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In campionatul categorici A la fotbal

feri

Constantin Grecextl (R.P- Ro- j| 
mină') termină victorios crosul 

pe 10.000 m.

Etapa a 14-a a campionatului ca- 
zgoriei A a corespuns așteptărilor, 
lajoritatea meciurilor a prilejuit dis- 
ute aprige, în care rezultatul na a 
utut fi cunoscut declt o dată cu flu- 
irul final al arbitrilor
Surpriza etapei a .constituit-o sco

nt sever cu care Minerul a- învins 
iul, de care s-a distanțat astfel cu 
■ puncte. Pierzînd meciul cu Rapid 
t ultimele minute de joc, Progresul 

schimbat lacul în clasament cu e- 
hipa minerilor din Lupeni, 
ptr-o situație critică.

In fruntea clasamentului 
us o singură schimbare:
‘acău a ocupat locul trei deținut pină 
uminică de Farul. CC.A. deși a pier- 
'ut un punct și-a menținut avantajul 
timm față de Steagul roșu, care prin 

egal realizat la Arad a rămas 
einvinsă în actualul campionat. De. 
-marcat comportarea corectă a juză- 
orilor în toate cele șase întîlniri, 
ipt cu atît mai îmbucurător cu cit 
upă curn am mai amintit meciurile

ajungî nd

&-a pro-
Dinamo

au fost aprig disputate. (Citiți 
nicile meciurilor în pag. a 3-a).

REZULTATELE DE IRRI

Știința-Farul 3—1 (2—1>, 
Minerul—Jiul 4—0 (3—0).
U.T.A.-Steagul roșu 1-1 (1-0). 
Rapidr-Progresul 3—2 (1—2),
Dinamo Bacău—Petrolul 1—0 (l—0), 
C.C.A.—Dinamo Buc. 3—3 (1—2).
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Petrolul Ploești-
Dinamo Bucureștl-U.T. Arad (0—2).
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<27 martie) : Rapid
Lupeni (*-2h Jiul
Bacău (1-3) : Parul

(a-3), Steagul roșu
greșul București (2-1),
L—Știința Cluj (2-2).

Echipele R. P. Romîne învingătoare
în cea de a V-a ediție a „Crosului Balcanic“
A

Giâl Ciray (Turcia) și Constantin Grecescu (R. P. R.) 
campioni balcanici de cros

„Crosul Balcanic" — preludiul unui 
bogat sezon internațional al atleților 
noștri, a atras ieri în tribunele Hipo
dromului Băneasa un mare număr de 
spectatori. A fost o- dimineață rece, 
ca de toamnă, dar inimile noastre 
s-au încălzit la bucuria unor fru
moase și spectaculoase întreceri atle
tice, încheiate cu strălucite succese 
ale sportivilor romîni, care au cîști- 
gat ,3 dîn. cele 4 titluri de campioni 
balcanici la cros. Aceste succese vin 
să întregească buchetul victoriilor a- 
tleților noștri- dobiudit la neuitatele 
Jocuri Balcanice din septembrie 1959.

l.a locul de întrecere a atleților au 
fluturat din nou steagurile țărilor
canice. Ediția a V-a a „Crosului Bal
canic" a înscris o- nouă pagină

cartea prieteniei tineretului din a- 
ceastă parte a Europei. Atmosfera de 
bună înțelegere și sportivitate care a 
domnit în timpul concursului, rezul
tatele de valoare obținute In ciuda 
unor condiții atmosferice nefavorabile 
(frig; vînt puternic), organizarea bună 
a întrecerilor, entuziasmul publicului, 
iată numai cîteva din elementele care 
au contribuit la deplina reușită a a- 
cestei importante competiții atletice 
internaționale.

bal-

*

4.

Goli Lovitura de colț executată de Cacovecuiu a ajuns la Constantin, care a împins mingea cu- pieptul 
în poartă. E minutul SI. Scorul arată acum 3-2 pentru Dimuno...

