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O NOUA VICTORIE!

Echipa secundă de box a R. P. Romîne 
a întrecut cu 6-4 reprezen latîva Scoției

Dacă întîlnirea de lxrx dintre re- ci dimpotrivă. Și un kilogram 
rezentativa Scoției și echipa secundă două mai mult, contează, mai cu 
. țării noastre ar fi avut loc două- mă la categoriile mici 1

’ CONSTANTIN GHEORGHIU 
mai tîrzln, cînd s-arei săptămîrji i.._. ________

pudul ține, probabil, în potcoava 
ad oninlui „1 Alai", constănțenii ne-ar 
demonstrat că, în ceea ce privește 

agostea lor pentru sport în general 
pentru box în special, nu rămîn cu 

mic în urma publicului din Capi
ta. Așa, „Palatul Sporturilor" n-a 
itut cuprinde decît 3000 dintre cei 
sfe 15.000 de solicitanți de bilete, 
re nu s-au dat totuși bătuți nici 
acar în momentul începerii reuniunii, 

au continuat să dea iîrcoale sălii 
t — au făcut aceasta neîntre- 

j la ora 3 după amiază 1 — în 
eranța că întîmplarea le va aduce 
cale acel... „bilet în plus".

Desfășurarea întîlnirii dintre boxerii 
ștri și cei scoțieni a corespuns aș- 
tfărilor, a constituit o bună prop-i- 
ndă făcută acestui sport Specfa- 
rii au asistat la meciuri dinamice — 
the din etc și de un ridicat nivel 
mic —, iar faptul că sportivii ro- 
ni au cîștigat întrecerea a însemnat, 
reînțeles, un motiv în plus de satis- 
■ție.
Echipa secundă de box a R. P. Ro
ne a întrecut cu G—-I redutabila 
inație scoțiană, obținînd deci ace- 

■i rezultat ca și reprezentativa „A", 
:a ce este o performanță cu ade
rat remarcabilă. Victoria selecțio- 
tei noastre secunde e cu atît mai 
oroasă, cu cît boxerii scoțieni — 
i ales Daniel Lee, Ernest Pypper și 
bert' Scott — s-au prezentat mai 
e decît ia București, au fost mult 
i activi, mai periculoși. Pe de altă 

și amănuntul acesta rui e 
în vreme ce

au evoluat Ia
„au făcut cîntarul" sîm- 

ziua reuniunii 
potrivit pro-

-Boxerii noștri au opus tehnicii avan
sate a oaspeților, remarcată și cu pri
lejul primei ■ întîlniri, o deosebită te
nacitate, un spirit de luptă superior.

Ei au lovit puternic și în felul acesta 
fie că și-au scos adversarii din luptă 
(așa cum au reușit Octavian Cioloea 
și Vasile Alarmțan), fie că i-au trimis 
la podea în. decursul luptei, croindu-șî 
în felul acesta drum spre victoria la 

. puncte, așa cum a fost cazul cu Ppiu 
' Nicolae și tînărul Nicolae Stocnescu, 
Celelalte două puncte ale echipei noas
tre ne-au fost aduse de Constantin 
Gheorghiu și Mihai Nicolan. Dacă a- 
cesta din urmă e încă departe de va
loarea pe care a arătat-o acum un an 
și în general nu e pus la punct cu 
pregătirea fizică, în schimb Constan
tin Gheorghiu a tăcut o partidă fru
moasă, lovind olar și precis, cu am
bele mîini și surprinzîndu-și adversa
rul prin rapiditatea execuțiilor.

Alihalic n-a reușit, nici de data a- 
ceasta să-și ia revanșa asupra lui 
Ale. laggarf, dar prin felul cum a 
boxat în repriza a III-a a arătat că 
nti-1 mai desparte decît foarte puțin 
de o eventuală victorie. Ion Marin a 
găsit un adversar tare în D. Gilfea- 
ther și n-a putut face mai mult. 
Ne-am fi așteptat la o replică mai 
bună din partea lui Vasile Neagu, dar 
acesta nu și-a dozat forțele, a „dat 
tot" în prima repriză și a terminat 
greu meciul, învins, bineînțeles. In 
ceea ce îl privește pe Mîndreanu, el

JACK BERARlU
(Continuare în pag. a 2-a)

Fază din întilni/ea C.S. Tg. 
victoria a revenit primei formații, 
gol pentru echipa sa.

Afureș și Tractorul
Maria ’ "Ștcf (C.S. Tg.

Orașul Stalin, in cari 
Mureș) înscrie un nou.

■te
Ioc de neglijat 

.erii romîni care 
nstanța,
ă dimineața — în 
pugilișifilor scoțieni, 

rlului, li s-a socotit bun cîntanil 
joi, iar între tiinp desigur că ei 

u fost preocupați să... slăbească,

întrecerile celei de a treia' 
a „Cupei Sportul popular" la handbal 
în 7 s-au încheiat ieri seara în sala 
Florcasca; cu victoria echipelor C.S. 
Tg. Mureș la fete și C.S.Ș. București 
la băieți. Competiția, care este de 
fapt un campionat republican de ju
niori, a scos în evidență progresul 
înregistrat de aceste formații, a căror 
întrecere 'a prilejuit numeroase meciuri 
viu disputate și de un ridicat nivel 
tehnic.

ediții

Foto: Gh. Dumitru

revenit echipei timi+ 
decisă în atac, a reiid- 
cu scorul de 6—2; 

este

a

★
In partidele disputate sîmbătă sea

ra, echipele feminine O.S.Ș. Banatul 
și C. S. Tg. Mureș au obținut victorii 
comode, în timp ce în jocurile unde 
se întîlneau formațiile masculine ș-a 
dat o luptă aprigă, în care învingă
torul s-a detașat abia în ultimele mi
nute.

Prima partidă din această etapă 
a fost, aceea dintre echipele feminine 
C.S.Ș. Banatul și Constructorul Bucn-

Surpriza etapei

In 10 oameni. Farul a cîștigat la București!
Farul—‘Progresul 2-1 (1-0) —

rești. Victoria 
șorenc care, mai 
șit să învingă 
(3—0). Interesant de subliniat 
faptul că timișorencele au condus lai
un moment dat cu 5—0 și doar în i: In
timele minute, slăbind alura, au pcr4 
mjs echipei Constructorul să înscria 
două puncte.

Jocul următor a opus formațiile- 
masculine Tehnometal Timișoara șD. 
Petrolul Teleajen. La capătul unuf 
meci extrem de disputat victoria'a re4 
venit echipei Tehnometal. care cu o 
apărare mai bine organizată și cu acJ 
țiuni ofensive, în care a știut să 
pună în valoare forța de șut a unora 
dintre jucători, a terminat învingă
toare cu scorul de 15—11 (5-—1). 
In continuare s-au întîlnit două echi
pe feminine: C.S. Tg. Mureș și Trac
torul Orașul Stalin. Valoarea cunos
cută a echipei mureșene, care a cîș
tigat primele două ediții ale „Cupei 
Sportul popular", a ieșit clar în evi
dență și în acest joc, pe care handba
listele din Tg. Mureș l-au cîștigat cu 
scorul de 18—6 (7—4).

Ultimul meci a prilejuit un joc foar
te frumos, dinamic, cu faze rapide la 
cele două porți. Meritul revine arnbe-t 
lor echipe (C.S.Ș. București și G.S.Șț

(Continuare in pag. a 4-a)

,'H

Mindru, lonițâ fi Olaru. (Fază din jocul Progresul—Farul 1—2).
Prea puțini erau cei care, înainte 

de meci, acordau șanse echipei Farul. 
Progresul era după o victorie fru
moasă La Ploești asupra campioanei, 
iar Fajul obținuse acasă, destul de 
greu și după un joc care nu satisfă-

cuse pe inimoșii săi susținători, două 
puncte în dauna formației U. T. A. 
Astfel că cei peste 40.000 de specta
tori prezenți pe stadionul „23 Au
gust" la ora îricepggii partidei aștep
tau un nou succes al Progresului.

Atac la poarta Progresului. Mindru boxeazâ mingea peste Știrbei. De la stingă la dreapta: Soare, Ciosescu, Știrbei, 
Foto: V. Bageac

. Pe teren însă, lucrurile sau petre- 

. cut altfel pînă la urmă și întîlnirea 
• a luat sfîrșit, fără ca prin aceasta să
■ șe fi întîmplat vreo... minune, cu vic

toria Farului, la scorul de 2—1 (l—0). 
O victorie, e drept, nescontală și care 
a devenit și mai greu de prevăzut în

t momentul în care Farul a fost egalat 
"și a rămas și în 10 oameni, prin eli- 
.. minarea lui Ciosescu pentru atitudine 
" nesportivă față de arbitru (după ex- 
.. plicați.a acestuia, Ciosescu a tras cu 
■■mingea în el îrt semn de protest la 
"acprdarea golului). Dar succesul for-
■ ■ mațieji conștănțene este pe deplin me-

- , . 1 (ritat mai ales dacă ținetn seamă că
- UIta..m^515e or c“raPj" ®î,e Pentru însănă---a fost obținut și în 10 oameni.

\ îi e u V - ’ a-" Cum se explică rezultatul de Ieri,
ceasta, N. Ș. Hruțciow a propus generalului de Gael-Afară discuție surpriza etapei?

