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Ieri dimineața iubitorii sporttdui cu mănuși din Capitală s-au întîlnit 
pe stadionul Dinâmo, unde a avut loc sărbătorirea semicentenarului boxului 
romînesc.

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de fa prima întîlnire de box organizată, 
în țara noastră, am asistat la o emoționantă festivitate. După cuvîntul rostit 
de vicepreședintele Sfatului Popular ai Capitalei, tov. Gh. Calcan — președin
tele Federației Romîne de Box — au fost înmînate plachete și medalii come
morative celor care, de-a lungul anilor, au dus faima boxului romînesc 
pînă departe, peste hotare, boxeri și antrenori, precum și unor arbitri.

Am revăzut astfel în ring, de astă dată fără mănuși, pionieri ai boxului 
nostru ca Dumitru Teică, C. Panaitescu-Zigoto, Lucian Popescu, Gh. Axioti, 
pe I. Popa, I. Chiriac, Gh. Flat, alături de N. Linca și Gh. Negrea. Luind 
cuvîntul, fostul triplu campion european Lucian Popescu a arătat condițiile 
grele în care se practica boxul pe vremuri. El a mulțumit din inimă regimu
lui nostru democrat-popular pentru dragostea și sprijinul de care se bucură 
astăzi sportul în patria noastră.

REPREZENTATIVA NOASTRA DE FOTBAL S-Â CALIFICAT 
IN SFERTURILE DE FINALA ALE „CUPEI EUROPEI"

Cei peste 7.000 de spectatori au 
asistat la o reușită reuniune pugilis- 
tică, în care au încrucișat mănușile 
o serie de valoroși boxeri.

In primul meci al galei s-au întîl-

dreptul entuziasmantă, repriza ultimă 
a ridicat publicul în picioare. Dezilăn- 
țuit, Pavel trimite un puternic croșeu: 
de dreapta la bărbie, dublat,.cu unul 
de stingă, după care Schiopu este

Ieri, la Istanbul, Turcia a câștigat cu 2-0 (1-0)
ISTANBUL 26. (Prin telefon de ia 

trimisul nostru special). — Interes e- 
norm a stîrnit acest meci Turcia— 
R.P. Romînă, disputat în cadrul „Cu
pei Europei". La ora cînd echipele 
și-au făcut apariția pe teren (era ora 
115.30), tribunele stadionului „Mihat 
Pașa" — frumos împodobit cu stea
guri romîneș ti și turcești —erau pline 
pînă la refuz. In loja oficială au luat loc 
numeroase personalități oficiale. Din
tre cei peste 35.000 de spectatori, 
mulți au venit de la ora 5 dimineața, 
ca să găsească- locuri mai bune. Alte 
tîteva mii de pasionați ai fotbalului 
ne-au întîmpinăt In afara stadionului; 
erau cei care nu găsiseră bilete. Zia
rele de azi dimineață au publicat pa
gini întregi dedicate acestui joc im
portant. Astfel, ziarul „Terciiman" a 
acordat o pagină, în cuprinsul căreia 
antrenorul italian Remondini, declara: 
„Sper că echipa noastră va juca mai

;°e ca la București și vom reuși să 
.<e calificăm. Jucătorii au dovedit La 
antrenamente o formă foarte bună".

Speranțele antrenorului italian s-au 
realizat numai pe jumătate. Echipa 
Turciei a cîștigat cu 2-0 (1-0) dar s-a 
calificat reprezentativa noastră, avînd 
la ■ activ victoria cu 3-0 obținută în 
toamnă.

Intîlnirea, fără să atingă un nivel 
tehnic prea ridicat, a pasionat prin 
lupta încordată desfășurată de cele 
două echipe. Gazdele au avut mai 
mult timp inițiativa în prima repriză.

Crosul de mase 
„Să întâmpinăm 1 Mai”

In întreaga țară s-a desfășurat 
'eri a doua și ultima etapă a tradi- 

'onalului cros de mase „Să întîmpi- 
.iăm 1 Mai". Desfășurate într-un 
mare entuziasm, disputele au atras 
la startul probelor mii de tineri, cali
ficați în urma etapei pe asociații des
fășurată săptămîna trecută. Iată cîte- 
va aspecte și rezultatele înregistrate 
în cîteva localități:

In Capitală

400 de concurenți, organizare bună 
'și multă însuflețire, acestea au fost 
caracteristicile întrecerilor din Capi
tală disputate pe Stadionul Tineretu
lui. Cîștigătorii probelor au fost: /«- 
niori: D. Mihai (raionul Nicolae 
Bălcescu), junioare: Silvia Silon (ra
ionul Lenin), seniori: M. Pleșa (ra
ionul Stalin), senioare: Elena Cătăes- 
cu (raionul 1 Mai).

NICULAE D. NICULAE 
corespondent

Timișoara

In întrecerile din localitate s-au 
evidențiat asociațiile sportive școlă
rești, atît prin mobilizare, cît și prin 
comportarea conourenților. Rezultate: 
juniori: Vasile Carp (Școala de me
serii), junioare: Gerlinde Ziegler 

'(Școala medie nr. 2), seniori: M. Că- 
tușeru (Școala tehnică radio), seni
oare: Elena Gănescu (Școala tehnică 
radio).

AL. GROSS 
corespondent regional

Brăila

Cei 220 de participant! au luptat 
cu însuflețire pentru, a cuceri un loc. 
fruntaș în clasamente. Cîștigătorii 
probelor: juniori: B. Mihalache (Școa
la medie nr. 3), junioare: Viorica 
Ioan (Școala medie nr. 1), seniori: 0. 
Rtișinoiu (Voința), senioare: Pbtrica 
Grosu (Școala sanitară).

V. BALTAG 
corespondent regional

cînd jucătorii noștri — stăpîniți de multe cazuri acțiunilor gazdelor. Tî- 
emoție și nervozitate — nu au dat nărui debutant Jenei a fost cel mai 
replica așteptată. In special linia de 
atac nu a reușit să lege jocul, n-a 
ținut balonul, astfel că tot greul a ă- 
păsat pe umerii apărării. Oaidă aproa
pe nici nu s-a văzut. In general, linia 
de atac n-a satisfăcut. E drept, în 
repriza a doua a jucat ceva mai bine, 
a avut perioade cînd a echilibrat jo
cul. Ea a acționat însă mai mult cu 
mingi pe sus, 
dovedit foarte 
In tot meciul 
doar de șase 
de atac la care s-a ajuns n-a 
ricit aleasă.

In schimb, apărarea a fost aproape 
tot timpul la post și a făcut

dar jucătorii turci s-au 
buni la jocul cu oapul. 
atacanții noștri au tras 
ori la poartă. Formula 

fost fe-

față în

• In orașul Timișoara a început 
un interesant concurs de popice dotat 
cu „Cupa 1 Mai". Concursul se bu
cură de o largă popularitate și este 
deschis tuturor jucătorilor, indiferent 
de categorie. Sînt înscrise 28 echipe 
masculine și 7 feminine.
• Asociația sportivă Voința Timi

șoara a organizat un concurs moto- 
ciclist de regularitate și rezistență 
pe traseul Timișoara—Arad și retur, 
la care au participat 28 de alergători 
din orașele Timișoara și Acad. Iată 
cîștigătorii probelor: cat. 125 cmc: 
Ion Stele, cat. 175 cmc: Eugen Fu- 
lop. cat 250 cmc: Ladislau Ștefano- 
viei, cat. 350 cmc: Alexandru Li- 
doilt, cat. 750 cmc: Ion Ferneș — 
toți de la Voința Timișoara. Proba 
rezervată fetelor a fost cîștigată de 
Nidia Păscuțiu (I. O. Arad).

Gn. Stăniș, corespondent

• In raionul Odorhei, crosul „Să 
întîmpinăm 1 Mai" a fost organizat 
în 52 asociații sportivei. In cinstea 
zilei de 1 Mai se mai organizează* 
concursuri de popice individual și pe 
echipe, o competiție de fir, campionatul 
raional de fotbal pentru pionieri și 
juniori, întreceri de tenis de masă 
și șah. La sate se vor organiza 
jocuri și concursuri demonstrative la 
care vor participa cele mai bune e- 
chipe din raion. Astfel, la Satu Mare 
și Sînpaul se vor desfășura întreceri 
de popice, iar la Bisericani șb Ulieș 
mtîlniri de handbal cu participarea 
asociațiilor sportive Budvar, Voința, 
'Harghita și înainte. 

Balaș Barfha și Ioan Bartha 
corespondenți

Eua Bosakooa (R. Ceh.) s-a clasat pe locul Ut la iidivdual compus, 
laț-o execuUng ^^wnpănă'' ge-bîrnă, " ~~ (Foto: I. Mihăică)

bun om al echipei și chiar de pe te
ren. A jucat excepțional, făcînd față 
sarcinilor defensive și sprijinind activ 
linia de înaintare. Alături de el s-a 
evidențiat Nunweiller — care a avut 
sarcina să-t dubleze pe Caricaș și a 
reușit în bună măsură — precum și 
Popa și Caricaș, deși aceștia au făcut 
cîteva mici greșeli, sub presiunea 
înaintării adverse. Din linia de atac 
merită mențiuni Al. Vasile, care a 
muncit mult, V. Anghel și într-o 
oare

In
care măsură Alexandrcscu. 
concluzie, o comportare în gene-

V. GRADINARU

(Continuare in pag. 3)

• In orașul Pașcani au fost or
ganizate numeroase competiții do
tate cu „Cupa 1 Mai" la volei, șah, 
handbal, tenis de masă, popice etc. 
Asociația sportivă C.F.R. Pașcani a 
organizat o întrecere de popice la 
care au participat și jucătorii aso
ciației sportive Textila Roșie din 
Iași. Intîlnirea dintre cele două for
mații a fost viu disputată. Scor 
final: 1746—1661 pentru echipa 
C.F.R. Pașcani. Cu acest prilej s-au 
remarcat popicarii Dumitru Labon, 
loan Apostol, Lazăr Tilich de la 
C.F.R. “ ' ' " ..........
și loan 
Iași.

Pașcani și loan Gordobină 
Onofreî de la Textila Roșie

«4 luat sfîrșit a N-a ediție a campionatelor 
internaționale de gimnastică ale R* P. Romîne

S-a încheiat o competiție de amploare, care ă intrat în (raditia 
activității de gimnastică din țara noastră. S-a încheiat una dintre cele 
mai frumoase întreceri de acest fel pe care publicul sportiv bucureștean 
a avut prilejul să o urmărească în ultima vreme.

A Il-a ediție a „internaționalelor" noastre a reunit concurenți din
6 țări. Campioni mondiali și olimpici, campioni ai țărilor respective, gim- 
naștii participanți la această întrecere ne-au oferit momente de adevărată 
desfătare, prin exercițiile lor, executate cu o rară măiestrie.

Sofia Muratova a cîștigat concursul
feminin

Ziua a doua a internaționalelor 
noastre de gimnastică a adus în 
concurs o parte dintre cele mai bune 
(gimnaste ale lumii. Sofia Muratova 
și Ludmila Egorova (U.R.S.S.), Eva

In plină acțiune, D. Gheorghid plasează o puternică directă de stingă 
(Foto: V. Bageac)lui C. Peterman.

nit „penele" N. Popa și Gh. Prefescu. 
?Popa începe tare, dar curînd Predescu 
preia inițiativa și reușește să-și pună 
în dificultate adversarul, care în min. 
:2 este numărat. Popa reia lupta, dar 
nu poate rezista „seriilor" lui Pre
descu și astfel arbitrul dictează aban
don.

