ales — Rennes 0—1, Sedan — Limo
ges 3—-.1, Lens — Toulouse 0—1, Mar
seille — Lille 0—0.

în 
lată celelalte 

rezultate: Lazio — Alessandria 0—2. 
Juventus — Internazionale 3—2, Bo
logna — Lanerossi I—0, Udinese — 
Roma 0—0, Padova — Sampdoria
2—1, Genova — Torino 3—0, Napoli— 

; Triestina 1—0. Clasamentul: Fiorenti- 
j na 43 (golaveraj 86—28), Milan, 43 

(68—28), Internazionale 37 ( 68—38), 
Lanerossi 

Sampdoria 28, Padova și Napoli 
Roma și Bologna 27 etc.

LA SKOPLJE, în meciul echipelor victoria cu 2—1, trecînd din nou 
B, victoria a revenit gazdelor cu fruntea clasamentului.
1-0.

SUBERT ZOLTAN

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
U.R.S.S.

WOLVERHAMPTON VIRTUALA 
CAMPIOANA A ANGLIEI

Ieri a început campionatul U.R.S.S. 
Echipa S.K-V.O. Rostov și-a făcut 
debutul în prima categorie furnizînd 
surpriza etapei. ’ Noua promovată a 
dispus cu 2—0 de T.S.K.M.O. Iată ce-' "Uvel1u •?7„o[6Urj)’ 
Halte rezultate: Dinamo Tbilisi — - ---- « -
Spartak Moscova 1—1, Sahtior — Di
namo- Moscova 0—2, Aripile Soviete
lor —■ Lokomotiv .0—1, Moldova — 
Torpedo 1—0. Dinamd Kiev — Zenit 
1—2.

NICE S-A DISTANȚAT

FIORENTINA DIN NOU IN FRUNTE

In etapa a 28-a a campionatului ita
lian, cea mai mare surpriză s-a înre
gistrat la Milano, unde echipa locală 
a terminat la egalitate (0—0) cu co
dașa clasamentului, Spăl. In schimb 
Fiorentina, jucînd Ia Bari, a obținut

31,
28,

Cea de a 32-a etapă a campionatu
lui Franței a dat prilej lui Nice — în
vingătoare cu 4—2 asupra lui Stras
bourg — să se distanțeze de Nîmes, 
care a fost învinsă cu 2—1 la Nancy. 
Nice are acum 48 puncte, iar Nîmes 
45. Reims confirmă forma slabă în 
care se află, fiind înfrîntă cu 3—1 ta 
Sochaux. Prilej pentru Racing (2—0 
cu Monaco) să treacă pe locul trei, 
cti 41 puncte, față de cele 40 ale ac-

Sîmbătă, în prima ligă engleză, Wol- 
tverhampton a învins cu 5—0 pe Luton 
Town, finalistă în Cupa Angliei. Cu 
57 puncte și încă două meciuri de 
jucat pînă la finele campionatului, este 
aproape sigur că Wolverhampton își 
va păstra titlul. Manchester United, 
învingătoare cu I—0 asupra lui Bir
mingham, are 55 puncte și un singur 
meci de jucat. La distanță să află — 
în ordine — Bolton 48, Burnley 47. 
Arsenal și West Ham 46. Iată alta 
cîteva rezidtate: Nottingham — Leia 
cester 1—4, Blackpool—Arsenal 1—2, 
Tottenham — West Bromwich 5—O. 
West Ham — Preston 1—1.

e La Amsterdam »-a desfășurat 
întîlmrea internațională Olanda — 
Belgia, terminată la egalitate: 2—2.

® Intr-un meci între selecționatele 
militare ale Turciei și Luxemburgului 
desfășurat la Luxemburg, victoria a 
revenit la scor oaspeților : 5—2,
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