-K jîe amînatâ cu intervalul da timp'; EI își are explicația în com.porta-

In legătură cu amînarea vizitei 
tovarășului N. S.
1OSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite:
i seara zilei de 12 martie din însărcinarea guver-
ui sovietic, ambasadorul U.R.S.S. în Franța a co-
ricat ministrului Afacerilor Extern© a| Franței că
ucît președintele Consiliu!» de Miniștri al
.S.S., N. S. Hrușciov, s-a îmbolnăvit d® gripă, ii 
îi imposibil să sosească la Rari*  la ÎS marii®.
. S. Hrușciov a rugat ca președintele Republicii 
iceze să fie informat despre aceasta ți să i se 
ismîtă că regretă mult că nu poate să sosească

Hrușciov în Franfa
*®.r - ?®ses.are 7—10 zile. In tegătură cu a-

le ca vizita să 1 __________ _ _ . _ ____ _
’riSESSr’îSf » . .. trea diferită a celor d’ouă ediipe’și în

rreșeainteie Republicii Franceza a aflat cu regret primul rind îii concepția de joc și ca- 
această veste și a rugat să i se transmită prețedîn-" litățile mofale. Progresul a jucat sub 
telui Consiliului de Miniștri al UJR.S..S. cele mai sEm-J așteptări, fără nerv — „fără convin- «. _ Î. _................. -B. w 'cars «rări de însănătoșire cît mai grabnică. j

S a stabilit ca data exactă a sosirii lui H. S. Hrtrș-.'
C9©V la SiS flQ rf«a> ramaera 4

P. GAȚU

După etapa de ieri a returului 
categoriei A la fotbal

C. C. A. a luat im punct
avans asupra 

Steagului roșu
După etapa de ieri, C.C.A. șl~a 

întărit poziția de lider, adăugind" 
la golaverajul mai bun decît al 
echipei Steagul roșu și un avans 
de un punct. Cu toate acestea, lup
ta pentru primul loc nu s-a simpli
ficat cituși de puțin, Intr-adevăr, 
rezultatul de egalitate de la Ba
cău menține „în cursă" aiîț pe 
Steagul roșu cit și pe Dinamo Ba
cău, iar neașteptata dar frumoaso 
victorie a Farului. în deplasare, a 
adus echipa consliițeană pe locul 
III în clasament. De altfel, aceasta 
este una din cele două modificări 
intervenite în clasament: Farul a 
luat-o înaintea lai Dinamo 
Pe de altă parte, Știința a 
bat locul cu Petrolul.

O remarcă: Steagul roșu

Baatțm. 
scltim-

O remarcă: Steagul roșu a pier
dut ieri un punct, dar continui sil 
fie echipa care n-a pierdut nici un 
meci In 13 etape.

O notă bună pentru înaintări, 
care au fost ceva mai eficace de- 
cit în etapa trecută: s-au înscris 
17 goluri, ceea ce reprezintă o me
die de 2.S3 de meci. Totuși, .înain
tașii răntîn mai departe da toi,I
în ce privește frecvența și precizia 
șuturilor la poartă. Și aceasta w 
se referă numai la Petrolul, 
gura echipă care ieri n-a 
nici un gol.

...Și acum, 
viitoare, care 
programează 
C C A.-Dinamo București. Dar par
că partida Minerul-liul e mai pu
țin interesantă?...

să așteptăm 
printre alte 

tradiționalul

sin-
marcat

etopa 
meciuri 
„derbi''



La uzinele ol. C.Frimu*—-Sinaia'

Fondurile asociatei sint cheltuite cu chibzuială;
spunea tov. Ilie. Hulpe, președintele^ 
asociației Carpați Sinaia —- în fon-/ 
durile asociației noastre au intrat} 
peste 1300 lei, sumă realizată din cn-^ 
tizațiile membrilor U.C.F.S.

Paralel cu încasarea < " 
U.C.F-S., la asociația sportivă Car-) 
păți se desfășoară o activitate susti-1 
nută pentru înscrierea de noi rnem-I 
bri în U.C.F-S. Există părerea gene-» 
rală că cifra de 813 membri (cîți e-> 
xistă în prezent) este nesatisfăcătoa-L 
re, că în întreprindere ar putea de-/ 
veni membri ai asociației sportive mail ....__ __ _____,___ _______
mulți muncitori. Avem toate condiții-, greșeli de care C.F.R. a profitat și a 
le, spunea președintele asociației 1 obținut, în cele din urmă, victoria. 
Carpați, ca pînă Ia sfîrșîtul anului să "’ 
înscriem în U.C F.S. încă 700 de sa- 
lariați. In asemenea condiții vor crește 
deci și fondurile asociației noastre...

Dar, pentru alcătuirea unui biiget 
corespunzător, consiliul asociației spor
tive a avut în vedere și o seamă de 
alte inițiative, care dacă se vor în
făptui, vor duce la întărirea bazei î 
materiale, Ia consolidarea organiza-/ Deși învinsă, echipa Progresul a făcut 
lorică a asociației sportive Carpați.1 0 partidă excelentă, demonstrînd că 
Relizarea bugetului — spun tovară-2 Va avea un cuvjnt hotăritor în actua- 
șii din conducerea asociației sportivei ]a edjție a campionatului. Orientată 
Carpați — nu este o simplă operației defectuos (angajîndu-se uneori într-un 
contabilă. De rezolvarea acestei pro-\ joc distructiv), formația C.F.R. Gri- 
bleine depind multe lucruri. Așa votnL vița Roșie a evoluat sub valoarea ei în 
putea organiza mai multe competiții î prima repriză. La reluare însă, feroviarii 

în uzină si acănii repijțație este â^- P« Plafl l®cal; V0Ț cumpăra țnai multi ail desfăcut jocul și an fost prezenți 
Tăz[_binecunoscuta în frrT’șT p^e > Înscris: Marmache

(Urmare din pag. 1) 
a avut un mic avantaj în întîlnirea cu 
Robert Horne și ar fi meritat decizia. 
Juriul însă a greșit din nou, ca și în 
partida cu Turcu, și a înclinat balan
ța în favoarea lui Horne.

Dar să vă prezentăm, 
„filmul" meciurilor :

PUIU NICOLAE b. p.
LEE. Meci frumos, cu lovituri 
de ambele părți. In momentul înce
perii celui de al treilea rund, I.ee 
avea un ușor avantaj, dar Puiu Ni- 
colae intră decis și îl „găsește" pe 
Lee cu un croșet de stingă. Boxerul 
scoțian e numărat la podea și la re
luare face față din ce in ce mai greu 
atacurilor lui Puiu. Victorie evidentă 
la puncte a boxerului nostru

ROBERT HORNE b.p. NICOLAF. 
MINDREANU. Pugilistul rom'tn are 
inițiativa in prima repriză, iar cele
lalte două sînt sensibil egale. Deci
zie neașteptată : învingător Horne.

CONSTANTIN GHEORGHIU b p. 
E. PYPPER. A fost cel mai specta
culos meci al serii. Boxerul scoțian 
a încercat cîteva atacuri, dar Gheor
ghiu a contraatacat de fiecare dată 
fulgerător, trimițînd lovituri puternice 
la Corp și la figură.

R. Mc. TAGGART b.p. IOSIF Ml- 
HALIC. Două reprize sînt „liniștite", 
contrastind cu meciul furtunos dina
inte. Taggart eschivează frurhos si 
punctează. prin directe de .stingă. In 
ultima repriză, Mitralie reușește ’ctte- 
va serii, care îl scot pe Taggart din 
calmul său. Boxerul nostru nu e însă 
la fel de insistent și spre. finalul 
rundului, astfel că boxerul scoțian ră- 
mîne cu un mic avantaj..

toria a revenit armăsarului Pogoriși 
care a marcat o valoare foarte bună.

REZULTATELE TEHNICE 
SÎNT URMĂTOARELE :

I. Bacciserai (Ichim), Tatiana, Zar. 
Cota : 5,20-29,50 lei. •

II. Didona (Bonțoi Gh.), Pavel, Rotaș. 
Cota : 11,10—124,40—328,30 lei.

Ordine triplă : 5355 iei. *
III. Frăsinet (Szabo I.), Eviva, Atlet. 

Cota : 7,90—54,80—181,10 lei.
IV. Pîrjol (Voronin), Sînziana, Breton. 

Cota : 7,10-190,60-93,30 .Iei.
Ordine triplă : 771,30 lei.

V- Pogoriși (Dinu Tr.), Zăduf, Suc
ces. Cota : 7.50-47,10-78,90 lei.
VI. Rușețu (Szabo A.), Spic, Orient n. 

Cota : 5,70-34,20-57,60 lei.
Ordine triplă : 278,40 lei.

VIL Tarcău (Oană I.), Vulcan, Licurici 
IIT. Cota : 3.20—24,40—38,80 lei.

Jocul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 6004 și s-a închis, reportîndu-se pen
tru miercuri 16 martie.

■ • ennd.t.i hn-zeM fȚn&?ca£y ȘT Una se T (Transformare
/ și lovitură de pedeapsă) pentru Pro- 
\ greșul, și M. Rusu (încercare). Irimes- 
/ cu (lovitură de pedeapsă), Bostan și 
1 Rotaru (cite o încercare). In această 

°f partidă s-au evidential Marinache, 
Chiriac, Badea, Vicol și Declezis de 
la gazde, Rotaru. Irimescu, Rusu, Wu- 

; sek si Moraru (ultimii doi în repriza 
secundă) de la C.F.R. (T. ST.) 

o Echipa militară a cîst <?at ne nie.- 
rît în partida cu Știința. Datorită, îii 
special, jocului mai organizat al gră-

1 înainte de a intra în gara Sinaia 
— venind dinspre București — trenul 
trece timp de cîteva minute pe lingă 
uzinele „1- C. Frimu", ale căror co
șuri înalte se văd de la depărtare. 
Călătorii care, însetați de frumusețile 
pe care le oferă Valea Prahovei, și 
parcă, pentru a fi mai aproape de ele, 
scot capetele pe ferestrele vagoane
lor, urmăresc atenți lungile hale ale 
cunoscutei uzine metalurgice din Si
naia. Faima de care se bucură a- 
ceastă uzină se datorește bineînțeles 
produselor sale de bună calitate.