Intîloirea dintre M. Nicolau și D. 
Trandafir a corespuns numai în 
parte. Talentatul elev al prof. Mari
nescu din Cîmpina a fost permanent 

■în atac și, cu directele sale bine pla- 
jsate la-figură, reușit să-și adjudece 
victoria înainte de limită, prin aban
donul lui Trandafir (rep. a Il-a).

O luptă pasionantă a prilejuit me- 
oiul dintre „cocoșii" V. Schiopu și P. 

’Pavel. După un avantaj minim obți
nut de Schiopu în prima repriză, în 

(cea dcall-a.Paveleste mai ofensiv, 
’lovește cu «eri indirecte și croșeuri la 
’bărbie, reducînd din handicap. De-a

Bosakova și Ana Krausova (R. Ceho
slovacă), Natalia Kot (R.P.P.) și Elena 
Teodorescu —• iată sportive ale căror 
nume au făcut de mult înconjurul 
lumii. Lupta a fost mult mai strînsă 
decît în întrecerea băieților. La soi, 
de pildă, notele primelor 6 clasate 
sînt cuprinse între 9,500 și 9,600! 
(Teodorescu 9,600, Muratova, Egorova 
și Fost 9,566, Bosakova 9,533, iar 
Krausova 9,5001). Dar nu numai la 
sol au fost astfel de situații, ci și 
la celelalte aparate. Intr-adevăr, în
trecerea feminină a fost — așa cum 
remarca unul dintre oaspeți — o...
mică „Cupă a Europei". .

Din această pasionantă dispută a 
ieșit învingătoare — pe deplin meri
tat — Sofia Muratova. Gimnasta so
vietică a fost net superioară, 
punctajul nu 
acest lucru. La 
sol, Muratova 
de înaltă clasă, 
mare dificultate 
trioata ei, Ludmila Egorova, clasată 
pe locul II, s-a remarcat prin exerci
ții pline de dinamism. îndeosebi 
solul executat pe renumitul „Dans al 
săbiilor" a fost mult apreciat.

Așteptată cu interes de către spec
tatori, Eva Bosakova a făcut o exce
lentă demonstrație la bîrnă (unde a 
ocupat primul loc) și la sol. Bine 
,.4e£gnd>ată'' de. Krausova, Bosakova 

deși 
arată atît de clar 
paralele, la bîrnă, la 
a prezentat exerciții 
în care elementele de 
au abundat. Compa-

numărat. Schiopu revine puternic, fă* 
cînd încă o dată dovada Calităților: 
sale tehnice, dar... prea tîrziu. PavcT 
cîștigă la puncte.

Intr-o evidentă revenire de formă* 
Mircea Dobrescu a obținut victoria- 
la puncte, după un meci spectaculos,-, 
împotriva lui I. Toma. Net superior, îfl 
lupta corp la corp Dobrescu a folosit 
toată gama loviturilor și ultimul su
net al gongului l-a găsit în plină 
ofensivă.

Bun,-tehnician, Cișmaș a cîștigat Ja 
puncte întfflnirea cu I. Boceanu, Tir 
limfele categoriei pană. In timp ce 
militarul a practicat un box clar, con- 
trînd eficace cu stingă, Boceanu a 
boxat confuz, dezordonat.

Dinamovistul D. Gheorghiu, în con*
M. COSTEA 
A. INOVAN

(Continuare In pag. 2)

a demonstrat în mod evident înalta 
clasă a gimnasticii cehoslovace.

Revelațiile concursului de sîmbătă 
au fost cele două reprezentante ale 
R.D.G.: Ingrid F6st și Renate Schnei
der. In special prima se anun“ă o 
gimnastă de mare viitor. Ea a exce
lat la paralele și la sol.

Concurentele noastre Elena Teodo- 
resau și Sonia Iovan au obținut lă 
unele"aparate rezultate bune. Astfel; . 
Elena leodorescu s-a clasat —- la ' 
sărituri, bîrnă și sol — printre -pri-țj 
mele 6, care au evoluat și duminică i 
în concursul pe aparate, iar Sonia ! 
lovân a obținut aceeași performanță 
la bîrnă și sărituri.

lată clasamentul întrecerii feminine:
1. SOFIA MURATOVA (U.R.S.S.) 
campioană internațională’ de gimnas
tică a R.P.R. 38,098 pet; 2. Ludmila 
Egorova (IJ.R.S.S.) 37,832 pct; 3. Eva 
Bosakova (R. Ceh.) 37,665 pct; 4. E- 
leiia Teodorescu (R.P.R.) 37,632 pct.; 
5. Ingrid Fost (R.D.G.) 37,498 pct; 6. 
Ana Krausova (R. Ceh.) 37,299 pct;
7. Sonia lovan (R.P.R.) 36,999 pct.;
8. Renate Schneider (R.D.G.) 36,798
pct.; 9. Miranda Cicognani (Italia)i. 
36,732 pct.; 10. Natalia Kot (R.P.P.) 
36,432 pct.: II. Brigida Dziubâ 
(R.P.P.) 36,265 pct.; 12. Gabriela

jSantareli (Italia) 35,365 pct.
Concursul pe aparate, o demon

strație de înalt nivel
Concursul pe aparate a încheiat în

trecerile campionatelor internaționale 
de-gimnastică ale R.P.R. Firește, fiind

ELENA MATEESCIJ 
1LD1KO GYORGYPAU

(Continuare în pag. /



Favoriții învingători pe toată linia
' C.F.R. Grivița Roșie—Progresul 9-6 
'(3-6). — S,pre regretul suporterilor 
lor, veniți in număr mare pe stadio
nul din Parcul Copilului jucătorii e- 
echipei Progresul au trecut ieri — în 
meciul cu C.F.R. Grivița Roșie — pe 
lingă o mare victorie 1 Intr-adevăr, 
după ce au condus cu 6-3 (prin lovi
tura de pedeapsă reușită de Patru- 
bani și splendida încercare realizată 
de Ghiuzelea dintr-o pasă primită de 
la Climovschi față de numai o încer
care a C.F.R.-ului, prin Rotaru) rug
bist» de la Progresul ar fi putut să-și 
mărească avantajul, 
55, Patrubani nu ar 
zător o lovitură de 
20 metri chiar din 
cesta a fost de fapt, 
logic al partidei, pentru că imediat fe
roviarii au trecut la atac, reușind să 
egaleze în min. 60 prin Țibuleac, care 
a transformat o lovitură de pedeapsă: 
6-6. Din acest moment, C.F.R. pune 
stăpînire pe joc și-și concretizează su
perioritatea printr-o nouă lovitură de 
pedeapsă realizată tot de Țibuleac: 
9-6. Victoria feroviarilor este merita
tă, ei fiind superiori în jocul înain
tării, ca și în ceea ce privește pregăti
rea fizică, care explică, mai ales, su
perioritatea lor în Ifinal. Remarcați: 
Țibuleac — cel mal bun de pe teren 
— Buda, Moraru, Rotarii și Gherasim 
(C.F.R.), Climovschi, Nagel și Ghiu
zelea (Progresul). (T. S.).

Constructorul Buc. — Știința Cluj 
14-6 (11-3). — Gazdele și oaspeții 
s-au străduit să ofere un joc la nive
lul ultimelor lor comportări. Ne refe
rim la rugbiul modern pe care îl prac
tică acum cu regularitate jucătorii ce
lor două echipe de-a lungul întregii 
partide. Este un lucru lăudabil, care 
se cuvine a fi încă o dată subliniat. 
Superioritatea în meci a fost de par
tea Constructorului, mai ales in prima 
repriză și la începutul celei secunde. 
Cu toate acestea, gazdele au exage
rat printr-un joc individual, iar nu
meroșii selecționabili (în afară de 
Teodorescu) n-au avut o comportare 
concludentă. Știința Cluj, deși a avut 
mai puține baloane, a luptat cu dîr
zenie și printr-o apărare sigură a o- 
prit multe din acțiunile adversarilor 
ei. Mai mult, în final a avut resurse

dacă în minutul 
fi ratat surprin- 
pcdeapsă de la 

fața butului. A- 
momentut psiho-

să contraatace și să înscrie chiar o 
frumoasă încercare la centru. Au rea
lizat : Ghica (o încercare transformată 
de P. Niculescu), Teodor eseu (două 
încercări) și Sava (o încercare), res
pectiv Crățiuneanu (încercare) și Cri- 
șan (lovitură de pedeapsă). Cei mai 
buni : Teodorcscu, Posmoșanu, Teofi- 
lovici, Nedelcu (cu un debut promiță
tor) din echipa învingătoare și De- 
mian (un bun coordonator^, Căliman. 
Crăciuneanu, Cordoș și Iancso fsobru, 
dar nu îndeajuns de ofensiv) (D. C.).

Metalul M.I.G.—C.C.A. 0-11 (0-8). 
După o repriză în care se credea că 
scorul va lua proporții, militarii s-au 
angrenat în jocul confuz al gazdelor 
și n-au mai reușit să dea randamentul 
scontat. Foarte slab arbitrajul prestat 
de I. Ocuieanu, care a enervat jucă
torii ambelor echipe, printr-o serie de 
decizii eronate. Punctele au fost în
scrise de Cojocaru (încercare), Nanu 
(încercare) și Penciu (o transformare 
și o lovitură de pedeapsă). Au plăcut: 
Merghișeșcu, Penciu și Arsene (C.C.A.), 
Chirvase și Crișan (Metalul M.I.G.).

(V. H.)

Dinamo București — Constructorul 
Bîrlad 19-3 (14-3).-— Echipa dinamo-» 
vistă a jucat în nota sa obișnuită. Ea 
a dominat majoritatea timpului, obli
gând echipa oaspe să se apere. Bîrlă- 
denii beneficiind de o lovitură de pe
deapsă deschid scorul prin Călin, pen
tru ca după citeva minute D. Ionescu 
să egaleze. Oaspeții au luptat cu dîr- 
zenie, dar lipsiți de orientare nu au 
constituit un adversar greu de trecut 
pentru dinamoviști, cedind, în cele din 
urmă, la scor. Evidential: Aldea, Io
nescu, Diaconescu și Alexandrescu de 
la Dinamo, Balcan, Ardoi și Melintc 
de la Constructorul. (P. CELAN, 
respondent).

Știința Timișoara — C.S.M.S. 
6-6 (3-3). — Meci de mare luptă, 
cheiat cu un rezultat echitabil.

co-

lași 
în-
Au 

realizat: Rosenberg (Iov. de pedeap
să) și Rotariu (încercare) pentru oas
peți și Dușan (o încercare și o lovi
tură de picior căzută). (S. MIIIĂI- 
LESCU, coresp.).

Campionatul republican de lupte
Jumătate din echipele categoriei A 

la lupte și-au disputat întrecerile în 
sala Dinamo din Capitală. In afară 
de victoria formației Cetatea Bucur, 
celelalte rezultate au fost cele scon
tate. Dinamo București a trecut cu 
ușurință de cele trei echipe din grupa 
sa, învingînd (cu 14-2) și pe preten
denta la titlu „Steagul roșu" Orașul 
Stalin, de la care așteptam un rezul
tat mai bun. Sub posibilități s-a pre
zentat și formația reșițeană, care nu 
a obținut mei o victorie. De altfel, 

puține au fost meciurile care au plă
cut spectatorilor. Dintre acestea re
marcăm ---- ”----------------------------- “
(A.S.M. 
Bucur), 
Geantă
(C.S.A.

următoarele : I. Dragomir 
Lugoj)—I. Vasile (Cetatea 
Szabo (C.S.A. Marina)—!. 