G«i| Ciray, din nou campioană
Campioana balcanică de cros pe 

1051), Giil Ciray, a țîșnit imediat după 
pocnetul pisfofului, de parcă ar fi luat 
startul la 200 ni și nu la 2.000 m, 
Dupăinumai 400 /n,. (parcurși în 60 
sec!) ea avea, tm avantaj de lț& sec 
față de concurenta bulgară Stoicevă 
șj. de 7 sec fată de plutonul condus 
de IJitalieta Teodoraf. Reprezentanta 
noastră a forțat alura, a ajuns-o la 
jumătatea cursei pe Stoicevă și a por
nit în urmărirea lui Ciray. Avansul 
luat de aceasta pe prima porțiune a 

dovedit suficient pentru 
In< ultima linie

cursei s-a
a-i aduce victoria;
dreapta asistăm la- nu puternic atac 
al. echipei noastre, care reușește siuși 
ari judece victoria în clasamentul ge
neral prin locurile 
Teodorof, Grecescu

SENIOARE
. Gtil CIRAY

2—.3,—4 ocupate de 
și Dumitrescu.
(2:000 m):
(Turcia). 6r33jfc 2.

Elisabefa Teodorei (R.P.R.) 5:56.0; 3. 
ITorica Grecescu (R.P.R.) 6<58j®: 4. 
Georgeta Dumitrescu (R.P.R.) 7:02,9;
5. Kipra Danailova (Bulgaria) 7:(MțO;
6. Mitica Rajkov (Iugoslavia) 7:10,0;
7. Anka- Slamnik (Iugoslavia) 7:12.0;
8. Krastana- Stoieva (Bulgaria) TDbjO; 
91 Aniela Pascitic (R.P.R.) 7:l6;0ț 10. 
Ivanka- Stoicevă (Bulgaria) 
A'malija Bfelaj (Iugoslavia) 7:3F,O; *2.  
Gabriela Hude (Iugoslavia) 7:36.0; 1.3, 
Tvetana Isaieva (Bulgaria) 7:38,0; 14. 
Ilknur Kiunul (Turcia) 753,0; 15. Malaria 
Hamlaci (Turcia) 7:59;0. Concurenta 
Ytirdan Gtiklii (Turcia) a abandonat.

Clasamentul pe echipe: 1. R.P. RO- 
MINA 9 p (2+34-4).; 2. Bulgaria - 
22 p (5+8+9); 3. Iugoslavia 2S o ■ 
(5+7+tO); 4. Turcia24.p (1+11+ 12).
Atlefij noștri pe primele trei locuri

Asemenea Ini Ciray, și la lurrbați 
un concurent s-a distanțat imediat 
după plecare. Este vorba de iugosfc- 
vtd Suboiffcr care aproape 
s-a aflat în frunte cu un 
cîteva zeci de metri.

Dar, s[ue deosebire 
Sitbotici nu și-a putut 
avansul și, dîipa 5,(K>1 m a fost' ajuns. 
Plirtomil se fărâmițase în ma» urnite 
grupe. Spre iMicuria spectatorilor toți 
cei șase- alergători romîni se menți
neau în grupul fruntaș alaiuri de alți 
9- concurenți, printre care Dalkilic,

(Continuare- din pag, a

7:3^0; II.

patru ture 
avaws» de

de Quay. 
rnen$ne

In campionatul de rugbi

nEZIIt-TATKl.E TBHNM2R 
ALE ETAPEI A H-A

C.C.A.—Progresul 5—3 (9—0) ; 
Grivița Roșie—Metalul 8—3
Dinamo—Știința Buc. 20—3 to—.*»  ,
Constructorul—C.S.M.S. Iași 3—0 (3—0); 
Pietroiul PIoești—Știința- Petroșani 3—3 
(3—3) ; Știința Timișoara—Știința
Cluj 3-fr (0—1>>.