Ne-am convins că și sportul este 
aici la Ioc de frunte- Dacă stai de 
vorbă cu muncitorii de la uzinele „I. 
C- Frimu" și aduci discuția pe făga
șul sportului, nu se poate ca aceștia 
să nu-ți spună cu mîndrie că în 1956, 
la Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Cortina d’Ampezzo, culorile Republi
cii noastre au fost apărate și de două 
echipaje de bob formate din munci
tori ai uzinei. De asemenea, este im
posibil ca ei să nu-ți amintească de 
tînărul Constantin Dragomir, cam
pion al țării la bob. de instalatorul 
Mihai Bucur clasat recent pe locui 
III în proba de slalom special din 
cadrul campionatelor republicane de 
schi, ca să nu mai vorbim de luptă
torul Ion Cernea., crescut de mic copil

hotare. Se pot scrie multe despre' fie
care dintre acești sportivi. Unele s-au 

“și scris- Dar, ne-am propus să discit- 
dată despre o problemă 

preocit- 
fondit-

tăm de astă 
importantă și 

'parea pentru 
rilor.

1

foarte actuală : 
justa folosire a

sece
Frimu" 
firește.

ale asociației necesită o în- 
corespunzătoare. Reușește

★
Intensa activitate sportivă 

desfășoară la uzinele „I- C.
*atît iarna cît și vara necesită, 
linele cheltuieli. Echipele sportive au 

'nevoie, pentru susținerea activității 
lor, de materiale și echipament, de 
fonduri pentru deplasări, iar bazele 

•sportive ---- -------------- a» - »-
‘treținere 
oare consiliul asociației sportive Car- 
pați-Sinaia să rezolve această pro 
blemă ? In cea mai mare parte, da 
Și. ne-am convins de acest lucru fie 
aflînd că asociația a luat măsuri pen
tru sporirea veniturilor din organiza-

u- 
fi 

pe

rea manifestațiilor sportive, Tie 
»c-am oprit în discuția noastră la 
nele probleme „mărunte", cum ar 
echipamentul sportiv individual 
care l-au cumpărat popicarii etc.

— Numai in luna februarie — ne

Știința Timișoara a întrecut pe C. C. A. la București I
Reluarea campionatelor de volei a 

arătat că cea mai mare parte a echi
pelor noastre masculine și feminine nu 
•e prezintă bine pregătite la acest în
ceput de sezon. Cele 12 meciuri dis
putate sîmbătă și duminică au dove
dit că formațiile noastre mai au nevoie 
de antrenamente alît pentru pregătirea 
Jizleă. cit și pentru cea tehnică și tac
tică.

Rapid București a întrecut pe Vic
toria București mult mai greu deeît a- 
vală scorul de 3—1. învinșii au avut 
Inițiativa aproape tot timpul în pri* 
mele două seturi pe care le-au cedat 
«u 15—13 și 16—14. Faptul eă au pier-

I

Corbeanu a fost unul dintre cei mai buni jucători oi echipei C.C.A De 
‘ multe ori „bombele" lui au adus puncte prețioase echipei militare, Iată-l in 

fotografia noastră, trăgind cu toată opoziția blocajului timișorean. (Fază din 
meciul C.C.A. —Știința Timișoara 2—3). Foto: Gh. Dumitru

dot se datorește numai lipsei de eon- 
' centrare în finalul celo-r două seturi, 
■în același timp, forma slabă a campi
onilor e»te îngrijorătoare mai ales 
acum, în preajma dificilului meci cu 
■Slavin Praga (duminică 20 martie) din 
cad nil „Cupei Campionilor Europeni” 
Va volei masculin.

• încă nepuse la punct au apărut și 
jfermațiiJe masculine Știința Cluj și

la Ploeșli) 0—3 (2, 10, 6) ; Rapid
București—Voința. Sibiu 3—0 (9, 3, 
12}; Voința Orașul Stalin—Meiahii 

.București 0—3 (12, 10, 9) ; Petrolul 
Constanța — Combinatul Poligrafic 
București 2—3 (16—14, 15—12, 5— 
15, 4—15, 4—15) ; Știința Timișoara— 
Progresul București (jocul a avut loc 
la Craiova) 0—3 (10, 11, 2) ; Some
șul Cluj—Știința Cluj 3—0 (6, 150 7).

întrefmein mat bune condiții bazele 
noastre sportive... Și, în continuare, 
va crește numărul membrilor U C.F.S., 
vom avea mai mu Iți membri susți
nători. 1

Există — după cum se vede — c 
preocupare intensă pentru folosirea 

,cît mai judicioasă a fondurilor, pen-l 
tru realizarea de cît mai multe veni
turi. Această preocupare este strînsl 
împletită cu orientarea consiliului a- 
sociației sportive spre organizarea tt-l 

tuieli (campionate de fotbal, șah etc.S mezib ’ înaintașiiformației C.c“Â.& au 
pe sectoare de producție) și care a-2 știut Să iașă — prin acțiunile ior gru- 
sigură membrilor U.CF.S. posibilitaA pațe — din ceje cîteva situații grele 
tea de a participa la viața sportivă n / ivite. mai ales, în repriza seCtmda; Ei 
uzinei. * ■ ' "

Este semnificativ și faptul că mulți 
muncitori, printre care 1" ” , 
Gheorghe Tătarii, electricianul Dumi
tru Stoianovici, strungarul Constau- u __ ,____________
tin Dragomir, au făcut numeroasei [“-un joc^ plTiTde fantezie pe'îinia de 
alte propuneri cu privire la creștereaiJ treisferturî. Ea nu a reușit în intențiile 
numărului de membri susținători țiS sale deeît parțial, pentru că apărarea 
s-au angajat să muncească cu hotă->echipei C.C.A. a fost foarte fermă.

Ne-au plăcut Penciu (foarte bun), 
Enache, Preda, lonescu, Merghișescu, 
Kramer, Șt. Constantin de la C.C.A. și 
Iliescu (foarte activ), Nagel (mai ales

angajat să muncească cu hotă- 
rîre pentru realizarea de economii,l 
astfel ca asociația lor sportivă să de
vină mai puternică.

R. CALARAȘANU i

Dinamo București. Nici despre jucătorii 
de la Progresul București sau C.C.A 
nu putem spune că au satisfăcut pe 
deplin. In schimb, voleibaliștii de la 
Știința Timișoara, Victoria București 
și Politehnica Orașul Stalin, echipe 
care nu sînt pe locuri fruntașe, s-au 
prezentat mai bine pregătite și mult 
schimbate în bine.

In cadrul campionatului feminin s-au 
înregistrat rezultate așteptate.

Iată rezultatele tehnice și clasa
mentele :

FEMININ : Progresul Tîrgoviștc — 
Dinamo București (jocul a avut loc

Partide valoroase m prima etapă ■ ■■

în fon-/ Afirm am în numărul trecut că anul 
• acesta vom asista la un campionat

extrem de disputat și echilibrat. Și 
Ș iată că, chiar din prima etapă, spusele 

cotizațiilor^ ne-au fost confirmate. Dar să trecem, 
mai bine, la o succintă prezentare a 
celor șase partide...

o După cum evolua-e în primă re
priză, Progresul promitea să-și apro
pie victoria în meciul cu C.F.R. Gri. 
vița Roșie. In partea a doua a întîl- 
nirii, însă, gazdele, sufocate de ritmul 
impus de adversar, au comis unele

atunci cînd și-a dublat mijlocașii), 
Grigoriu, Stănculescu, Leonte și Cli- 
movschi (insuficient antrenat insă), de 
la sfudenți. Au marcat: Ciobănel (în
cercare), Penciu (lovitură de pedeap
să) și latan (lovitură de picior căzută 
după o splendidă recentrare a lui

REZULTATELE TEHNICE (etapa 
I) : Progresul—C.F.R. Grivița Rosie 
8-12 (5-0), C.C.A.-Știința Buc. 9-3 
(6—3), Dinamo—Constructorul 19—6 
(5-3), Știința Cluj-Metalul 6-3 (3-3), 
C.S.M.S. Iași—Petrolul Ploești 8-0 
(0—0), Știința Petroșani—Știința Timi
șoara 3—0 (0-0).

au dominat marginea și au obținut a- 
. proape totalitatea baloanelor în gră- 

lăciltușu! j meziie ordonate. Știința „bătută" pe 
r^. ! înaintare a luptat curajos, încercînd

să-și suplinească inferioritatea prin-

Dinamo București—

1. Dinamo Buc. 12 12 0 36: 3 (572:285) 24
2. R nid Buc. 12 11 1 33: 6 (558:346) 23
3. Som-''U1 Cluj 12 10 2 32:10 (566:401) 22
4. C. P. Buc. 12 8 4 29:18 (609:498) 20
5. Metalul Buc. 12 7 5 26:20 (618:531) 19
6. Știința Cluj 12 6 6 22:25 (557:609) 18
7. Voința orașul

Stalin 12 6 6 20:26 (536:556) 18
8. Progresul Buc. )2 5 7 13:23 ,4 0 50) 17
9. Voința Sibiu 12 3 9 17:29 (501:622) 15

10. Progresul
Tirgoviște 12 2 10 10:33 (413:604) 14

11. Știința Tim. 12 2 10 9:34 (371:601) 14
12. Petrolul C-ța. 12 0 12 11:36 (451:659) 12

MASCULIN :
Știința Cluj 3—1 (15-10, 15—13,
12-15, 15-13) ; C.C.A.—Știința Ti
mișoara 2—3 (7—15, 15—11, 15—10, 
14—16, 11 — 15) ; Politehnica orașul 
Stalin—Utilajul Petroșani 3—1 (15—4, 
8—15, 15—10, 15—1'1) ; Constructo
rul București—Progresul București 
1—3 (3—15, 15—12, 4—15, 4—15) ; 
Victoria București—Rapid București 
1—3 (13—15, 14—16, 15—7, 2—15).
1. Rapid Buc. 12 11 1 35: 9 (633:446) 23

2. Progresul Buc. 12 11 1 34:14 (658:197) 23
3. Știința Cluj 12 10 2 33:17 (688:573) 22
4. Dinamo Buc. 12 8 4 31:18 (662:664) 20
5. Știința Tim. 12 6 6 26:24 (635:620) 18
6. C.C.A. 12 6 6 22:24 (570:573) 18
7. Tractorul orașul

Stalin 11 6 5 22:20 (541:527) 17
8. Utilajul

Petroșani 12 4 8 21:27 (571:602) 16
9. Victoria Buc. 12 4 8 21:29 (613:663) 16

10. Constr. Buc. 12 2 10 14:33 (467:637) 14
11. Politehnica

Or. Stalin 12 2 10 12:33 (451:609) 14
12. Știința Galați 11 1 10 9:32 (401:579) 12

H5PISM
alergările de miercuri

Mierturi 16 martie Ia orele 15 se va 
disputa pe hipodromul “Băneasa-Trap 
prima reuniune de miercuri din, acest 
an.