(Metalul ALI.G.), Volosciuc 
Marina)—Gh. Mircea (Ceta

tea Bucur), Bunica (C.S.A. Marina)— 
Micula (A.S.M. Lugoj), I. Cernea 
(Dinamo Buc.)—David (C.F.R. Timi-

Simbâtâ seara la Constanța

Au fost desemnafi campionii 
republicani de box (juniori)

lubitorii sportului cu mănuși din 
Constanța își vor aduce aminte multă 
vreme de finalele campionatelor repu
blicane de box ale juniorilor pe care 
le-a găzduit orașul lor. Intîlnirile ti
nerilor pugiliști, veniți aici din toate 
colțurile țării pentru a-și disputa titlu
rile de campioni, au făcut boxului o 
propagandă cum nu se poate mai 
bună.

Primii pugiliști care au urcat sîm- 
bătă seara treptele ringului de la Sala 
sporturilor, au fost cei de categorie 
minimă: A, Cîrciu (Bocșa Romînă) și 
Gh. Badin (C. Lung Muscel). Badiu 
s-a impus prin „serii" prelungite la 
corp și la figură, care i-au creat în 
primele două reprize un avantaj sub
stanțial. Cîrciu a ripostat uneori con
fuz, abia în ultima repriză reușind să 
puncteze mai mult, insuficient însă 
Îentru a remonta întreg handicapul.
nvingător la puncte Gh. Badiu.
Spectatorii au așteptat cu interes 

partida dintre A. Ciucă (Reșița) și A. 
Verdeș (Cluj), deoarece în întîlnirile 
precedente ambii boxeri lăsaseră o im
presie excelentă. Partida a confirmat 
așteptările, cei doi pugiliști acționînd 
în linie, cu lovituri clare. Reșițeanul 
nu ni s-a mai părut însă la fel de 
rapid ca în partida din semifinale. 
Verdeș s-a comportat de data aceasta

trimis cu adresă lovi- 
frumusețea care i-au

excelent și a 
furi de toată 
adus o meritată victorie la puncte.

La categoria cocoș tinerii 1. Nuțiii 
(Oradea) și I. Hocl (Timișoara) au 
demonstrat calități de puncheuri. Tot
odată ei au practicat un box în linie, 
în permanență ofensiv. Orădeanul a 
cîștigat la puncte.

Dinu Ion (Constanța) și I. Petrescu 
(Reșița) au oferit o luptă de un rar 
dinamism. Petrescu, avantajat de a- 
lonje, a căutat să-și impună lupta 
de la distanță, în timp ce constănțea- 
nul a preferat lupta de aproape. El a 
avut inițiativa tot timpul, a punctat 
mai mult, dar juriul orientîndu-se 
greșit, a acordat decizia la puncte bo
xerului resițean

ALTE REZULTATE: Șt. Cosfescu 
(Cluj) b.p. Al. Macovei (Craiova); 
I. Marcu (C. Lung Muscel) b.ab. 3 
C. Conceag (GheorghieniJ; I. Pău- 
noiti (Buzău) b.p. M. Constantin 
(București); I. Crîmpiță (Cîmpina) 
b.p. G. Simonca (Cluj); M. Pîntilie 
(Giurgiu) b.p. G. Diceanu (Galați); 
E. Spulber (Iași) b.n. Gh. Petric 
(Oradea); E. Ioanovici (Cluj) b.p. 
M. Stănescu (București); I. Alexandru 
(Ploești) b.p. C. Papp (Oradea).

șoara), Tampa (St. roșu O. Stalin)— 
Gh. Dumitru (Dinamo Buc.) și V. Bu- 
larca (St. roșu O. Ștalin)—D. Cuc 
(Dinamo Buc.). In general, calitatea 
întîlnirilor a fost nesatisfăcătoare, mai 
ales în grupa I, unde au evoluat 

Dinamo București, Steagul roșu Orașul 
Stalin, C.F.R. Timișoara și C.S.M. 
Reșița. In schimb, grupa a lV-a a ofe
rit întîlniri mai echilibrate. Un aspect 
negativ l a constituit pasivitatea mul
tor sportivi, fapt pentru care arbitrii 
au pronunțat multe descalificări. Pe 
de altă parte, din nou unii antrenori 
au vociferat continuu, așa cum a fost 
cazul lui Ilie Gheorghe (Metalul 
M.I.G.) și al lui Lazăr Bujor (A.S.M. 
Lugoj). Din punct de vedere tehnic 
ne-a surprins de asemenea comporta
rea nesatisfăcătoare a unor luptători 
fruntași ca: Baciu, Cîrciumaru, Gro- 
zavu (care a fost descalificat), V. 
Bularca (care deși a învins în toate 
cele trei meciuri a dat semne de obo- 
selă) și Gh. Szabad (care a fost lip
sit de dinamism). Iată rezultatele: 
Di-namo București cu Steagul roșu 
Orașul Stalin 14-2, cu C.F.R. Timi
șoara 16-0 și cu C.S.M. Reșița 16-0. 
Steagul roșu Orașul Stalin cu C.S.M. 
Reșița 10-4, cu C.F.R. Timișoara 14-0. 
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Reșița 8-4.

• Cetatea Bucur cu A.S.M. Lugoj
9- 3, cu C.S.A. Marina Constanta 14-2 
și cu Metalul M.I.G. 8-6. Metalul 
M.I.G. cu C.S.A. Marina Constanța
10- 6 și cu A.S.M. Lugoj 8-8. A.S.M. 
Lugoj cu C.S.A. Marina Constanța 8-2.

V. GODESCU

Cel mai important meci din cadrul 
etapei de handbal de ieri, a fost acela 
de la București în care s-au întîlnit 
două formații fruntașe ale clasamentu
lui campionatului masculin de catego
ria A : Dinamo și C.C.A. Partida, în
cheiată cu victoria la limită a dina- 
moviștilor : 14—13 (7—9), a fost una 
dintre cele mai frumoase pe care le-am 
văzut în ultima vreme

Deși meciul avea o deosebită impor
tanță pentru configurația clasamen
tului și în ciuda unor momente de 
înaltă tensiune, mai șles .spre sfîrșit, 
ambele echipe au jucat totuși corect. 
Datorită acestui fapt, elanul atacan- 
ților nu a fnai fost frînat de faulturi 
grosolane ca în alte meciuri, jocul a 
avut continuitate ritm oferind spec
tatorilor multe faze dinamice.

Ceea ce a plăcut'mult la această în- 
tîlnire a fost felul în care a evoluat 
scorul. Incepînd jocul mai bine, mai 
atent în apărare și, în special, cți un 
atac bine orientat tactic (desele schim. 
bări de ritm derutau cu regularitate 
apărarea dinamovistă), C.C.A. a con
dus în primele minute. Continuînd să 
joace la fel de bine, militarii au ajuns 
la un moment dat să domine catego
ric și să conducă cu 8—3. In acest 
moment, C.C.A. a slăbit puțin alura, 
în timp ce Dinamo București a avut o 
scurtă perioadă de revenire, și prin lo
vituri precise la poartă a făcut ca 
scorul să devină 8—6. Spre sfîrșitul 
primei reprize însă, aspectul jocului a 
fost echilibrat, C.C.A. reușind să păs
treze un avantaj de două goluri.

La reluare, dinamoviștii sînt pe 
punctul de a egala (scorul ajunsese 
9—8, apoi 11—10), dar este rîndul e- 
chipei C.C.A. să aibă o puternică re
venire, la capătul căreia tabela de 
marcaj arată 13—10 în favoarea for
mației militarilor. De aci înainte, me-

ciul are o desfășurare foarte pasio-, 
nantă. C.C.A. este depășită de dîrze- 
nia cu care dinamoviștii luptă pentiu 
egalare și pentru victorie. Cu 2 minute 
înainte de fluierul final scorul era 13-13 
și ambele formații ratează bune ocazii. 
Cînd mai rămăseseră doar 30 de se
cunde de joc un șut al lui Ivănescu se 
oprește în plasă și jocul se încheie cu 
victoria echipei Dinamo : 14—13 1 .

Punctele au fost marcate de : lones 
cu (6), Ivănescu (3), Niemesch (2), 
Covaci, Zikeli și Popescu pentru Di
namo și de Bulgarii (8), Oțelca (2), 
Nicttla (2) și Căliman pentru C.C.A. 
Arbitrul I. Vlaiculescu (Ploești) a con. 
dus cu unele scăpări, (c. a.).

Iată și celelalte rezultate : MASCU
LIN CATEGORIA A: Dinamo Or. 
Stalin—C.S.M.S. Iași 13—10 (7—6); 
Voința Sibiu — Tehnornetal Timișoara
14— 10 (8—6); C.S.M. Reșița
trolul Ploești 16—6 (4—2);
București — Victoria Jimbolia 17—11 
(11—8); Știința Timișoara — Chimia 
Făgăraș 11 — 9 (5—5); FEMININ 
CATEGORIA A: Olimpia București — 
Record Mediaș 8—2 (3—1); Rapid
București — Gloria Sighișoara 6—3 
(2—2); Flamura roșie Sibiu — Ce
tatea Bucur 2—3 (1—2); Constructo
rul Timisoara — C.S.U. București 
2—7 (1—3); Tractorul Or. Stalin — 
llefor Tg. Mureș 6—5 (2—4); Măgura 
Codlei — Știința Timișoara 1—4
(0-0: 
Balanța
15- 21 
Știința 
Hălchiu 
(5-5): 
rad 14- 
stanța 
(11—5); Știinta Galați 
Bacău 12—12 (7—3).

- Pe-
Rapid

— Știința
MASCULIN, CATEGORIA B:

Sibiu — C.S.U. București 
(8 — 11); Voința Sighișoara —■ 
Cluj 13—8 (6—3); ' Recolta 
— Textila Cisnădie 7—11 

Dinamo Tg. Mureș — I.C. A- 
-10 (7—6); C.S. Marina Con-
— Stăruința Odorhei 20—11

Victoria

C.C.A. a ciștigat „Cupa 1 Mai" la natatie 
iar Dinamo competiția de polo '

Sîmbătă și duminică bazinul

R. CÂLARAȘANU

I
STOC ÎNVINGĂTOR
Sinaia, capul de aii? el reu- 
ieri de la Bâneasa, a reunit

Premiul
«Urnii de _ _ _ ___ , _
7 cai, care au făcut parte din lobul de
plasat la Budapesta. Rezultatul a fost 
o surpriză, victoria revenind armăsaru
lui Stoc. La pariul ordinea triplă s-a 
înregistrat o cotă record: 3200,40 lei pen
tru un leu.

Rezultatele tehnice sînt următoarele:
I. Himera (Picui), Elba, Sălaș. Cota: 

<00 — 55,50 lei.
II. OLguția II (Crișan). Jeni, 

Cota: 4.TC — 7,80 — 68,30 lei.
HI, Așa da (Nemeth), Leonel, 

4Dota: l',80 — 96,50 — 29,30 lei.
C'Tdlne>a triplă: 558,90 lei.
IV. Neajlov (Ionescu I.), Severin, 

JNusa. Cota: 10,30 — 31,90 — 55,30 lei
V. Bec (Ionescu), Argint, Vrednic. 

jCota: 5,70 — 101,00 — 50,60 lei.
Ordinea triplă: 3200,40 lei.
VL Stoc (Crișan), Văduva, Covasma. 

<!ota: 7,00 —15 40 — 1221,50 lei.
VIL Gib (Cîmpeanu), NeJu.ța, Stelar 

JP Cota: 2,40 — 15i,5O — 17,50 Iei.
Ordinea triplă: 70 lei.
SnUT* .GKault (Huțuleag), M,lcuța, Fra-

Rarău. •

Hala

N
Vila. Cota: 3,30 — 20,00 — 7,60 lei.