C.F.R. 
(0—3) ; 
(8-3) ;

—--------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -------- --------------------------------------------

runtața campionatului feminin de baschet,
Știința București, învinsă la Tg. Mureș

• Deși s-a prezentat pe teren fără 
trei titulari — Pfenciu, Blăgescu și St. 
Constantin — ceea c.e a constitui un 
serios, handicap, echipa- G.C.A. a fost 
ie.ri o- revelare în partida susținută- în

f .ms.
compania Progresului. Majoritatea ce
lor prezenți pe terenul diit Parent Co
pilului, închișiv suoorteru mditarilor, 
credeai® în Victoria’ Progresului, care 
prezentau g „garnitură1' completă. Șt 
totuși, tinerii . introduși în echipa 
C.GA în ultimă instanță au cores
puns integrat, duciud lat victorie cu
lorile- cluijului I^tgbiștii- lici
tări au jucat simplu, cu pase scurte șt 
multe grămezi spontane. Jucătorii de 
la C.C.A. an excelat în ceea ce priveș-

Etapa de ieri a campionatelor pepu- 
iearur de basehet a adus, cea mai 
are surpriză a returului : liderul cla 
metilului feminin — Știinla- Bucit- 
ștr — a fost nevoit pentru prima oară 

aceasta competiție să părăsească-, 
renul învins. Echipa C. S. Tg, Mu 
ș» învingătoare,! formației bucurește- 
\ s-a dovedit o dată iu plus deosebit
• redutabilă- pe teren propriu euce 
ad o victorie meritată în fața unei 
hipe superioare din punct de vedere 
hnic. Si acum, iată pe scurt robi
rile jocurilor desfășurate ieri in 
tatii și în țară.-.
• Meciul Metalul București — 
ța Iași desfășurat dimineață. în 
etaltil a purtat în permanență' 
enta miei dispute dîrze, al cărei în 
ngător iui a putut fi cunsociit decîf 
dată cu ultimul fluier al arbitrilor, 
etalurgiștii, pentru care aceaclă par
ia avea o importanță deosebită, au 
cat cu o remarcabilă- ambiție, lup 
id -o mu’t etan pentru Eeeare mirt
:. Deși conduși aproape 37 de miuu

Ca-

Vo 
sala 
am-

nici- 
t«ai

te, Iwcureșfenit ou și-au lăsat 
odată; adversarii si ia un avans 
mare de 5 puncte; In final, datorită 
unui efort colectiv și în același timpi 
unei inspirate1 introduceri în echipă- a 
tînărului Dttțescu (a înscris 6- puncte 
io ultimele două' minute de joc) au 
reușit să egaleze și să obțină o- victo
rie la limită.. B'aschetbaliștii ieșeni nil 
au repetat evoluțiile' lor anterioare din 
meciurile cu Rapid ș*  Dinamo, lâsîn- 
dtt-se angrenați în jocul, mult prea 
lent al adversarilor, în loc să foloseas
că contraatacurile și- pătrunderile in
dividuale care le-au adus nenumărate 
succese. Eii au mizat prea mult (da
torită apărării foarte*  strtnse » met»- 
lurgiștilor) pe „coșul" de ta senwdis 
tanla. și alunei eîitd- acesta im. ie-a 
mai; „mers", randamentul echipei a 
fost din ce- în ce mai scăzut. Scor fi
nul: 44-42" (23*28)  pentru Metalul.

A doua îiitîlmre- mascul uă progra
mată în Capitală, între Rapid și Pro
gresul, a avut de asemenea un carac
ter decisiv, de astă dată pentru am 
bele formații. In ciuda unei prime re

prize de lupta, ctnd cele dbuă echipe 
au avut pe rînd conducerea l'a scor, 
desnod'ămîntuh partidei s-a' produs, cu 
10 minute înainte- de sfîrșitul ei. Ra 
pidiștii. demonstrînd că totuși știu să 
joace un meci important, au acționat 
în stilul lor obișnuit în repriza secun 
dă (a-tachri rapide și surprinzătoare), 
și-au impus superioritatea tehnică, tor- 
țjnd- victoria. Din minutul 30 ei s-au 
detașat, avînd în permanentă un avan
taj de 10 puncte și au cîștigat în cele 
din urmă cu. scorul de 75-60 (30-281). 
De remarcat jocul bun al lui Costescu, 
Pbpescu, l'lorescu, Stănescu (Rapid) 
șt Karabeli-an. Flore-a (Progresul)!.
• Un finat interesant a avut întîl- 

nlrea feminină Constructorul — I.C.F. 
Constructorul â- terminat prima repri
ză' în avantaj (30-20) pe care l-a mă
rit și mai mult dirpâ reluare : 44-29 
î<» mm 25. Din acest moment icefi stele 
au avut o*  revenire excepțională apro- 
pi ndii-se pî«ă*  la. 43-44. (min. 32), dar 
au trebuit să cedeze în cele din urmă