Pe program figurează 7 alergări bine 
echilibrate în care vor participa 70 
concurenți. în alergarea principală a 
zilei, premiul Dîmbovița vor lua star
tul următorii cai : Triumf (Moldovan) 
1700, Jovin (Oană I) 1700, Baltag (A- 
vram G.) 1700, Egoist (Ghlnea) 1700, 
Chiostec (Onache S.) 1720, Demon
(Szabo A.) 1720, Lac (Ichim) 1720, Omar 
(Tănase) 1740, Olteț (Toderaș) 1740, Ero- 
nin (Mihăilescu) 1760.

ALERGĂRILE de ieri
Reuniunea de leii de la hipodromul 

Băneasa-Trap s-a bucurat de un deo
sebit succes. Timpul prielnic și programul 
bine alcătut au atras pe hipodrom un ma
re număr de spectatori. în alergarea prin
cipală. Pr. Făgăraș, au reintrat cei mai 
buni cai de 4 ani mai vîrstnici. Vic-

Mircea Rusu (C.F.R.), deși

pentru C.C.A. și respectiv 
(lovitură de pedeapsă)-

Kramer) 
Ciuliani 
(D. C.)

o Dinamoviștîi au început „tare*4 
în meciul lor cu Constructorul. Scorul 
de 5-3 (Ia pauză) și, apoi 8-6 (min. 
55) ne dovedește însă că Constructo
rul a opus o rezistență dîrză experi
mentatei formații dinamoviste. Abia 
spre sfîrșîtul partidei gazdele se impun 
printr-un joc spectaculos plimbînd ba
lonul pe ambele compartimente. Am 
reținut partida prestată de Bărăseu 
(autorul unei încercări), Teofilovici și 
P. Niculescu de la Constructorul și 
Titi lonescu (un neobosit coordonator 

Echipa secunda a R.P. Romine 
a întrecut cu 6-4 reprezentativa Scoție

D. GILFEATHER b. p. ION M. 
RIN. Foarte precis, cu un bun joc < 
cap și de picioare, Gilfeather a av 
în permanență inițiativa și în sr 
cial în repriza a III-a. Ion Marin 
luotat totuși cu multă ambiție.

ROBERT SCOTT b. p. VASI1 
NEAGU. La început a atacat Neap 
foarte puternic. In continuar 
slăbit pas cu pas și a rec„ 
multe lovituri.

NICOLAE STOENESCU b. p. 
FISHER. Un bun debut internațior 
al tînărului nostru boxer. Depășit 
primele două reprize de un advers 
care recurge și la dese neregularitc 
el pornește la atac în ultima repri 
și îl trimite pe Fisher la podea 
urma unei lovituri la bărbie. El refe 
astfel terenul. și obține apoi avan, 
jul necesar victoriei.

Ml HAI N1COLAU b. p. R. Mj 
CHELL. Un meci slab. Printr-un pi 
de claritate, Nicolau obține victor 
adversarul său primind un avert 
ment in ultimele clipe ale întîlnirii 

OOAVIAN CIOLOCA b. prin sc< 
tere din luptă JAN CRAW FOR 
După un schimb de lovituri, Ciob 
trimite un croșet de stînga la figu 
în urma căruia boxerul scoțian cc 
la podea. La reluarea luptei, el e 
din nou trimis la podea printr-o lo 
tură la ficat, după care prosopul an 
cat în ring marchează abandonul.

VAS1LE MARIUȚAN b. prin si 
tere din luptă THOMAS Wll.SC 
O lovitură la plex și meciul a i. 
sfîrșit după 20 secunde de la începi

pe scurt.

daniel 
clari’

al atacului dinamovist), Șerbu și 
Barbu (fiecare autor al unei încercări) 
de la Dinamo. (N. B.)_

o Știința Cluj și-a decepționat su 
portarii în prima etapă. Fa a realizai 
în compania Aletalului din Bucureșt 
un joc închis și scăzut ca valoare teh- 

placat, încearcă o pătrundere.
Foto : H. Nandi

nică. Studenții att înscris prin Crișa* 1 II. III. IV. * VI. 
(min. 36) o lovitură de pedeapsă ț 
Sălăjan (min- 59) o încercare. Pentr 
oaspeți a marcat Chirvase (min. 5) 
încercare (V. Cacoveanu — coresp.)

° Scor alb la Iași pînă în minuti
70, cînd rugbiștii ploeșteni au cedr 
în fața impetuozității echipei local 
C.S.M.S. Au marcat Stoian (lo”:*ur 
de pedeapsă) și Matevschi (o 
care, transformată de Stoian}- (( 
Vasiliu — coresp.).

o Știința Petroșani a întrecut gre 
Știința Timișoara. A marcat Mateesc 
o lovitură de picior căzută. (S- Băk 
— coresp.).

» BMk TW

L^onospor
lată cum arată un buletin cu to 

rezultatele exacte la concursul Pro 
sport nr. 11 din 13.IU.1960.

t C.C.A.—Petrolul
II U.T.A.—Rapid

III. Dinamo Bacițu-St. roșu
IV. Progresul—Farul
V. Minerul-Dinamo București

Vi: Știința-Jlul
VII. ~' “ •

vin.
IX
X

XI.
XII.
La 

proximativ

St. Etienne—Racing Paris 
Strasbourg—Monaco 
Nimes-Sedan
Stade Francals—Angers 
Le Havre-Limoges 
Rennes—Lena
acenț concurs au fost depuse 

618.000 variante.

PRONOBXPRES

si mîine mai puteți pârtie 
de mier<

Doar -azi
la tragerea Pronoexprcs
16 mart’c.

Folosiți noile buletine cu numere 
ordinea de preferință care vă pot 
duce premii importante.



- a t b

C. C. A. a luat un punct avans asupra Steagului roșu
J/r repriza a doua

F

C. C. A. a învins Petrolul cu 1-0 (0-0)
U.

După rezultatele anterioare, forma
ția militară pornea favorită în această 
partidă. Totuși, victoria ei s-a conturat 
.de abia în repriza a doua, cînd — 
Jn ciuda faptului că se afla Ia al 
3-lea meci în 8 zile — a forțat jocul 
și a reușit să creeze o superioritate 
.teritorială, evidentă, concretizată încă 
din primele minute cu golul victo
rie'.

Petrolul a intrat pe teren decisă 
ca printr-un marcaj strict să anihileze 
de la început acțiunile atacanților 
militari. Cel mai sever „păzit" a fost 
■Constantin, care a fost urmărit per
manent. de Marin Marcel, ca de pro- 
pria-i umbră. . In prima parte a par
tidei cvintetul ofensiv al. echipei 
C.C.A- nu a prea reușit să constru
iască acțiuni clare. De altfel, în a- 
ceastă repriză înaintașii militari au 
tras doar trei șuturi și toate trei au... 
evitat pe departe poarta I In această 
perioadă fotbaliștii de la Petrolul s-au 
orientat mai bine pe teren, au legat 
mai bine jocul și au tras — cu des
tulă precizie — șapte 1 ~
unul dintre ele (min. 34, 
voie) Voinescu a respins 
corner în ultima instanță, 
întîi am mai remarcat o acțiune clară 
a lui ALxandrescu (min. 21), care 
— față în față cu portarul Sfetcu — 
cînd a vrut să șuteze a fost jenat 
de Tendler și a pierdut mingea. De 
asemenea, o mare ocazie ratată de 
Cacoveanu (min. 29) care a trecut 
de portar, dar a fest deposedat de 
balon de Florea...

La reluare fotbaliștii de la C.C.A., 
deși păruseră obosiți la sfîrșitul pri
mei reprize; au impus un ritm viu 
de joc, insta.îndu-se în primele 10 
minute în jumătatea de teren a ad
versarilor. Bone, care în prima parte 
a partidei a jucat șters, greșind une
ori elementar, a devenit animatorul 
atacurilor militărilor. Și tot el a fost 
ffiela care, în Ș5 — bine gla-
saf — a "marcat unicul gol al par-' 
tidei, pe lîngă Sfetcu, ieșit inoportun 
din poartă. C.C.A. a continuat să pre
seze, creînd deseori panică în careul 
advers, în special prin cursele deru- 

"Țănfe ale lui Raksi, în mare vervă 
de joc. Nu au reușit însă să majoreze 
scorul pentru că principalii realizatori. 
Constantin și Al rxandresctt, au jucat 
mult sub posibilitățile lor, ca și Ca
coveanu, care nu a reușit să treacă 
de Florea.

Ploeștenii, deși dominați, nu s-au 
resemnat nici un moment. Ei au ini
țiat unele contraatacuri foarte pericu
loase, terminate cu șuturi puternice. 
O „bombă" a lui Bădulescu, de exem
plu — asemănătoare șutului lui Dri- 
dea din prima repriză — a produs 
mari emoții, fiind boxată, tot în cor
ner, de Voinescu. In ultimele 45 de 
minute jucătorii de la Petrolul s-au

arătat a fi inferiori militarilor din 
punct de vedere fizic. Mijlocașii nu 
au mai asigurat legătura dintre apă
rare și atac (Marin Marcel a fost prea 
preocupat cu „paza" lui Constantin, 
iar Fronea s-a pierdut în jocul de 
apărare). Arbitrajul lui C. Mitran, 
corect și autoritar, în prima repriză 
însă, a fluierat uneori inutil.