Pariul Austriac s-a ridicat la suma de 
8176,60 lei și s-«a închis, suma reportîn- 
du-se pentru reuniunea de miercuri 29 
aprilie.

CAMPIONATUL CONDUCATOR1LOK 
AMATORI

Miercuri 29 aprilie continuă campio
natul conducătorilor amatori. Participă 
echipa a doua <a teatrului Armatei, e- 
chipa a doua a teatrului Tineretului și 
echipa teatrului C. Tănase. Concurează: 
Fenomen 17C0 (H. Căciulescu), Havara 
1700 (Dian Nicolae), Gluma 1700 (?. M*a 
teescu), Sînzi-ana 1740 (T. Parthish), O- 
ravița 1740 (D. Mihalcea). Triumf 1780 
(Sîrbu), Herța 1800 (L. Roman), Sena 
1800 (S. Clonaru), Hoțu 1800 (A. Ciprian). 
In premiul Odalisca participă cai din 
prima categorie, ca Pogor își, Omar, Ca
liban, Rosa, Novac.

CUPA G.A.S
Sîmbătă 2 mai se va disputa o aler

gare pentru conducătorii amatori, din 
secțiile sportive ale Gospodări)lor Agri
cole de Stat- Proba este înzestrată cu o 
cupă și cu plachete donate de asociația 
Revolta.

• C.S.M. Baia Mare cu Constructo
rul Cluj 12-2, cu Voința Tg. Mureș 
10-6 și cu Voința Lugoj 4-12. Con
structorul Cluj cu Voința Lugoj 8-6 
și cu Voința Tg. Mureș 10-6. Voința 
Tg. Mureș—Voința Lttgoj 8-B.

V. RADAR, coresp.

® C.C.A. cu Rapid Oradea 9-7, cu 
Dinamo Satu Mare 11-5, cu Tractorul 
Galați 16-0. Rapid Oradea cu Dinamo 
Satu Mare 9-7, cu Tractorul Galați 
14-3. Dinamo Satu Mare cu Tractorul 
Galați 15-1.

M. ROCSIN, coresp.

Sîmbăta și duminica bazinul acope
rit de la Floreasca a găzduit concur
sul de natație organizat de comisia 
orășenească de specialitate în cinstea 
zilei de 1 Mai. Primul loc în clasa
mentul general l-a ocupat Casa Cen
trală a Armatei, căreia i-a revenit 
„Cupa 1 Mai". Iată cîștigătorii probelor: 
MASCULIN: 100 m liber: Blajec 
(C.C.A.) 1:00,7; 400 m liber: Popovici 
(C.C.A.) 5:46,0;200 m bras: " ‘ 
zer (C.C.A.) 2:53,4; 100 m 
Burduja (C.C.A.) 1:22,7; 200 m flutu
re: Șt. Ionescu (C.C.A.) 2:45,3; 400 
m liber: St. Ionescu 4:49,9; 100 in li
ber: Medianu (Cetatea Bucur) 1:07,3; _. 
66,66 m bras: Pop (Constructorul)' 
1:12,7; 33,33 m spate: Vinca (C.C.A.) 
31,7; FEMININ: 100 m liber: Ingrid 
Rothe (Știința) 1:12,5; 400 in liber: 
Ingrid Waechtcr (Știința) 5:48,9; 100 
m fluture; Leontina Marinescu (Ști
ința) 1:41,5; 100 m spate: Henriette 
Țincoca (C.C.A.) 1:24,8; 100 m bras: 
Lucia llileriu (C.C.A.) 1:38,9; 33,33 m 
fluture: Agneta Sterner (Constructo
rul) 35,2; 4x33,33 m fluture: Construc
torul 2:44,8.

Clasamentul general: C.C.A. 188,5 p;

Schmalt- 
fluture :

Reuniunea festivă de la Dinamo
^Urmare din pag. 1)

tinuu progres, a obținut ușor victoria, 
prin abandonul lui C. Peterman în 
repriza a IILa, după ce în repriza 
secundă acesta fusese la podea, 
afară de voință, Peterman nu a 
monstrat nimic.

In meciul următor s-au întâlnit 
Gherasim și F. Pazmany. După 
rnnrî'j’a orroi'5 în omlkii Pi

In 
de-

p; 3. Știința 69 p;2. Constructorul 102
4. Cetatea Bucur 58,5 p.

„CUPA DINAMO" LA POLO
Ultimul meci desfășurat în cadrul 

„Cupei Dinamo" (seria I) a opus 
echipele Cetatea Bucur și Știința. Vic
toria a revenit primei formații cu sco
rul de 4—2. Iată 
final al competiției 
Dinamo" :
1. Dinamo
2. C.C.A.
3. Cetatea Bucur
4. Știința

acum clasamentul 
dotate cu „Cupa

6
6
6
6

4 
4 
I
0

2 0
1
2 3
I 5

1
44:18 
26:22 
20:22
14:32

10
9
4
1

hotărî soarta în- 
puncte revenindu-i 
Neacșu.

semi-greilor"

suficiente pentru a 
tîlnirii, victoria la 
pe merit lui Șerbu

Primul meci al „semi greilor" a opus 
pe Ghețu Velieu lui Adolf Cristea. 
Greoi în aparență, după prima lovitu
ră de gong cei doi au acționat în 
viteză, schimbînd lovituri fulgerătoare, 
însoțite de forța care caracterizează 
categoria lor. Boxînd clar, atent și în 
permanentă ofensivă, Velieu a făcut 
dovada posibilităților sale, în fața 
unui adversar dificil. El a aplicat lo
vituri tari la corp îndeosebi și la fi
gură, trimițînd pe Cristea la podea 
(r. a Il-a). Reluînd lupta, Cristea nu 
mai poate rezista loviturilor puternice 
și astfel arbitrul din ring declară 
învingător înainte de limită pe Ghețu 
Velieu.

In aplauzele publicului, a urcat trep-

C.
0 

repriză egală, în care ambii boxeri 
au schimbat lovituri clare, în cea de a 
doua Gherasim își creează un evident 
avantaj, lovind cu precizie, la față 
și la corp, îndeosebi cu „un-doi“-uri. 
Continuînd să lovească cu adresă și 
în cea de a III-a repriză, Gherasim 
cîștigă la puncte.

Un meci presărat 
lovituri puternice a 
Șerbu Neacșu și I. 
tehnic, Șerbu Neacșu 
dreapta puternică a 
concomitent, să contreze prompt și a- lui Petre Zaharia un adversar în
desea să-și pună în dificultate adver- comod, obstructionist, care a abuzat 
sarul, prin atacuri susținute. Din 
acțiunile lui Vasilov, care a „căutat" 
tot timpul lovitura decisivă de dreapta,’ 
am reținut cîteva „directe" tari în 
prima și tdtima repriză, pe care Neacjg 
șu le-a resimțit, Iar care nu au fost

cu schimburi de
fost cel dintre

Vasilov. Atent; 1!
a reușit să evite |tele ringului Gh. Negrea. Campionul 
lui Vasilov și, nostru european a avut în persoana

supărător de țineri de la primul pînă 
la ultimul gong. Boxînd la valoarea 

'.cunoscută. Negrea nu s-a lăsat an
trenat de stilul confuz al lui Zaharia 
și a dominat cu autoritate, cîștigînd 
ia puncte.

„Cupa Primăverii” 
la pentatlon modern

După cinci zile de concurs ieri au 
luat sfîrșit întrecerile din cadrul com
petiției de pentatlon modern dotată 
cu „Cupa Primăverii".

Iată rezultatele înregistrate în ul
timele două probe ale concursului: 
NATAȚIE: 1. Cr. Lichiardopol (Prog.) 
960 p; 2. D. Ionescu (CCA I) 950 p; 
3. D. Țintea (CCA I) 910 p; 4. N. 
Marinescu (CCA 1) 905 p; 5. M. Albiei 
(Rec. II) 895 p; 6. Gh. Mărcuță (Rec. 
!) 870 p; CLASAMENTUL PF. ECHI
PE: 1. C.C.A. I 2.765 p; 2. Recolta 
I 2.520 p; 3. Progresul 2.000 p; 4. 
C.C.A. II 1.570 p.

In urma rezultatelor înregistrate în 
proba de înot, în clasamentul general 
echipa Recolta I continuă să se men
țină pe primul loc cu o diferență mi
nimă de punctaj față de C.C.A.; proba 
de cros urma să decidă echipa cîști- 
gătoarc a competiției. Tocmai de aceea 
ultima probă a întrecerilor a fost dis
putată cu deosebită dîrzenie. Iată re
zultatele acesteia: CROS: 1. Gh. To- 
miuc (Rec. I) 898 p; 2. Cr. Liehiar- 
dopol 781 p; 3. N. Marinescu (CCA 
I) 736 p; 4. W. Roman (Rec. I) 715p; 
5. A. Bruja (Prog.) 697 p; 6. D. Țintea 
688 p- PE ECHIPE: 1. C.C.A. I 2064 
p; 2. Progresul 1.956 p; 3. Recolta I 
1.794 p; 4. C.C.A. II 1.125 p.

Clasamentul general al „CUPEI 
PRIMĂVERII": 1. C.C.A. I (D. Io
nescu, D. Țintea și N. Marinescu) 
10.896,5 p; 2. Recolta I (W. Roman, 
Gh. Tomiuc, Gh. Mărcuță) 10.469 p; 
3. Progresul (AL Bruja, V. Teodorescu, 
Cr. Lichiardopol) 9.188 p; 4. C.C.A. II. 
In clasamentul individual, neoficial, 
primele trei locuri au fost ocupate de: 
l.Wilhelm Roman 4.049 p; 2. Dan Io
nescu 3.928 p; -3. Dumitru Țintea 
3.923 p.



irezentativa noastră de fotbal s-a calsfisat1 
sferturile de finală ale „Cupei Europei”

IN CATEGORIA B

SURPRIZE ȘI JOCURI STRINSE
(Urmare din pag. 1)

bună a apărării și una slabă a 
tării.
îînd seama de terenul tare și de- 
at, de avantajul „galeriei" de 
a beneficiat echipa turcă, precum 

e indisponibilitatea unor jucători 
ază din echipa noastră, rezultatul 
izi este explicabil și mulțumitor, 
u că ne asigură calificarea 
următor al „Cupei Europei".

leva cuvinte despre arbitraj, 
ivul M. Nedelkovski a condus 
pere și atenție, fiind aproape 

Credem însă că a acordat 
nță 
ipă 
.orii 
etc
slav B. Nedelkovski cele două re- 
ntative au aliniat următoarele 
ații: 
JRC1A: 
JTAFA,
, Suat, LEFTER, Kadri.
P. ROMI NA : Toma — Popa, Ca- 
, Soare — Jenei, Ntinweiller — 
ă, Al Vasile, Alexandrescu, Za- 
, V. Angliei.
izdele au avut inițiativa în pn- 

minute ale jocului. In minutul 
acțiune Can—Suat este anihilată 

enei, care a pasat mingea cil ca
la Toma. La un atac al echipei

în

Iu-
cu 
de 
cu

lovitura dc la 11 m. 
intonarea imnurilor de stat, 

au schimbat tradiționalele 
dc flori. La fluierul arbitrului

OZCAN—Ismail, BASR1— 
Naci, Ahmed — Hilmi,

j^onosport

?s£
le oficiale file concursului 

ar. 17. Etapa din 26 aprilie

Turcia — R.P. Romînă
C.S.M. Reșița — Gaz Metan Mie- 
•Q’taș
Corvinul Huned. — C.S. Oradea 
Tract. Or. Stalin — C.S.A S-ib-iu 
C.F.R. Arad -- C.S. Tg Mureș 
C.S.M. Baia Mire - C.F.R. Tim.
Fnd. S?;mc.i c. Turzii -- 

AMEFA
Știința Craiova — Min. Lupeni 
Flacăra Moj^ni — Met. Titanii 
Prahova Ploești — Foresta Făl- 
ticemi
C.S.M.S. Iași — Dine.mo Galați 
Unirea Focșani — Rulmentul 
Bîrlad

acest concurs au fost depuse tpro< 
0 variante.

1

2 
1 
2
1
1

1
1
1

X
1

1

noastre Alexandr seu pierde 
Contraatacul inițiat
Mustafa este respins tot de Jenei, care 
acoperă un mare spațiu de joc. Puțin 
mai tîrziti, Toma respinge cu piimnu? 
o centrare periculoasă a lui Mustafa. 
Atacănții turci dau tot mai mult de 
furcă apăfătorilor htiȘtr 
rîndul lui Toma să res 
al Ini Kadri. In minutul 
contraatac al echipei romîne, 
pierde mingea in favoarea 
care printr-o pasă lungă îl lansează 
pe Lefter. Mingea ajunge la Kadri, 
intervine Nunweiller care este împins 
de un adversar și în cădere atinge 
mingea cu mîna. Arbitrul acordă cu 
ușurință penalti. Acesta este transfor
mat de Lefter. In continuare jucătorii 
noștri opresc iureșul impus de adver
sar și prin aripa stingă inițiază cîteva 
contraatacuri, rămase .însă fără re
zultat Asistăm la o lovitură liberă 
de la 20 ni. trasă peste zid de Al. Va- 
silc și respinsă de Ozcan.

La începutul reprizei a doua jocul 
este echilibrat. După ce V. Anghel și 
Alexandrescu pierd ocazii favorabile 
de a marca, șuturile lui Kadri (minu
tul 48) și Suat (minutul 49) îi dau 
de lucru lui Toma. In min. 53 Can 
șutează în brațele portarului nostru. 
Un minut mai tîrziu la o aruncare de 
la tușă a lui Can, mijlocașul Ahmed 
centrează în careu unde se produce o 
mare învălmășeală. Mingea ajunge la 
Lefter, care trage printre picioarele 
apărătorilor în plasă, surprinzînd pe 
Toma. înaintașii echipei noastre des
fășoară mai multe atacuri periculoa
se. In minutul 62 Oaidă face o cursă 
rapidă, dar apărătorii turci salvează 
în corner. După o acțiune Caricaș—• 
Popa—Oaidă—V. Anghel, ultimul tra
ge pe lîngă poartă (min. 67). Benefi
ciem de încă patru cornere, rămase 
nefructificate însă. (De a'.tfel rapor
tul de cornere a fost de 8—3 în fa
voarea echipei noastre). Pe Ia sfîrși- 
tul jocului turcii forțează ritmul dc 
joc pentru a mări avantajul, dar a- 
tacurile lor sînt destrămate de Popa, 
Jenei și Nunweiller, care sînt la post. 
Ultima acțiune periculoasă a turcilor 
a survenit în minutul 88: șutul lui 
Lefter este respins de Toma, mingea 
ajunge la același Lefter care reia cu 
capul peste poarta goală.

balonul.
de mijlocașul

Anglw 
lui Istnaf!

Popescu (Taromi și Dima {Poiana Cîmpina) sar la minge. Acesta 
din urmă se sprifină cu mina de Dra gomirescu. Rădulescu și Călin pri
vesc acțiunea. (Foto: Th. Roibu)

Tractorul Orațul Stalin — C S.A.
Sibiu 4—6 (1—2)

ORAȘUL STALIN 26 (Prin tele
fon). — C.S.A. Sibiu s-a impus prin
tr-un joc rapid, strâpungînd apăraț-ea 
Tractorului prin acțiuni în viteză și 
lansări în adîncime. Au marcat: Pro- 
topopescu (min. 15 și 80), Baboie 
(min. 42, 68 și 71) și Ratsches (min. 
83) pentru sibieni, Seredai (min. 60 
și 86) și Vatani (min. 32 și 73) pen
tru învinși. (Petre Lovi — coresp.).

Industria Sîrmei C.T — AMEFA 
Arad 4—1 (2—1)

CIMPIA TURZII 26 (Prin 
fon). — După un joc de bună 
tură tehnică, gazdele au învins 
punctele înscrise de Ban (min. 38 din 
11 m.), Chețan (min. 42), Mureșan 
(min. 57), și Nedelcu (min. 85). 
Oaspeții au deschis scorul prin Imna 
(min. 19). (P. Țonea — coresp.).
Corvinul Hunedoara — C.S. Oradea 

1—0 (0—0)
HUNEDOARA 26 (Prin telefon). 

Joc de uzură. Foarte puține șuturi 
poartă. Unicul gol a fost înscris 
Sîrbu (min. 76). (C. Moraru — 
resp.).

C.F.R.

SERIA I
Știința Craiova — Minerul Lupeni 

2—1 (1—0)
CRAIOVA 26 (Prin telefon). — 

După un joc dinamic, liderul seriei 
I a fost nevoit să lase ambele punc
te la Craiova. Craiovenii au dominat 
net în prima repriză, deschizînd sco
rul în min. 36 prin Bîscă. La reluare, 
minerii egalează în min. 73 prin 
Onea. AAinutul 83 aduce victoria stu
denților craioveni, care înscriu prin 
Bîscă, din 11 ni. (R. Schultz, coresp.).

C.S.M. Reșița — Gaz Metan 
Mediaș 0—1 (0—1)

REȘIȚA 26 (Prin telefon). — Sur
priza etapei 1 După o partidă de slab 
nivel tehnic, medieșenii au învins la 
limită prin golul înscris de Feniaț în 
min. 20. Reșițenii au dominat în re
priza a 11-a, dar au ratat numeroase 
ocazii. In minutul 56, Apro a tras în 
bară un 11 m. (Gh. Dobrescu — co
resp.).
C.S.M.

SERIA A II-A
TAROM — Poiana Cîmpina 1—1 

(0-0)
Deși s-au prezentat mai bine ca în 

jocul cu Metalul Titanii, jucătorii de 
Ia TAROM nu au putut să concreti
zeze acțiunile, pe de o parte din cau
za ineficacității atacanților, iar pe de 
altă parte din pauza apărării eîmpi- 
nenilor care și-a făcut cu prisosință 
datoria. Oaspeții au jucat simplu, 
calm, iar rezultatul îi < edreptățește. 
Ambele goluri au fost înscrise din lovi
turi de la 11 m. prin Nițuiespu (min. 
50) pentru oaspeți și Călin (min. 88) 
pentru gazde. (D. C.),
Flacăra Moren: — Metalul Titanii 

5—1 (5—0)
MORENI 26 (Prin telefon). — 

Punctele au fost înscrise de Unguroiu. 
(min. 5), Bodea (min. 9) -și Capoia- 
nu din 11 m. (min. 37) de la învin
gători și dc Dumitru Gh. (min. 61) de 
la Titanii (Paul Andrei, coresp.).

Victoria Suceava — Unirea lași 
2—0 (1—0)

SUCEAVA 26 (Prin telefon), — An 
marcat: Stănescu (min. 30) și Lain 
(min. 69). (D. Nicoriuc, coresp.).

C.S.M.S. lași — Dinamo Galați 
1—0 (1—0)

IAȘI 26 (Prin telefon). — In prima 
repriză, localnicii și-au concretizat su
perioritatea printr-un gol de toată fru
musețea înscriș _in min. 30 de Gram. 
După reluare oaspeții au practicat 
joc extrem de dur. Vasiiescu este 
cidentat în min. 70, fiind nevoit 
părăsească terenul. 10 minute mai 
ziu Hulea (Dinamo) este eliminat
pe teren. Arbitrul Neaințu (Buzău) a 
scăpat jocul din mînă (P. Codrea. Gh. 
Scăunaș, corespondenți':

Gloria Bistrița — A.S. Pompierul 
Buc. 2—5 (2—2)

BISTRIȚA 26 (Prin telefon). — E- 
cliipa gazdă merita cel puțin un scor 
egal. In min. 85 Ivanovici (Gloria) 
a ratat un 11 m. Au marcat: Conian 
Sitarii și Marin Apostol pentru învin
gători și Rădulescu și Lirică pentru 
învinși. (Oct. Berbecaru, coresp.).
Prahova Ploești — Fcjesta Fălticeni 

1_1 (0—0)
PlOEȘTI 26 (Prin te’efon). — Re

zultatul nedreptățește echipa gazdă 
care a dominat majoritatea timpului. 
Au marcat: Cavasmanachis (min. 57) 
pentru Foresta și Georgescu (rain. 87) 
din lovitură liberă dc la 20 in. pentru 
ploeșteni. (A. Vlăsceanu, coresp.). 
Unirea Focșani — Rulmentul Bîr

lad 2—1 (S—0
FOCȘANI 26 (Prin trî?’on>. — Au 

înscris: Solyom (min. 55) și Nicu- 
lescti (min. 58) pentru învingători. 
Pentru bîrlădeni a înscris Todea (U- 
nirea) în propfia poartă. (Hari Cohn. 
Fr. Conac, corespo den*iî.

Clasamentul
17 12 
’7 >1 

11 
9 
8 
7

nii 
ac- 
sâ 

tîr- 
de

tele- 
fac- 
prin

Bata Mare — CFR. Timi
șoara 5—0 (1—0)

MARE 26 (Prin telefon). — 
Baia Mare a repurtat o vic-

BAIA 
C.S.M. 
toric meritată asupra feroviarilor timi
șoreni, prin punctele înscrise de Vlad 
(min. 30), Ferenczi (min. 66) și Su- 
lyok (min. 73). (V. Săsăranu — co
resp.).

la 
de 
eo

Arad — C.S. Tg. Mureș 
1—0 (0—0)

26 (Prin telefon). Joc

NAMO A CIȘTIGAT CONCURSUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR LA ATLETISM

DE PRIMĂVARĂ

»ia Cataramă (disc),
au

Gh. Ciobanu (400 m) și 
stabilit noi recorduri de

Petre 
juniori

Astafei (prăjină)

ia de a
concurs 
uniorilor desfășurat pe Stadionul 

bucurat

V-a ediție a tr adiționa lu- 
republican de priniavari

ib'.icii din Capitală s-a 
jn frumos succes, 
tă cîteva din rezultatele 
distrate: JUNIORI: 100 
ses (C.S.S. Tg. Al.) 11,0- 
:scu (C.S.S. Buc.) 11,2; A. Dia- 
i (Dinamo Buc.) 11,4; 200 m: 
Gileses 23,1; L. Moscaluc (C.S.S. 
,) 23,8; T. Iliaș (Constr. Buc.)

400 m: Gh. Ciobanu (Dinamo 
) 50,1 — nou record de juniori 
i.P.R. Vechiul record 50,3 I. Ka- 
li — 1955; St. Beregszaszi (Cor- 
I) 52,5; M. Petcovici (C.S.S. Buc.) 

; 800 m: Gh. Ciobanu 1:58,2; St. 
gszaszi 
J iii: 
,2; F. 
Slabei 
Stichita 
<6rbsi 
s (Șc.
m. g.: Al. Axente (Dinamo Buc.) 