C.C.A. : Voinescu — ZAVODA II, 
Apolzan, ZAVODA 1 — JENEI, MI- 
HAILESCU — Cacoveanu, Constantin, 
Alexândreseii, Bone, RAKSI.

PETROLUL: Sfetcu — Tendler,
MARINESCU, FLOREA — Fronea, 
Marin Marcel - CONSTANTINESCU, 
Tabarcea, Dridea, Dumitrescu, BADU- 
LESCU.

rezultatele de ieri

PROGRESUL—FARUL
C.C.A.-PETROLUL 
U.T.A.-RAPID 
ȘTIINȚA—JIUL 
MINERUL—DINAMO ] 
DINAMO BACAU-ST. ROȘU

CLASAMENTUL

13 10 0 3
6 7 0
7
6
6
4
4
2 7 4

7
7
7
8

Dinamo Bacău a dominat 70 m'nute...

BUC.

1-2
1-0
2-1
3-1
2-2
1-1

(0-1) 
(0-0) 
(0-1) „.dar a terminat la

cu Steagul roșu
egalitate
1-1 (1-1)

șuturi. La 
Dridea din 
mingea în 
In repriza

cele ale dinamoviștilor fiind31:15 
29:17 
23:16 
21:14 
14:14 
19:23 
21:17 
11:14 
16:18 
17:20 
14:27 
11:32

BACAU 13 (prin20
19
17
16
15
13
12
11

9
9
8
7

martie) : 
Minerul

1. C.C.A. (1)
2. Steagul roșu (2) 13
3. Farul (4)
4. Dinamo Bacău
5. U.T.A. (5)
6. Știința (7)
7. Petrolul (6)
8. Dinamo Buc. (
9. Rapid (9)

10. Progresul (10)
11. Minerul (11)
12. Jiul (12)

ETAPA VIITOARE
Știința Cluj-Farul (2-3) ;
Lupeni—Jiul (0—1) ; U.T.A.—Steagul 
roșu (2-2) ; Rapid-Progresul (2-0) ; 
Dinamo Bacău—Petrolul (3—1) ;
C.C.A.—Dinamo Buc. (1—2).

13
(3) 13

13
13
13
13
13
13
13
13

(8)

3 3
4 3
3 4
5 4
4 5

3 3
3 3
2 4
2 3

(20

AL. INOVAM

ci fază palpitantă în careul echipei C.C.A. Apolzan, secondat de 
tin, respinge cu capul mingea din fața Iui Dridea. Imagine din meciul 
Petrolul 1—0.

Foto : V.

S"

Constan-
C.C.A.-

Bageac

BACAU 13 (prin telefon). Peste 
10.000 de spectatori au fost prezenți în 
tribunele stadionului „23 August" pen
tru a asista la prima evoluție pe teren 
propriu — din returul campionatului 
— a echipei dinamoviste. Meciul a 
fost așteptat cu multă nerăbdare 
finind seamă și de locul ocupat în cla
sament de cele două echipe.

Rezultatul de egalitate nedreptă
țește pe dinamoviști, care au dominat 
70 de minute. Jocul a fost de nivel 
tehnic foarte bun în prima repriză, cu 
toate că vîntul a influențat acțiunile 
celor două echipe. In cea de a doua 
parte a întîlnirii, oaspeții s-au apărat 
în 7 și 8 oameni, căutînd să mențină 
rezultatul de egalitate. Ceea ce le-a 
și reușit, lucru care constituie un suc
ces pentru ei ținînd seama și de fap
tul că au jucat de la sfîrșitul primei 
reprize cu David accidentat. Steagul 
roșu a avut o apărare organizată, dar 
atacul a contat mai mult pe acțiunile 
individuale ale lui Hașoti, Fusulan și 
Meszaroș, de altfel foarte rapizi.

Chiar în primele 30 de secunde oas
peții lansează un atac prin Szigeti, 
care pasează la David. Cincu ezită să 
intervină și David înscrie pe lingă 
Faur ieșit din poartă: 0—1 I Dina- 
moviștii nu se descurajează, preiau 
inițiativa și organizează o serie de 
atacuri. Timp de 15 minute jocul se 
desfășoară numai în careul metalur- 
giștilor, dar apărarea acestora este la 
post, evidențiindu-se în special stope
rul Zaharia. Jocul se echilibrează apoi 
și este rîndul Steagului roșu să acțio
neze prin incursiuni individuale, care 
rămîn însă fără rezultat. In continua 
re, atacurile alternează de la o poartă

la alta, _. . _ ...... _
însă mai bine concepute și terminate 
cu șuturi numeroase. La Un corner 
executat de Publik în min. 33 se pro
duce învălmășeală în fața porții lui 
Ghiță. Mingea se lovește de mai multi 
jucători și ajunge la Țircovnicu, care 
o expediază în plasă, egalînd. Încu
rajați de acest gol, localnicii domină 
insistent, dar pînă la sfîrșitul reprizei 
nu se mai înscrie nimic. La reluare se 
părea că Dinamo va cîștiga cu ușu
rință, deoarece avea mereu inițiativa. 
Treptat însă, băcăoanii au slăbit rit
mul de joc, șuturile atacanților, deși 
puternice, fiind trimise în afara porții. 
De altfel, ei au comis și greșeala de 
a juca pe sus, lucru care a convenit 
apărării oaspe.

Arbitrul Ștefan Ionesctt (București) 
a condus corect următoarele formații:

DINAMO: Faur—Giosanu, LAZAR, 
Cincu—CIRNARU, UJVARI—Drăgoi, 
Asan, Gram, ȚIRCOVNICU, PUBLIK.

STEAGUL ROȘU: GHIȚA-Zblrcea. 
ZAHARIA, Cojocarii—Bîrsan, Szigeti 
— HAȘOfl, SEREDAI, Fusulan, Mes
zaroș, David.

V. MIHU corespondent

a
Minerul Lupeni 

condus de două ori

Victorie meritată la Cluj

Minerul <— Dinamo 
București 2*2  (2*1)
LUPENI, 13 (prin telefon). Peste 

7000 de iubitori ai fotbalului din Va
lea Jiului au fost prezenți pe stadion 
cu cîteva ore Înainte de începere. 
Jocul s-a disputat pe un teren bun și 
un timp excelent.

In primele cinci minute am asistat 
ia o scurtă dominare a dinamoviști-1 
lor, apoi Minerul a pus stăpînire pe 
joe. Echipa din Lupeni a juoat mult 
mai bine, a atacat mai organizat, a 
șutat mai mult. De altfel, Minerul a 
trecut pe lîngă victorie, ratînd nume
roase ocazii, dintre care notăm pe 
cele ale lui Sima, Pal și Crăiniceanu. 
Echipa bucureșteană a făcut față cu 
greu numeroaselor atacuri inițiate de 
echipa Minerul și nu rare ori a re
curs la durități (Ene, Vasile Alexan
dru, V. Anghel — care a și fost eli
minat în min. 85 pentru lovirea ad
versarului — și Motroc). La aceasta 
a contribuit și arbitrajul slab al lui 
Zaharia Drăghici (Constanța).

lată, pe scurt, filmul meciului: In 
min. 12 Crăiniceanu depășește întrea
ga apărare, dar este faultat de Căli- 
noiu. Leahevici execută lovitura liberă 
de la 16 m și înscrie primul gol al 
partidei: 1—0 In min. 21, la un con-i 
traatac al dinamoviștilor, Ene I mar
chează pe lîngă Kiss, reușind astfel 
să egaleze: 1—1. Urmează ci * 
atacuri inițiate de către fotbaliștii de 
la Minerul, dar Uțu într-o formă ex
cepțională salvează goluri gata fă-i 
cute. După cîteva schimburi între Pal 
și Leahevici, ultimul pasează, Panait 
vrea să intervină dar luftează și Mi- 
îea, care urmărise faza, marcheaz.ăl 
2—1 pentru Minerul. La începutul re
prizei a Il-a Dinamo revine pentru 
cîteva minute în ■ atac, lorțînd egala-^ 
rea. Apoi, Minerul reia inițiativa. In 
mm. 58 Sima ratează de la 8 ni, 
trăgînid pe lîngă bară. In plină diani- 
nare a fotbaliștilor de la Minerul, cel 
care înscriu sînt însă dinamoviștiij 
prim Semen eseu (min. 64); care a
tras din apropierea porții și a reușit 
să egaleze: 2—2, Ultimele minute de 
joc sînt disputate în careul dimamo- 
viștilor, daT scorul nu mai suferă nici 
o modificare.

MINERUL: Kiss — Plev, COMAN, 
Cheresteș — SZOCKE, Mihaly — Pal, 
Sima, LEAHEVICI, Milea, Crăini
ceanu.

DINAMO: Uțu — CAL1NOIU, MO-i 
TROC, Panait — V. Alexandru, D-a- 
gomir — Anghel, Varga, ENE 1, Ef-> 
tmiie, SEMENESCU.

ION CIORI EA — coiesjx

Știința—Jiul 3-1 (1-0)
o netă superioritate teritorială, atacu
rile n-au fost fructificate datorită jocu
lui individual al unora dintre jucători, 
impreciziei în șuturi la poartă și for
mei excelente a lui Gram. In această 
repriză Jiul a făcut numeroase greșeli 
în apărarea imediată.

Cîteva aspecte din joc: In min. 6 
Suciu, aflat liber, trage peste poartă, 
iar opt 
gur cu 
Jiul se 
Panait, 
centrul 
o centrare a lui Mateianu, în min. 25, 
Gram culege balonul tocmai cînd Su- 
ciu se pregătea să tragă cu eapul. Pes
te un minut, la o combinație Ivansuc- 
— Mateianu — Ivansuc, ultimul reia 
din voie sub bară: 1—0 pentru Știin
ța. In continuare domină studenții, care 
însă nu-și mai creează situații de gol.