; N. Alacovei (S.S.E. Oradea) 
; D. Ovezca (Constr. Buc.) 15,6; 
_upaș (Șt. Timiș.) 15,7; 200 m g: 
Ovezea 26,8; F. Dressncr (Constr. 
.) 27,2; A. Ferenczi (C.S. Oradea) 

C. Paghidas 
W. Wosner 

Eged 
ktn marș:

tehnice 
m: E. 
A. Sta-

2:01,0; M. Petcavici; 
C. lancu (Prog. Buc.) 
Baban (St. Cluj) 4:17,4; 
(S.S.E.) 4:18,2 - 3.000 m: 
(Dinamo Or. Stalin) 9rtff,0; 
(S.S.E. Oradea) 9:24,4; T 
Sp. U.C.F.S. Arad) 9:33,4; OLIMPIA CATARAMA

.47,63; V.

1.500 m obst.:
Roman) 4:30,0;
Mediaș) 4:39,1; Gh. 

. Cluj) 4:48,7; 5 '
(Dinanlo Buc.) 23:21,8', R.

T.

l.S.
LE. 
’.R. 
’opa 
teș (Spartac Buc.) 24:01,3;
hei (Spartac Buc.) 26:32,9; lun- 
e: R. Lăcătușu (Șc. Sp. U.C.F.S. Ba- 
) 6,60; I. Scoda (Dinamo Buc.) 
; I. Delcov (C.S.S. Timiș.) 6,53; 
Csalner (S.S.E. Sibiu) 6,44; triplu: 
lonescu (Dinamo Buc.) 14,08; I. 
>lae (Spartac Buc.) 13,89; 1. Sco

da 13,53; înălțime: E. Ducu (Prog. 
Buc.) 1,91; Gr. Marinescu (Prog. 
Buc.) 1,82; C. Popovici (C.S.S. Timiș.) 
1,78; prăjină: P. Astafei (C.S.S. Buc.) 
3,86 — nou record de juniori al 
R.P.R. vechiul record 3,83 M. Tran- 
dafilov — 1955; M. Nevschi (Dinamo 
Buc.) 3,45; Af. Savin (C.S.S. Buc.) 
3,45; greutate: D. Serafim 
Buc.) 13,80; I. Moisescu 
Cluj) 13,30; C. Brașoveanu 
Timiș.) 13,24; disc: V. Sălăjan (Ind. 
Sîrmei C. Turzii) 47,59; K. Socol 
(C.S.S. Tg. M.) 45,40; L. Kotler (Di
namo Buc.) 44,27; suliță: Z. Baher 
(Prog. Timiș.) 51,02; Al. Crăciunescu 
(Constr. Buc.) 50,67; FI. Tîrș (Dina
mo Buc.) 41,43; ciocan: B. Caroli (Șt. 
Cluj) 48,19; A. Catană (Corvinul)

(Prog. 
(Constr.

(Prog.

Radu (S.S.E. Mediaș) 44,53; 
4x100 in: C.S.S. București 44,5; 
C.S.S. Tg. Mureș și Constructorul 
Buc. 45,0; 4x400 m: Dinamo Buc. 
3:34,8; Constructorul Buc. 3:40,0; 
U.T.A. 3:46,0; JUNIOARE: 100 m: 
Cr. Maksay (Recolta Buc) 12,5; Sili. 
Poenăreanu (Prog. Buc.) 12,8; E. Fota 
(Dinamo Buc,) 13,0; 200 m: Cr. Mak
say 26,1; Sin. Poenăreanu 27,2; K. 
•Artz (Prog. Buc.) 27,5; 400 tn: W. 
Klimen (Dinamo Or. Stalin) 60,9; E. 
Flaișer (I.M.S. Roman) 61,5; M. Her- 
lea (Corvinul) 62,9; 800 in: L. Păulcț 
(I.M.S. Roman) 2:22,8; Sm. Gheorghc 
(Dinamo Buc.) 2:25,1; A. Titire 
(Constr. Buc.) 2:31,0: 80 mg: K. Artz 
12,2; M. Paduraru (Dinamo Buc.) 
12,8; Javorschi (Prog. Buc.) 13,0; 
lungime: M. Budan (C.S.S. Or. Sta
lin) 5,36; R. Ciucă (Met. M.I.G.) 5,13; 
A. Einsiedler (C.F.R. Timiș.) 5,13; A. 
Mihăilescu (U.T.A.) 5,12; înălțime: 
R. Voroneanu (S.S.E. Roman) 1,55; A. 
Mihăilescu (U.T.A.) 1,47; D. Afbu
(C.S.S. Tg. M.) 1,47; greutate: A. 
Gurău (Prog. Buc.) 12,49; I. Stoica 
(Prog. Buc.) 11,87; Al. Wittgenstein 
(Prog. Buc.) 11,16; disc: Ol. Cataramă 
(Șc. Sp. U.C.F.S. C-lung Muscel) 44,73 
— nou record de junioare al R.P.R. 
Vechiul record de 42,33 m îi aparținea 
de anul trecut; E. Soos (S.S.E. Ora
dea) 34,51; I. Stoica (Prog. Buc.) 
33,78; suliță: U. Resch (Prog. Timiș.) 
35,84; II. Wachsman (S.S. Craiova) 
33,97; M. Barbu (Șt. Buc.) 31,58; 4x100 
m: Progresul Buc, 50,6; Dinamo Buc. 
52,4; S.S.E. Oradea 52,7; CLASAMEN- 

Buc.
3. 

59,83; 4. Constructorul
5. C.S.S. Tg. Mureș 38,5 
Oradea 36 p.

ARAD
spectaculos. Victorie meritată^ Unicul 
punct: Don (inin. 16). (St 
ger — coresp.).

Clasamentul
17 9 4
17 9 3
17 3 4
17 9 2
17 8 3
17 8 2
17 6 6
17 7 3
17 6 %
17 7 3
17 7 2
17 4 6

Weinber-

TUL PE ECHIPE: 1. Dinamo 
106 p; 2. Progresul Buc. 101 p; 
C.S.S. Buc.
Buc. 53 p;
p; 6. S.S.E.

^AT 
hos

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Aracî
Reșița

Sîrmei C.T.
Sibiu

Minerul Lupeni 
G-z Metan Mediaș 
CFR 
CSM
Ind. 
CSA
AMEFA Arad 
Corvinul Hun-ed.

9. CSM' Baia Mare 
CFR Timișoara 
CS Tg. Mureș 
Tractorul Or. St. 
Știința Craiova 
CS Oradea

Etapa viitoare: Ind.
C.S. Oradea, C.S. 
C.S.M.

10
11
12.
13
14.

4 22:16
5 22:15
5 25:tS
G 39:15
6 27:16
7 31:26
5 16:16
7 23:23
C 30:30
7 20:22
8 15:20
7 19:21

17 4 3 10 18:36 
17 3 2 12 13:25

Sîrmei C.T. 
Tg. Mureș

Reșița, Minerul
Tractorul Orașul Stalin, 
Mediaș — C.S.M. Baia 
greșul Sibiu —- Corvinul 1 lunedoara, 
A.M.E.F.A. Arad — C.F.R. Arad, 
Știința Craiova — C.F.R. Timișoara.

Lupeni —
Gaz Metan 
Mare, Pro-

54:20 
37:22 
29:21
36:24 
31:22 
21:24
36:25 
15:22 
22:26
24:45 
26:40 
22:33
21:32 
21:41

1. TAROM 
2 Metalul
3. Unirea
4. Flacăra
5. Poiana
6. C.S.M.S. Iași
7. A.s. Pompierul
8. Forest i Fălticeni
9. Dinamo Galați 

10 Rulmentul Bîrlad
11, Unirea Focșani
12. Victoria Suceava

13. Gloria Bistrița
14. Prahova Ploești

Etapa viitoare (3 m 
piua 
ești — Victoria Suceava, Metalul Ti
hnii — Unirea focșani, Foresta Făl
ticeni — C.S.M.S. Iași, Unirea Iași — 
G’oria Bistrița, A. S. Pompierul — 
Flacăra Moreni, Rulmentul Bîrlad — 
TAROM.

Titanii
Iași 
Moroni 
Cîmpino

1'1 
:7 
17 
17
17
17
17
17
17
17
17 
17 

[ți»; 
D'namo Galați.

tt
6
li
5
5 
î
Poiana Cîm- 

Prniiovn PIo-

Ieri în campionatul categoriei C
SERIA A IV-A

lg. Mureș 1-0 (1-0).
Ig. Mureș-Mureșui lopîița 3-0 (0-0). 

Sinaia - text ia Sf. Gheorghe

Făgăraș-Avîntul Reghin 3-1 (1-0).
VIII OARE : Avîntul Reghin-Torpe- 

lopiița-Chimia Făgăraș; Aii-

SERIA I
Bacău—Unirea II lași 1-0 (l-0j.
Pcșcani—Petrolul Momești 2-0 (2-0). 

il lași-Sp. Muncitoresc Rădăuți

Buhuș.-Gloria Dorohoi 4-0 (1-0).
Cîmpulung-Text la Botoșani 1-1

VIITOARE : Textila Botoșani-
lași ; Unirea II lași-Textila Bu-

C.S.A.
C.F.R.
C.S.M.S.

0-1 (0-1).
textila
Minerul

(1-0).
ETAPA

C.S.M.S. LI , . 
huși; Minerul Cîmpulung—Petrolul Moinești ; 
Sportul Muncitoresc Rădăuți—C.S.A.
C.F.R. Pașcani—Gloria Dorohoi.

SERIA A ll-A
Medg dia - S.N.M. Constanta

Sîrmei Brăila - Gtiinja Galafi

Ancora Gala?i-Comb. Polig. Buc. 1-2 (0-1). 
Galafi-I.M.U.M. Medgidia 1-0 (1-0). 
VIITOARE: Știinfa Galafi-Ancora 

Dinamo Miliția Buc.-Cimentul Med- 
S.N.M. ~ ' -------- ~ ’

Medgidia—Ind.

Bacău ;

Cimentul
2-1 (0-1).

Industria
3-1 (1-0).

C.S.M?
EIAPA

Galați;
gidia; S.N.M. Constanta—C.S.M. 
I.M.U.M. Medgidia-lnd. Sîrmei 
Comb. Polig. Buc.-Victoria Buzău.

SERIA A ll'-A
Dinamo Craiova-C.S.U. București
Unirea Pitești-Dunărea Corabia
Oltul Tr. Măgurele — Metalul 

0-2 (0-0).
Cetatea Bucur-Jiul Craiova 0-0
EIAPA VIITOARE : Victoria

Unirea P.Iești; Metalul Tîrgoviște-Dinamo
Craiova; C.S.U. București-Cetatea 
Jiul Craiova-Rapid Reg. Ploești; 
Corabia-Oltul Tr. Măgurele.

Galați ; 
Brăila ;

2-0 (1-0).
3-0 (1-0). 
Tîrgoviște

București-

Bucur ; 
Dunărea

torpedo-Alimenîara
Voința “
Carpați

1-1 (0-0).
Chimia
EIAPA

do; Mureșul . , 
mentai a lg. Mureș-Carpați Sinaia; Mețplul 
Aiud-Voința lg. Mureș; Textila Sf. Gneor- 
ghe—Rafinăria Cîmoina.

SERIA A V-A
Rapid Cluj-Recoita Cărei 4-1 (2-0).
Stăruința Satu Mare - Voința Oradea 

1-1 (1-1).
Rapid Oradea-Dinamo Săsar 1-0 (0-0)
Stăruința Sighet

3-0 (1-0).
ETAPA --------------

Oradea;
Recolta
Stăruința Satu 
ruința Sighet.

Metalul
(3-0).

Olimpia
Drubeta

1-0 (0-0).
U.
Metalul

1-0 (0-0).
ETAPA VIITOARE t U. M. Cugir-lndagrara 

Arad; C.F.R. Simeria-Flacăra Ta. Jiu; Me
talul Bocșa Romînă-Olimpia Reșița; Dru
beta T. Severin—Șantierul Govora; Aurul 
Brad-Metalul Oțelul Roșu.

Someșul Sotu Mare

VIITOARE : Voința Oradea-Rapid 
Someșul Satu Mare—Rapid Cluj ; 

Carei-Arieșul Turda; C.F.R. Cluj— 
Mare; Dinamo Săsar-Stă-

SERIA A Vl-A
Oțelul Roșu-C.F.R. Simeria 4-0 

Keșița-Șantierul Govora 0-1 (0-1). 
Tr. Severn — Indagrara Arad

U.' M.' Cugir—Aurul Brad 1-2 (0-1). 
Bocșa Romînă—Flacăra Tg. Jiu



O frumoasă și categorică victorie a halterofililor romîni:
București—Istanbul 6-1

Rapid București a cîștigat 
campionatul feminin de voie

Ion Panait și Tiberiu Roman au corectat două recorduri republicane 
Sadîk Penkiîliî cel mai bun halterofil turc

Prima întâlnire internațională din 
acesit an -a halterofililor noștri, a 
coincis cu o frumoasă și categorică 
victorie. Scorul de 6—1; în- favoarea 
reprezentativei orașului București în 
meciul cu selecționata orașului Istan
bul, precum și rezultatele cifrice înre
gistrate dovedesc superioritatea netă 
a halterofililor romîni. Deși în majo
ritatea întrecerilor victoria reprezen
tanților ’Capitalei era indiscutabilă, 
ei s-au străduit totuși să obțină rezul
tate cît mai bune. Trebuie menționat 
faptul că. cu prilejul acestei întâl
niri, doi halterofili, ton Panait și 'li
berul Roman — a căror evoluție am 
așteptat-o cu un deosebit interes — 
au corectat recordurile țării la triat- 
lon. Ion Panait, care a debutat în 
echiipa Capitalei, a totalizat la cate
goria cea mai ușoară 277,5 kg. între- 
cînd cu 2,5 kg. vechiul record de
ținut de Ion Bh’ău. Celălalt concu
rent, Tiberiu Roman, care a evoluat 
pentru prima oară la categoria semi- 
mijlocie, după o lungă absență, a 
avut o comportare strălucită și plină 
de perspective. El a totalizat 357,5 kg. 
depășind vechiul record al lui Ilie 
Ieticiu cu 2,5 kg. Posibilitățile acestor 
halterofili le permit să ridice și mai 
mult recordurile țării la aceste cate
gorii. In general, toii concurență noș
tri au arătat o pregătire bună mai 
ales dacă ținem seama de faptul că 
ei nu sînt încă în forma maximă, 
aceasta fiind un obiectiv care va tre
bui atins abia în luna septembrie, la 
campionatele mondiale de la Varșovia.

Halterofilii turci au arătat față de 
ultima întâlnire pe care au susținut-o 
cil echipa Bucureștitiiui că sînt în 
real progres. Ei au excelente calitătâ 
fizice, multă voință și o tehnică mul
țumitoare. Dacă calitățile lor fizice 
vor fi mai bine folosite, prin dezvol
tarea torței, ei pot obține rezultate Șl 
progrese însemnate. O impresie deo
sebită a lăsat concurentul de catego
rie mijlocie, Sadîk PenkuUi. învingă
torul lui Atilta Vasarhely și autorul 
a patru recorduri ale Turciei. El are 
un fizic și o forță excepțională, care-i 
va permite să treacă de 400 kg. 1

întâlnirea s-a bucurat de un frumos 
succes. Halterofilii romîni au avut o- 
cazia ' șă-și verifice pregătirea, în 
timp ce oaspeții — așa după cum ei

Antrenorii celor două echipe schimbă fanioanele înaintea începerii 
intilnirii. (Foto; V. Bageac)

Cu etapa de ieri, campionatul fe- 
(minin de volei a luat sfîrșit. Victoria 
•finală a revenit echipei bucureștene 
Rapid, care a avut cea mai constantă 
comportare de-a lungul întregii com
petiții. în ultimul meci, rapidistele au 
întrecut Știința Cluj cu 3—0 (13, 11, 
9). Deși învinse, studentele au rămas 
mai departe în divizie, deoarece echi
pa Progresul București — care concu
ra alături de ele în lupta pentru evi
tarea retrogradării — a cedat, de a- 
semenea, echipei Dinamo București cu 
3—2. Este interesant de arătat că în 
această ultimă întâlnire, Progresul a 
condus cu 2—1 la seturi. La Cluj 
echipa locală Someșul și-a luat re
vanșa pentru înfrîngerea suferită în 
tur în fața echipei Metalul M.I.G. Clu- 
jencele — care au avut o comportare 
meritorie în acest campionat, ocupînd 
locul secund — au terminat compe
tiția cu o victorie clară: 3—1 (6, —10, 
4, 11).

în celelalte două meciuri disputate 
Ia București, Combinatul Poligrafic a 
întrecut Voința Orașul Stalin cu 3—2 
(2, —9, —10, 9, 13), iar la Sibiu ul
tima clasată Voința a încheiat cam
pionatul cu o victorie în fața Științei

Timișoara: 3—2 (— 13, 15, -7,
11). Iată clasamentul final:

1. 'Rapid Buc. 13 18 2 52:13 :
2. Someșul Cluj 10 14 4 48:24 !
3. Dimarmo Buc. 1« 13 5 45:25 .
4. C.P.B. 18 12 6 4€<:32 I
6. Metajul M.I.G. 10 7 111 34:41 5
6. Voința Or. Stalin 18 7 11 35:42 2
7. Știința Timișoara 18 7 11 29:41 !
8 Știința Cluj 18 6 12 25:42 î
9. Progresul Buc. 18 5 13 25:45 1
10. Voința Sibiu Io 3 15 22.51 2

*
Etapa campionatului masculii

înșiși au declarat — au învățat mult 
în această reuniune. Trebuie să men
ționăm arbitrajul foarte corect prac
ticat de arbitrul principal Czeszlaat 
Berejzsa (R.P. Polonă) precum și de 
Kemal Erciman (Turcia) și Gh. A- 
postol (R.P.R.).

lata rezultatele tehnice: Categoria 
cea mai ușoară: Ion Panait (B.)
277.5 kg. (87,5—82,5—107,5); Jiber 
Dalga (I.) 205 kg. (60—65—80); 
Categoria semi ușoară: Ion Birău 
(B.) 300 krr. (95—90—115); Aii Gii- 
miis (I.) 225 kg. (70—65—90); Ca
tegoria uso-iră: Ionescu Lisias (B.)
332.5 k'\ (102,5—100—130); " '
AMn (I.) 275 / kg. (85—85—105); 
Categoria semimijlocie : Tiberiu Ro
man (B.) 357,5 kg. (112,5—105—140); 
Serkis Gtillap (I.) 287,5 kg. (90—87,5— 
110); Categoria mijlocie: Sadîk Pen- 
kufii (I.) 367,5 kg. (120—110—137,5); 
A. Vasarhely (B.) 352,5 kg. (107,5— 
105—140); Categoria semigrea: Lazăr 
Baroga (B.) 385 kg. (120—115—150); 
Ferdi Tiirkdamar (I.) 320 kg. (100—95 
—125): Categoria grea: Nicolae Băl- 
căceami (B.) 395 kg. (120—120—155); 
Ardă Ttikel (I.) 320 kg. (95—97,5— 
127,5).

Radu Negulescu, cel mai k 
al concursu

un jucător
lui Je tenis Je masă JelaCIuj

Nuri

ION OCHSENFELD

A luat sfîrșit a ll-a ediție a campionatelor 
internaționale de gimnastică ale R. P. Romine

E. 
Kot

(Urmare din pag. 1)

rezervat celor mai buni gimnaști și 
gimnaste, el s-a desfășurat la un înalt 
nivel. Din nou au dominat sportivii 
sovietici, aceiași care și în clasa
mentul general au obținut primele 
locuri. Dintre reprezentanții noștri s-au 
comportat bine Gh. Tohăneanu 
și Elena Teodorescu, care au ob
ținut titlurile de campioni inter
naționali la sărituri și respectiv la sol.

Clasamentul pe aparate: fe
mei : sărituri: 1. S. Muratova

19,166
19.032
M. Cicognani 1
18,533 p; bîrnă: 1—! 
L. Egorova 18,833

Hermina Brenner și Ion Tiriac 
învingători

in „Cupa Primăverii” la tenis
TIMIȘOARA 26. (Prin telefon). — 

Ultimele întâlniri din cadrul competi
ției de tenis „Cupa Primăverii" au 
confirmat superioritatea demonstrată 
de Hermina Brenner și Ion Țiriac. 
Prima a cîștigat și celelalte două me
ciuri din turneul final, avînd însă de 
luptat în trei seturi cu Julieta Namian: 
0—6, 6—3, 6—3. Cu Ecaterină Horșa, 
învingătoarea a cîștigat cu scorul de 
6—3, 7—5. Julieta Namian a învins-o 
pe Ecaterina Horșa cu 9—7, 4—6,
6—4. Clasamentul final: 1. Hermina 
Brenner 3 victorii; 2. Julieta Namian 
2 v.; 3. Ecaterina Horșa 1 v.; 4. Irina 
Ponova 0 v.

In turneul final la băieți primul loc 
a revenit lui I. Țiriac cil 3 victorii. 
El l-a învins la mare luptă pe Juhasz 
cu —6, 1—6, 6—3, 6—4, iar la
D. Vizirii a cîștigat cu 6—2, 4—6,
6—2, 6—I. l ocul doi în turneu revine 
lui E. Cristea care a întrecut pe Ju
hasz cu 12—10, 6—4, 6—3 și pe D. 
Viziru 3—6, 6—0, 7—5, 3—6 6—2. 
Juhasz a ocupat locul 3, învingîndu-l 
pe D. Viziru cu 6—4, 6—4, 4—6, 
3-6, 6-2.

M. SZASZ — coresp.

programat la București trei întâlniri 
prima, Constructorul București a 
trecut mai greu decît arată sc 
final al întâlnirii: 3—1 (10—14, 
8), echipa ieșeană C.S.M.S. Par 
dintre echipele Rapid și Voința 
terminat cu victoria primei cu sc< 
de 3—0 (7, 10, 7).

Cel mai important meci al et; 
campionatului masculin a fost Din; 
— C.C.A., disputat aseară în : 
Dinamo. Așa cum se aștepta, tîu 
echipă a C.C.A. a opus o dîrză 
zistență rutinaților jucători dina 
visti, care au cîștigat cu 3—2 (1 
8, 16—14, 13—15. 12—15, 15—3). 
mai disputat set a fost cel de al c 
lea, în care C.C.A. deși a condus 
14—5, l-a pierdut cu 14—161 In 
ma acestui rezultat, meciul Rapt 
Dinamo va decide echipa campio. 
masculină.

Alte rezultate: La Tg. Mureș, Șt 
ța Cluj — Victoria București 3 
(13, 11, —15, 9).

La Orașul Stalin, Tractorul — 
tatea Bucur 1—3 (8—15, 7—15, 15- 
8-15).