După pauză, Jiul acționează mai 
bine și întrece pe Știința în cîmp, mul.

echipierii au jucat cu convingere tot l"mită unui joc reușit de pase pre-
timpul, nu au cedat nici un moment 
lupta, nu au intrat in derută, nici a-
tunci cînd arbitrul a acordat gol la
un șut, în bară al lui Dinulescu (min. 
61) și nici atunci cînd au rămas în 
10 oameni. Au continuat șă se aipere 
în mod organizat și să atace în pa
tru oameni. Urmarea a fost că în min. 
83, t la o pasă greșită,a lui Vasilescu, 
Olara a interceptat mulgea și l-a lan-" 

de sat pe Moroianu. Acesta a făcut o 
cursă de toată frumusețea, a trecut 
peste............."
deși 
lăsat 
lescu
— a

CLUJ 13 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Pe un timp frumos, cei 
12.000 spectatori prezenți pe stadionul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” au fost 
martorii unei victorii meritate a Știin
ței. Echipa gazdă a jucat mai bine și 
a dominat, în special în repriza I cînd 
putea să termine cu un avantaj de 
2—3 goluri. înaintașii clujeni au tras 
foarte mult la poartă (peste 20 de șu
turi), în timp ce Jiul — care a apli
cat o tactică prin care urmărea un 
meci egal — în această repriză n-a tras 
periculos decît de trei ori spre poarta 
apărată de Moguț. Deși Știința a avut

minute mai tîrziu Mateianu sin- 
Gram, trage pe lingă bară, 
apără; Cosmoc îl dublează pe 
iar interul Crăciun și chiar 

înaintaș Crișan joacă retrași. La

metri sus Ia colț, înscriind cel mai fru
mos gol al întîlnirii: 1—1. Jiul înce
tinește însă ritmul și Știința domină, 
obținînd patru cornere și în min. 75 
cel de al doilea gol. Mateianu execută 
o lovitură liberă laterală, Gram iese 
inoportun și Petru Emil marchează cu 
capul: 2—1. Studenții presează în con
tinuare. Totuși în min. 83 Moguț are 
ocazia să se remarce respingînd în 
corner un șut puternic al lui Cosmoc. 
Ultimul gol este înscris în min. 85, 
cînd Moldovan pasează lui Marcu. A- 
cesta face o cursă pe centru și, deși 
faultat, înscrie pe jos la colț: 3—1.

Arbitrul Vasile Dumitrescu (Bucii-

In 10 oameni, Farul a cîștigat la București
(Urmare din pag. 1)

gere și orientare", cum ne spunea 
după meci antrenorul A. Botescu. A 
început meciul, e foarte adevărat, în- 
tr-un tempo susținut și a atacat des
tul de insistent, păstrînd mult timp 
inițiativa. A și ratat, la 0—0, cîteva 
situații bune (Petrescu min. 13, cînd 
CiunCan a salvat de pe linia porții, 
Oinulescu min. 36, Smărăndescu min. 
41), apoi la 0—1 (Dinulescu, bară în 
min. 58) și în fine la 1—1 (Dinulescu 
1n mim. 65 de la 4 m !). • ----

... L>ir, in general,''Progresul a jucat 
rii8ate,~ și' 'a~ combinat excesiv d~ 
mult, mai ales lateral și cu pase 
scurte, I-au trebuit cel puțin 6—7 
pase ca să ajungă la poarta lui Ghibă- 
nes.su. Și aici constă difer-ența de joc 
dintre echipe, care a și determinat 
rezultatul final. Jocul înghesuit, cu 
prea multe pase (la care se adaugă 
și lorma slabă a întregii părți drepte 
a echipei Progresul, în cap cu Oaidă 
și Dinulescu) a convenit oaspeților. 
Apărarea șxcelentă a acestora a res
pins totul, și a contribuit la inițierea 
unor atacuri și contraatacuri foarte 
periculoase. Din două-lrei pase lungi 
in adinei me, ei au ajuns la poarta lui 
Mindru, unde au creat panică (Mo- 
roianti min. 7, Olaru min. 22 a tras 
peste poarta goală, ca și Ciosescu, 
în min. 26, Niculescu min. 32). Su
perioritatea în joc, ca organizare, sim
plitate și eficacitate a Farului a fost 
concretizată în min. 37, după o com
binație Sever-Ciosescu-Niculescu, Ul
timul a tras, dar mingea și-a schim
bat direcția din picior,ui iui Știrbei și 
a intrat în plasă: 1—0.

La jocul mai organizat și mai bine 
orientat tactic al Farului s-au adăo- 
gat și calități morale, care de ase
menea au contribuit la victorie. Toți

cise, dar prea lente. La numai lin mi
nut după o oeazie ratată de Nertea 
(min. 59), Gabor lasă mingea lui Ghi- 
bea, care șutează din viteză de la 20

Arbitrul Vasile Dumitrescu (Bueu- 
rești) a condus bine un meci desfășu
rat într-o notă de sportivitate.

ȘTIINȚA: Moguț — DRAGOI. Geer- 
gescu, Cost in — PETRU EMIL, Con
stantin — Ivansuc, Marcu, Suciu, MA
TEIANU, H. Moldovan.

JIUL: GRAM — Romoșan, Panait, 
Vasin — COSMOC, FARKAȘ II — 
Ghiboa, CRĂCIUN, Crișan, Gabor, Ner- 
tea.

C. RADU

La Arad, Rapid a condus pînă in minutul 88!...
Rapid Z-l (0-1)U. T. A.

Ioniță (Soare era prea înainte), 
a fost faultat (arbitrul insă a 
avantaj), a centrat la Nicu- 
și acesta ■— jenat de Dobrescu 
reluat totuși în plasă: 2—1 l.Și 

eu aceasta partida a fost jucată pen
tru că în ultimele minute, 
n-a mai putut fi modificat, 
greșul a atacat disperat.

Arbitrul V. Măicănescu a 
general bine. Credem însă că a apre
ciat greșit atunci cind a acordat go
lul lui Dinulescu. Noi a.m văzut min
gea lovind bara și'căzi nd pe linia de 
poartă și im fri poartă.

PROGRESUL : MINDRU-Dobrescu, 
Ioniță, SO.ARE-Petrescu, ȘTIRBEI- 
Oaidă, Smărăndescu, Dinulescu, Mal- 
teuță, VASILESCU.

FARUL: GHIBANESCU-Straton,
CIUNCAN, Florcscu-Stancu, BIBERE- 
MOKOIANU, Olăru, Ciosescu, NICU
LESCU, SEVER.

rezultatul 
deși Pro

condus in

ARAD 13 (prin telefon). — In pri
ma repriză, echipa gazdă este deru
tată de acțiunile rapide ale bucureș- 
tenilor, terminate cu șuturi puternice 
la poartă. Oaspeții, cu toate că au 
dominat majoritatea timpului, au reu
șit să înscrie abia în min. 45 țxrin 
Ene II Echipa Ra.pid a ratat în a- 
ceastă primă repriză numeroase ocazii 
de a înscrie, prin Copil și Ozon.

In partea a doua a partidei, bucu- 
reștenii par mulțumiți de rezultatul 
obținut, prestînd un joc steril, cu com
binații inutile pe „metru pătrat". A- 
cest lucru i a costat scump. Textiliștii, 
care au dovedit o bună pregătire fi
zică, își revin spre sfirșiiul întîlnirii 
și atacă periculos. Jn minutul 88, 
Petschowski trimite o pasă lui Nearn- 
țu, acesta o prelungește pînă la Țîr- 
lea care reia în plasă peste portarul 
Toilor: 1 — 1.

însuflețiți de golul egalizator și în
curajați de cei peste 13 000 de spec
tatori prezenți pe stadionul U.T.A., 
textiliștii atacă furtunos. După numai

un 
al 
portarul feroviar: 2—1 pentru U.T.A.

Textiliștii termină partida în plină 
dominare.

In general, jocul nu a satisfăcut sub 
aspect tehnic. Feroviarii au jucat bine 
doar în prima repriză, în cea de a 
doua au slăbit ritmul jocului, nu au 
insistat de loc. Textiliștii au acționat 
la început timid și nervos. Ei și-au 
revenit abia spre sUrșitul partidei, 
cîn-d au jucat cu multă însuflețire și 
au reușit în ultimele trei minute să-și 
asigure victoria.

Arbitru] Stelian Mataizer-Craiova 
a condus corect formațiile:

U.T.A.: COMAN — Szftcs, BACUȚ 
II, Izghireanu-CAPAȘ, Neamțu — 
Pop, Țîrlea, Petschowski, MEȚCAS, 
Floruț.

RAPID: Todor — GREAVU, Do- 
deanu, Maori — Bodo, KOSZKA, Co
pil, Ozon, ENE II, R. Lazăr, Văcarii, 

1ACOB ȘTEFAN 
corespondent

minut, un șut extrem de puternic 
lui Mețcas nu poate fi reținut de

nes.su


In etapa de ieri

Echipele feminine I.C.F. și Știința Cluj 
au obținut victorii prețioase

‘ Trei surprize de mari proporții au 
marcat etapa de ieri a campionatelor 
reoublicane de baschet: echipele fe
minine Știința Cluj și I.0.F. au obținut 
v torii în deplasare, pe. cît de neaș- 

■ tentate pe atît de prețioase, în fața 
i o.niațiilw Voința București, respectiv 
I >£.S.Ș. Banatul Timișoara, iar baschet- 
pbaliștii de la Rapid au înregistrat un 
<nou eșec pe teren propriu în întîlnirea 
i cu Șt:ința Timișoara.

rești. Clujenii, conduși la pauză cu 
36-33, au reușit ca în primele minute 
de la reluare să egaleze și să preia 
conducerea, pe care nu au mai cedat-o 
pînă la sfîrșitul meciului. Scorul final 
de 70-66 ( 33-36) a fost realizat de: 
Vizi 18, Saroși 17, Albu 15, Demien 
11, \ '.’iu 7, Biicnariu 2 pentru Știința 
Cluj și de: Nagy 21. Barau 20, Nosie- 
vici 7, Dumitru 6, Rădulescu 6, Ste- 
rescu 2, Niculescu 2, Popper 2 pentru 
Știința București. (T. Bălaj—coresp.)

o mare surpriză a luat sfîrșit 
de la Timișoara dintre C.S.Ș. 
și I.C.F, București. I.C.F. a 
victoria cu scorul de 47-31 
(N. Nestor—coresp.).