CLUJ 26. (Prin telefon de la trimi
sul nostru). — După trei zile de 
dispute dîrze, s-au încheiat în locali
tate întrecerile din cadrul celui de al 
doilea concurs din cadrul etapei finale 
a campionatelor republicane individua
le la tenis de masă. Cu acest prilej 
a ieșit în evidență și forma bună a 
tânărului nostru jucător Radu Negu- 
lescu, cîștigător în proba de simplu. 
S-au remarcat: M. Popescu, Gh, Co- 
bîrzan, M. Bodea, Z. Bujor, Motancea 
la bărbați, iar la femei, în afara cîști- 
gătoarei, Mariana Barascli, Catrinel 
Folea (prin dîrzenia pe care a ară
tat-o) și Maria Alexandru (care a 
marcat o oarecare revenire), lată re
zultatele: SIMPLU BARBAȚI: sferturi 
de finală: Negulescu — Rethy 3—1; 
Pesch — Nattmescu 3—2; Cobîrzan 
— Bottner 3—2 (Bottner a condus cu
2— 0 la seturi, iar în setul 3 a avut 
14—II și 16—14); Popescu — Bodea
3— 0; semifinale: Negulescu — Pesch 
3—0 (15, 14, 16); Popescu — Co
bîrzan 3—2 (14, —17, 20, —11, 17); 
finala: Negulescu — Popescu 3—1 
(-16, 17, 17, 15); SIMPLU FEMEI: 
sferturi de finală: Gonstantinescu — 
Barasch 3-2 (-18, — 17, 19, 20, 13). 
A fost cel mai frumos meci. Barasch

atacat de pe 
trei a condus 

18—16, iar în 
mecibal: 20— 
3—0; Alexan- 

i, 15, —15, —11, 
Tompa 3—2 

20-8, 11—10); 
Alexandru 3—2 

(21 — 17, 18-17, 11 — 13, 21 — 12,
17—8); Constantinescu — Pitică 3—0 
20, 17, 21); finala: Constantinescu — 
Folea 3—0 (II, 12, 8); DUBLU BĂR
BAȚI: semifinale: Popescu, Bottner — 
Zador, Majtheny 3—2; Negulescu, 
Cobîrzan — Naumescu, Nazarbeghian 
3—0; finala: Popescu, Bottner — Ne
gulescu, Cobîrzan 3—1 (—15, 13, 19, 
21); DUBLU FEMEI: semifinale: Con
stantinescu, Tompa — Biro, L. Cobîr
zan 3—1; Folea, Pitică — Barasch, 
Alexandru 3—1; finala: Constanti- 
tiescu, Tompa — Pitică, Folea 3—0 
(17, 20, 12); DUBLU MIXT: semifi
nale: Pitică, Popescu — Biro, Negu
lescu 3—1; Constantinescu, Bottner— 
Folea, Naumescu 3—1; finala: Con
stantinescu, Bottner — Pitică, Popes
cu 3-0 (19, 12, 19).

excepțional, a 
părți. în setul

a jucat 
ambele 
cu 14—îl, 16—14 și 
setul patru a avut un 
19: Pitică — Slăvescu 
dru — Biro 3—2 (15, 
17—14); Folea — 
(10—16, 2—5, 3—2, 
semifinale: Folea — 
(21 — 17, 
11 Q\ •

• Iată cîteva rezultate de atletis 
ieri la Leipzig atleta Hanna Liitge 
aruncat greutatea la 15,67 ir- rl 
mase, decatlonistu1 Walter .4a 
(R.D.G) a totalizat 7061 p. In înt 
cerile de pentatlon (feminin) ați 
Guschke (R.D.G.) a realizat 4225
• La campionatele internaționale 

motociclism în circuit desfășurate 
pista de la Sachsenring (R.D. Gern 
nă) concurentul Ernst Degener (R. 
Germană) pilotând o motocicletă

125 cmc. (M.Z.) a realizat recort
•pistei, obținînd o viteză medie
115,80 km pe oră.

• După 13 runde Polugaevski a t
cut din noii pe primul loc în clasanu 
tul turneului internațional de sah 
la Marianske Lazne, cu 10 p. El es 
urmat de Szabo cu 9 p- Radovici ocu 
locul 9 cu 51/- p. și o partidă înti 
ruptă.C. COMARNISCHI2. 

N.
18,566 p; 

' -2. S.

Teodorescu 
18,730 p; 4. 
5. S. lovan 
Muratova și 

L. Egorova 18,833 p; 3. S. Iovan 
18,81X1 p; 4. E. Teodorescu 18,766 p; 
5. I. Fost 18,533 p; 6. E. Bosakova
17.933 p; 7. H. Krausova 17,666 p; pa
ralele: 1. H. Krausova 19,133 p; 2. 
E. Muratova 19,099 p; 3. L. Egorova 
19,000 p; 4. 1. Fost 18,966 p; 5. E. Bo
sakova 18,866 p; 6. R. Schneider 18,266 
p; sol: 1. E Teodorescu 19,233 p; 
2. I. Fost 19,132 p; 3. L. Egorova 19,099 
p: 4. S. Muratova 19,032 p; 5. E. Bo
sakova 18,966 p; 6. H. Krausova
18.933 p.

Bărbați : sărituri :1. Gh. Tohăneanu 
18,75 p; 2. I. Makurin 18,65 p; 3. V. 
Lisițki 18,55 p; 4—5. P. Gaidoș și E. 
Havelek 18,50 p; cal cu minere: 1—2. 
P. Gaidoș și V. Lisițki 18,35 p; 3. A. 
Konopka 18,25 p; 
E. Havelek 17,25 
Vrbenski 19,00 p; 
p; 3. I. Makurin 
nopka 18,25 p; 5. 
sol: 1. V. Lisițki 
noii 18,85 p; 3. O. Vrbenski 18,80 p; 
4. A. Konopka 18,75 p; 5. P. Gaidoș 
18,35 p; 6, I. Makurin 18,30 p; para
lele : 1—2. I. Makurin și V. Lisițki 
18,80 p; 3. A. Carnoli 18,70 p; 4. A. 
Konopka 18,25 p; 5. P. Gaidoș 17,80 p; 
bară: 1. [. Makurin 19,10 p; 2. A. Car
noli 18,95 p; 3. V. Lisițki 18,80 p; 4. 
Gh. Tohăneanu 18,75 p; 5. A. Konopka 
18,25 p.

p; 
p i 3.

4—5. I. Makurin și 
p; inele: 1. O.
2. V. Lisițki 18,75 

18,65 p; 4. A. Ko- 
E. Havelek 18,15 p; 
18,90 p; 2. A. Car-

• Etapa a fl-a a campionatului 
U.R.S.S. a programat un prim derbi 
moscovit: s-au întâlnit echipele Dinamo 
și Spartak. Dinamoviștii au învins cu 
scorul de 1—0. Alte rezultate: Di
namo Tbilisi — S.K.V.O. Rostov 2—2, 
Aripile Sovietelor — T.S.K.M.O. 1 — 1. 
Moldova — Lokomotiv 1—1, Dinamo 
Kiev — Torpedo 0—3, Șahtior — Ze
nit 2—4. In clasament conduc Dinamo 
Moscova (3—0) și Zenit (6—3) cu 
cite 4 p.
• In cea de a 33-a etapă a campio

natului Irancez s alt înregistrat urmă
toarele rezultate: Nice-Ales 4-2, Nînies- 
Monaco 1-0, Racing-Angers 5-0, Reims- 
Lens 4-1, Limoges Sochaux 1-2, Lyon- 
Marseille 11, Rennes-Sedan 31, Va- 
'enciennes-Nancy 1-1, Strasbourg-Lille 
2-0. Toulouse-St. Etienne 2-0. In cla
sament continuă să conducă Nice ou 
50 p., urmată de Nîmes 47, Racing 43, 
Reims 42, Sochaux 36, Monaco 34 etc.

• Ieri la Basel s-a desfășurat întâl
nirea Iugoslavia-ELveția contând pentru 
„Cupa Dr. Gero". Fotbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu scorul de 5-1 
(20). Echipa B a Elveției a jucat la 
Luxemburg, fiind învinsa de reprezen
tativa gazdă cu 2-0.
• In etapa de ieri a campionatului

R.D. Germane Vorwârts Berlin—Ro
tation Leipzig 2—1, Einheit Dresden — 
Empor Rostok 1-1, Fortschritt Weisen- 
fels — Dynamo Berlin 3-1, Lokomo 
tive Leipzig — Motor Zwickau 1-2, 
Turbine Erfurt — Lokomotive Stendal 
1-0, Motor Jena — Chemie Zaitz 0-2, 
Aktivist Brieske — Wismut Karl Marx 
Stadt 1-2. Iu clasament conduce 
Wismut cu 13 p.
• In campionatul italian au fost în

registrate o serie de surprize. Fioren
tina a pierdut pe teren propriu la Spăl 
(1-2), ultima clasată. Torino a făcut 
meci nul (3-3) cu Milan, Juventus 
a pierdut cu Sampdoria (3-2) iar Ge-

nova a tost învinsă de Roma o 
Alte rezultate: Bologna — La, 1 
Lane Rossi — Bani 0-0, Internazion 
le —■ Triestina 1-0, Udinese — Pa 
dova 1-2, Napoli — Alessandria 1 
In clasament conduce acum Milan • 
44 p. urmată de Fiorentina (43 p. 
Inlternazionale (39 p.), Juventus (37 p 
etc.

• In campionatul maghiar: Tal. 
banya—Vasas 3-1, Ujpesti Dozsa 
Csepel 2-0, M.T.K-—Szombathelyi 1- 
Diosgyor—Gydr 1-1, Honved—Misko 
0-1, Vasutas—Dorog 0-2, Salgota 
jan — Ferencvaros 0-0. Clasa meni 
M.T.K. 26 p., Vasas 25, Csepel 24 ek

La închiderea ediției

ECHIPA R. P. ROMINE
IN „CUPA NAȚIUNILOR" 

INTERNATIONAL
LA

DE

PE LOCUL I
CONCURSUL HIPIC 
LA NISA

Tamara
17,25 sn la aruncarea greutății,

record mondial
In cadrul concursurilor desfășurate 

în sudul Uniunii Sovietice, la care iau 
parte cei mai buni atleți ai țării, un 
rezultat excepțional a fost reușit de 
Tamara Press. Campioana europeană

a obținut 17,25 m., stabilind uh nou 
record mondial. Vechiul record era de 
16,76 m. și aparținea compatrioatei 
sale Galina Zîbina.

NISA 26 (Prin telefon). — Ultimele 
două zile de concurs au prilejuit o 
frumoasă afirmare a călăreților romîni. 
în proba „CUPA NAȚIUNILOR", 
proba cea mai importantă din acest 
concurs, la care au luat parte opt 
echipe, reprezentativa țării noastre a 
cucerit un binemeritat loc II prin 
VASILE PINCIU pe calul Mindir, 
GH. LANGA pe Rubin și V. BĂRBU- 
CEĂNU pe calul Robot. Locul 1 în 
această probă a fost ocupat de Spa
nia. Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine echipa mixtă (S.U.A., 
Olanda, Italia), Portugalia, Franța, 
echipa mixtă (Turcia, Spania, Olanda), 
Turcia și Italia.

Duminică s-au alergat: Proba În

vingătorilor și proba dotată cu prt 
ini ui Castelului Nisa. In proba îr 
vingătorilor, în care au luat parte 2 
concttrenți au intrat la baraj cu 0 f 
penalizare 4 călăreți printre care ș 
V. Pinciu cu calul Mindir. După ba 
raj clasamentul a fost următorul: I 
Freson (Franța); 2. Wotordt (S.U.A.) 
3. Calado (Portugalia) și 4. Vasib 
Pinciu (R.P.R.). Proba „Castelulu 
Nisa" a revenit portughezului Albu 
querque, urmat de spaniolul Figueri 
și Gh. Langa pe calul Rapsod la < 
mică diferență de timp. In clasamentu 
general al concursului călăreții ro. 
mini V. Pinciu și Gh. Langa sînt cla
sați în primii zece concurenți.