O Cu 
și jocul 
Banatul 
obținut 
(16-10).

• Deși au condus în cea mai mare 
parte a partidei, jucătoarele de la C.S. 
Oradea au trebuit să părăsească în
vinse terenul în Tntîlnirca cu baschet 
băliste’e de la C.S. Tg. Mureș. Jucă
toarele mureșene în frunte cu Antal și 
Pogarassy, care au înscris cite 18 
puncte, datorită mini final mai bun, 
au cîștigat această partidă cu scorul 
de 64-55 (25-31). (M. Pop—coresp.)

• După un joc de o slabă factură 
tehnică, echipa feminină Rapid Bucu
rești a întrecut în deplasare Voința 
Orașul Stalin cu 47-37 (18-14). (C. Bîr- 
lea nu—coresp.).

Campionatele infernafionale 
de tenis de masă ale Belgiei

Adalbert Rethi învingător în proba de juniori
BRUXELLES, 13 (prin telefon). La 

campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Belgiei, care au început 
sîmbătă, au participat sportivi și spor
tive reprezentînd 8 țări : Franța, R. 
Cehoslovacă, Anglia (un singur ju
cător), R. F. G„ Olanda, Luxemburg, 
Belgia și R. P. Romînă. Iată cîteva 
rezultate: finala de sinplu juniori: 
Adalbert Rethi-Julien (Belgia) 3—0 
(8, 20, 10) ; simplu bărbați, optimi 
de finalii: Rethi-Posejpal (R. Ceh.) 
3—2 ; sferturi de finală: Negulescu-

Hones (Olanda) 3—2, Nes (R.F.G.V 
Rethi 3—1 (16, 20 — 13, 18) ; senii 
finale: Wihnanovski (R. Ceh.)-Negu4 
lescu 3—2 (— 23. — 12, 20, 17, 19). In 
ultimul set, Neigulescu a condus cu 
10-4, 16-12 și 18-17; dublu bărbați, 
sferturi de finală: Hones, Schoft 
(Olanda)-Negulescu, Rethi 3—0 (12, 
16, 15). In finala de simplu bărbați 
joacă cehoslovacii Stipek și Wihnaă 
novski, iar în cea de fete cehoslovaca 
Krupova și Zemke (R. F. G.).

Ganga (Rapid) a scăpat de sub supravegherea lui Cirlan (Știința) și se va 
îndrepta spre coșul advers. Fază din meciul Rapid—Știința Timișoara.

Foto': D. Gheorghe
• La Iași, echipa locală Voința,

deși nu a forțat alura, a fost stiperioa 
ră echipei Steagul roșu din Orașul 
Stalin, obținînd o victorie la o dife
rență concludentă : 62-45 (25-20).
(A. Scăunaș—coresp.).

• Partida dintre Dinamo Tg. Mureș
și Metalul București s-a terminat cu 
victoria primei echipe la scorul de 
50-45 (31-22). (V. Radar — coresp.
reg).

• Primul joc desfășurat în sala 
Ciulești din Capitală a prilejuit tot
odată și prima surpriză. Jticînd cu 
mult elan și dînd dovadă de mai mare 
stăpînire de sine în momentele deci
sive afe partidei, Știința Cluj a între
cut la mare luptă Voința București. 
Scor final: 41-36 ( 23-19) pentru Știința 
Glir

In’.îlirrea masculină dintre Rapid și 
Știința Timișoara nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic prea înalt. După desfă

șurarea primei reprize, în care bucu- 
reștenii au avut o apărare foarte strîn- 
să, neoferind „culoare" libere 
sărilor, se părea că victoria 
scăpa gazdelor. Dar, ca și în 
mirate alte partide, rapîdiștii 
mai susținut același ritm de 
dină pauză. Astfel, studenții 
reni, bazîndu-și atacurile pe 
reușite pătrunderi individuale ;

adver- 
nu va 

nenu- 
nu au 
joc și 

timișo- 
cîleva 

... . .ale lui
AVihvert, Cirlan și Drăgătoiu (cei mai 
buni jucători ai oaspeților în acest 
meci) au marcat în 9 minute 17 pun
cte față de cele 4 înscrise de adver
sar:. Scorul a devenit astfel, de la 
21-19 (min. 21) pentru Rapid — 
36-28 (min. 29) pentru Știința. Din 
acest moment, studenții au avut în 
permanență inițiativa și în ciuda efor
turilor vizibile depuse de rapidiști 
pentru a egala situația, au obținut o 
victorie meritată cu scorul d„ 57-52 
(10-21).

*> ’. n meciurile feminine disputate 
ase.ira in sala Dinamo, Știința Bucu
rești și Constructorul au obținut vic
torii concludente în fața echipelor 
Progresul și respectiv Voința Tg. Mu
reș. Fără să forțeze, liderul campiona
tului feminin a cîștigat și cel de al 
17-laa meci consecutiv în această com
petiție cu scorul de 49-32 
echipa Constructorului, în 
'Voicli (31 puncte) a fost 
cea mai bună jucătoare,

'învingătoare la scorul
(37-l.tl _

In ultimul joc al programului, bas-
chetoaliștii de la C.C.A. în verva lor
obișnuită, aii dispus comod de Progre
sul cu scorul d« 69-47 (30-2.3).

A. VASILiU
• Sala „Ianos Herbak" din Cluj a 

fost neîncăpătoare pentru numărul 
mare de spectatori dornici să asiste 
la derbiul etapei care a opus echipele 
masculine Știința Cltij și Știința Bucii

(23-13), iar 
care Maria 
de departe 
a terminat 
de 67-42

John Pwmss
2,196 m h
z> .e.ul de culoare John I ho,nas a 

sărit la înălțime 2,196 m, stabilind 
astlel cea mai bună performanță mon
dială la această probă pe teren aco
perit. El a realizat acest rezultat în- 

-im . concurs atletic de sală care a 
;vut loc în orașul Chicago. De re- 
narcat că în acest an lîiomas a mai 
sărit 2,18 m și de cîteva ori 2,17 șl 
.’,14 m. Excepționala performanță de 
’.196 m înreg.strală la ultimul co;i- 
siirs de către fhomas a tost obț nulă 
n cea de-a tre a încercare.

Marți începe meciul de șah Botvinnik—Ta! 
campion mondial
Mihail Tal (Riga). Deschiderea 
tivă a meciului va avea loc la 
martie la Clubul central de șah r- ~ ~ ........ . *
lui va fi marele maestru 
Stahlberg (Suedia), iar arbitrul se
cund maestrul internațional Harry 
Cțolombek (Anglia). In calitate de 
oaspete de onoare va sosi la Moscova 
fostul campion mondial de șah. Max 
Euwe (Olanda). Din însărcinarea pre
ședintelui Federației internaționale de 
șah, Folke Rogard, marele maestru 
F.uwe . va rosti cuvînful de deschidere 

.al meciului.
'Toate partidele Se vor juca în sala 

teatrului „Pnșkin" care are o capa
citate de 1060 de locuri. Partidele 

.amîuate sau întrerupte vor avea loc 
la clubul central de șah al U.R.S.S. 
Potrivit regulamentului Federației in-' 

.icrnaționale de șah meciul Va cuprin
de 24 de partide, cîte 3 în fiecare 
săptămînă. Concurentul care va rea
liza primul l2*/ 2 sau 13 puncte va 
fi cîștigătorul meciului. In caz de 
egalitate (12—12) Botvinnik își păs
trează titlul de campion mondial.

psntru titlul de
La 15 martie se va disputa la 

Moscova prima partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre 
actualul campion al lumii, Mihail 
Botvinnik (Moscova), și cîștigătorul 
turneului candidaților, marele maestru

fes- 
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Gedeon

Crosul Balcanic “ de Ea București
® A FOST STABILIT PROGRAMUL ÎNTRECERILOR » OPT 

ATLETI GRECI VOR VENI LA CONCURS 0 DECLARAȚIA AN
TRENORULUI BULGAR MITOV.

Terenul hipodromului Băneasa-galop 
din Capitală va găzdui la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni întrecerile din cadrul 
celei de a V-a ediții a „Crosului Bal
canic".

o Federația de atletism a Greciei 
(S.E.G.A.S.) a comunicat forului nos
tru de specialitate lista atleților care 
vor evolua in cadrul întrecerii de la 
București. Este vorba de : Ioanos Gle- 
zos — campion balcanic de cros pe 
anul 1959, Giorgios Papavasiliu — 
campion balcanic ne 195.) la 3.090 ni 
obstacole, Mihail Dimon, Spiros Kon- 
tos, K. Mostrous, G. Apos'topoulos, M. 
Sideris, P. Bethanis. Dintre aceștia, 
numai șase vor luat startul în compe
tiție, iar ceilalți doi vor participa — 
probabil — la cursa de 4.000 m rezer
vată semjfondiștilor.

_________________________________

Echipele C. S. Școlar București (masculin) 
și C.S. Tg. Mureș (feminin) au cucerit 

Cupa Sportul popular44
i)
s-au ară-
13 minute 

. sco
rul s-ă menținut tot timpul egal. Abia 
atunci, hanbalișfii bucureșteui au reu
șit să ia un avans de două puncte 
care, în finalul întîlnirii, a fost hotă- 
rîtor. Astfel, victoria ■ a revenit for
mației bucureștene cu scorul de 21—17 
(9—10). Punctele au fost înscrise de 
Paraschiv (6), Baneiu (5), Nicolici 
(4)'. Samungi (2), Apostu (2), Bușe 
și Medgenian pentru (j.S.S. București 
și de Bako (8), Kiss (5), Arkossi, Fo-
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Harghita Tg. Mureș) care 
tat bine pregătite. Pînă cu 
înainte de terminarea partidei,

reușit să t.rmine învingătoare la 
diferență minimă : 10—9 (5—-6).

Jocul următor avea și el un carac
ter decisiv. Echipele masculine C.S.S. 
Harghita Tg. Mureș și Petrolul Te
leajen luptau pentru ocuparea locului 
III în ■' clasament. întrecerea lor a 
fost extrem de strînsă și, după ce 
ambele echipe an avut conducerea pe 
rînd, am asistat în ultimele secunde 
la o luptă sportivă de toată frumu
sețea, încheiată cu un jiist rezultat de 

18—18 (10—8). In acest 
golaveraj mai bun. 
Tg. Mureș a ocupat

O

C A fost alcătuit programul de des
fășurare a concursurilor de diimi iică : 
ora 10: Festivitatea de deschidere", 
ora 10,30: 1.000 m junioarei ora 10,40: 
2.500 m juniori ; ora 11,00: 4.000 m 
seniori (semifondiști) ; ora 11.25: 
„Crosul Balcanic" senioare — 2.000.m; 
ora 11,40: „Crosul Balcanic." seniori 
— 10.000 m.

o Atletele bulgare vor participa du 
minică, pentru prima oară ia întrece 
rile „Crosului Balcanic". Ele s-au an
trenat cu sîrgiiință în vederea debutu
lui lor în această competiție. Tot așa 
și alergătorii bulgari, care doresc să-și 
reediteze, la București, victoria cuce
rită anul trecut la Belgrad. In aceas
tă privință credem că este elocventă 
declarația antrenorului Mitov, care a 
condus pregătirile atleților bulgari: 
„La actuala ediție a „Crosului Balca
nic" lupta pentru victorie — în cla
samentul individual cît și în cel pe 
echipe — va fi foarte disputată, în- 
trucît există un echilibru de valoare 
între echipe, iar toți concurenții vor 
fi bine pregătiți. Alieții noștri se vor 
strădui să-și păstreze titlul cucerit la 
Belgrad. In ceea ce privește cursa 
individuală, după părerea mea, cele 
mai mari șanse le au atleții romini 
Grecescu și Barabaș. Dar dincolo de 
rezultatele tehnice ale concursurilor, 
sint convins că întrecerile de la Bucu
rești vor constitui un nou prilej pentru 
strîngerea legăturilor de prietenie din
tre sportivii țărilor Balcanice".

6 Vineri și sîmbătă se vor desfășura 
în Capitală lucrările Congresului ex
traordinar al Jocurilor Balcanice de 
atletism pe anul 1960.

PE SCURT

1.

2.

• IN CADRUL sferturilor de finală 
ale „Cupei Campionilor Europeni" la 
baschet, echipa cehoslovacă Slovan 
Orbis a învins cu scorul de 72—52 
echipa franceză Roanne. In urma a- 
cesței victorii, echipa cehoslovacă s-a 
calificat pentru semifinalele competi
ției.

• ECHIPA campioană de hochei pe 
gheață a R. Cehoslovace, Ruda Hvez- 
da Brno, care întreprinde în prezent 
un turneu în Uniunea Sovietică, a ju
cat la Novosibirsk cu echipa locală 
Dmnmo. Ilocheiștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul de 6—3 
(3-0, 2-0, 1-3).

• INTR-UN MEC[ internațional de 
tenis de masă disputat la Leipzig, e- 
chipa masculină a R. P. Ungare a în
vins cti scorul de 9—1 formația R.D. 
Germane. Iadă cîteva rezultate : Ber- 
czjk — Reiman 2—0, Foldy — Lipport

,2—1, Berczik — Lemke 2—0, Sido — 
Reiman 2—0. De remarcat că pere
chea Lemke, Lauk a dispus cu 2—1 
de perechea Sido, Berczik.

• ECHIPA selecționată olimpică a 
Franței a susținut un meci de l»x cu 
echipa Belgiei, la Bruxelles. Oaspeții 
au cîștigat cu scorul de 6—4. O ex
celentă impresie a lăsat pițgilîștuJ 
francez de categorie semimijlocie Jns- 
solin, care a dispus prin K..O. în re
priza a treia de Deneier.

• INTR-UN WRNEU de tenis de 
cîmp, care se desfășoară la San Juan 
(Porto Rico) a fost înregistrată o 
mare surpriză. In semifinala probei 
de simplu masculin, suedezul Lltf 
Schmidt l-a învins cu 6—2, 6—4 pe 
australianul N. Fraser.

egalitate : 
fel, avînd un 
C.S.S. Harghita 
Jocul al III-1ea.

In continuare 
dinlre echipele 
Mureș și C.S.S. Banatul Timișoara. 
Tinerele handbaliste din Timișoara au 
opus o dîrză rezistență redutabilelor 
lor adversare și după ce au condus 
majoritatea timpului — este adevărat 
că diferența nu era mai mare de un 
got — au cedat în ultimele minute. 
Echipa din Tg. Mureș a înscris golul 
victoriei cu 15 secunde înainte de 
terminarea jocului. Scor final : 6—5 
(3—4) pentru C.S. Tg. Mureș prin 
punctele înscrise de Ineze (3), Ștef, 
Szasz 11, Covrig I, respectiv Luchîan 
(3), Ziegler și Nemetz.

Ultima partidă a fost și ea la fel 
de echilibrată ca și celelalte. Forma
țiile masculine C.S.S. București și 
Tehnometal Timișoara își disputau pri
mul loc, așa îneît era firesc ca lupta 
lor să 'fie extrem de îndîrjită. După 
un început egal, spre sfîrșiftil primei 
reprize handbaliștii buctireșteni an 
reușit să ia un avans de cîteva goluri 
șl apoi, cu toată puternica 
a 
să

Duminică a avut loc la Barcelona 
meciul amical dintre reprezentativele 
Spaniei și Italiei. Fotbaliștii echipei 
gazdă au dominat majoritatea timpului, 
obținînd victoria cu 3—1 (0—1). Ra
port de cornere: 9—2 (4—1) în fa
voarea învingătorilor. Scorul a fost 
deschis de italieni prin Lojacono în 
min. 37. Pînă la pauză echipa oaspe 
se apără foarte bine reușind să men
țină avantajul. După pauză. Verges e- 
galează (min. 54), Di Ștefano înscrie 
al doilea gol al spaniolilor (min. 59), 
iar Martinez stabilește scorul final 
(min. 84).

• La Palermo s au [nlîlnit echipele 
secunde ale Italiei și Spaniei. Fotba
liștii italieni au obținut victoria 
cu 3-0.

a avut loc meciul 
feminine C.S. Tg.

C.S. Școlar

Tehnometal

3. C.S. Școlar

4.

1.
2.

0 64:53

1 46:46

6

4
Tg. Mures 
2 51:56 1

Clasamentele finale 
BĂIEȚI 

București
3 3 0 

Timișoara
3 2 0 

Harghita
3 0 1

Petrolul Teleajen
3 0 1 

FETE
C.S. Tg. Mureș 3 3 0 0 34:17
C.S. Școlar Banatul Timișoara

4

2 51:57 1

fi

3 2 0 1 23:15
3. Tractorul Orașul Stalin

3102 23:39
4. Constructorul București

3 0 0 3 17:26

dor, Coman 
Harghita.

2

o

și Luffi pentru C.S.S.

iV
Ultima etapă s-a disputat sub sem

nul luptei îndîrjit? pentru ocuparea 
unui loc cit mai bun în clasamentele 
celor două întreceri (masculin și fe
minin). Asa se explică scoriirile 
strînse înregistrate ieri seară, dînd 
majoritatea partidelor au fost echili
brate • pînă la fluierul final. In pri
mul meci, echipele femii’iine Tractorul 
Orașul Stalin și Constructorul Bucu
rești s-au întrecut neutru locurile 3 și 
4 in clasament. Mai atente în apă
rare, jucătoarele de la Tractorill au

revenire 
timișorenilor în repriza secundă, 
reușească totuși să-il mențină pînă 

la urmă. Victoria a revenit astfel 
echipei C.S S. București, care a fost 
superioară din punct de vedere tactic 
și care s-a apărat mai organizat și 
mai atent. Scor: 19—14 (8—4), 
punctele înscrise de Apostu (6), 
rasehiv (5), Samtmgi (4), Baneiu 
Medgenian, respectiv de Neusatz 
Kapler (2), Martin (2), Pelanzer 
Bettendorf (2). Pejar

prin 
Pa
ni.
(4),
(2). 

și Federspicl.

la momi EDIȚIEI

Ultimele știri sportive
® La Leningrad, atleta sovietică 

Tamara Press a aruncat greutatea la 
16,95 m. obținînd cea mai bună per
formanță mondială pe teren acoperit.

O Atletul american O'Brien a ob
ținut la greutate un rezultat de 19;02 
m. la un concurs desfășurat la Nill 
Wankee.

9 In finala concursului internațional 
de tenis de la Cairo, Piefrangelii l-a 
învins [>e Merlo cu 5—7, fi—2, 
fi—3, 6—3.
• A treia ediție a „Cupei Caitipio-

a

nilor Europeni" fa handbal în 7 
revenit echipei Goppingen. Ieri, în 
nală la Paris, Goppingen a dispus 
Aarhus (Danemarca) cu 18—13.
'• In „Cupa Campionilor Europeni*  

la baschet, formația Pol«nia Varșovia 
a învins echipa Barcelona cu 49-ț-AI, 
ca'ificîndu-se în semifinală cu Dinamo 
Tbilisi.

• Două rezultate din campionatul 
Americii de sud la baschet: Para- 
guai—Argentina 76—61, Uruguai — 
Columbia 94 — 49.

a 
fi
de