(Conluiuare in pag. a 2-a)

(Continuare- in pag. a- 2-a-f

Fază din meciul C.F.R. Grivița- Roșie-Mefahd (țS-^X. urmării îndeaproape 
de Negnlescn. (MettdiilK C. Stane seu (C.F.R.) face un frumos schimb 
de pase cu coechipierul său, tîcu. (Foii»: tt! Nttadiț



Rezultate bu ne în „Cupa Pri ni averi î “

N. Rotaru a egalat recordul mondial
Petrolul

Rezultate

Constanta
surprinzătoare

întrecerile de tir dotate cu „Cupa 
Primăverii" desfășurate ieri pe poli
goanele Tunari și Dinamo s-au înche
iat în general cu rezultate bune. Con
dițiile de desfășurare a probelor au 
fost însă diferite. La poligonul Tunari, 
de pildă, vremea nu a ținut... cont de 
denumirea competiției. Concurenții aii 
fost în mare măsură stînjeniți de frig 
atît la pistol viteză (unde se organi
zase ad-lioc o încălzire la un foc de 
vreascuri) cît și la armă liberă caii 
hru redus și talere aruncate din șanț. 
Cu totul alte condiții au avut însă se
nioarele, juniorii și junioarele care 
s-au întrecut pe poligonul Dinamo.

In întrecerile de ieri am remarcat din 
nou forma bună a trăgătorului N. Ro
taru (C.C.A.), care și la acest concurs 
a obținut o performanță valoroasă, 
mai ales la poziția în picioare, unde 
a realizat 374 p, rezultat egal cu recor
dul mondial. La junioare, de asemenea, 
s-a impus cu autoritate Ioana Soare 
(Știința) care a cișt'gat detașat.

Scoatem in evidență și un fapt ne
gativ de la proba de pistol viteză (cu 
toate că în majoritatea lor rezultatele 
au fost bune, îndeosebi cele realizate 
de P. Mocuță și I. Tripșa). Astfel, a 
stîrnit nedumerire faptul că Ștefan Pe
trescu nu s-a clasat nici măcar între 
primii cinci trăgători. Dar iat'ă cum s-au 
petrecut lucrurile: Ștefan Petrescu a... 
uitat să-și armeze pistolul înainte de 
comanda „gata", Cînd și-a dat seama 
era prea tîrziu. Timpul cu armarea 
pistolului i-a răpit secunde prețioase 
și el a scăpat în felul acesta două 
siluete. Faptul nu trebuie privit de că 
tre federație ca un accident. Trăgă
torului Ștefan Petrescu nu trebuie să i 
se treacă cu vederea acest lucru de 
neconceput pentru un sportiv de talia 
și renumele lui.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 3x40 focuri seniori poziția 
culcat: 1. N. Rotaru (C.C.A.) 395 p, 
2. I. Sîrbu (C.C.A.) 394 p, 3. E. Po- 
povici (Metalul) 390 pț poziția în ge
nunchi: 1. N. Rotarii 381 p, 2. I Vă
carii (Dinamo) 380 p, 3. I. Sîrbu 376 
p. Poziția în picioare: 1. N. Rotaru 
374 p (REZULTAT EGAL GU AC
TUALUL RECORD MONDIAL). 2. G. 
Antonescu (Spartac) 368 p, 3. I. Sîrbu 
358 p. Pe trei poziții: 1. N. Rotaru 
1150 p, 2. I. Sîrbu 1128 p, 3. G. An- 
ionescu 1125 p. Talere aruncate din 
șanț manșa La: 1. I. Dumitrescu (Re
colta) 95 t, 2. Gh. Enaclie (G.C.A.) 
91 t, 3. .1, Trăistaru. (G.G.A.) 80 t. 
Pistol viteză: J. P. Mocuță (Dinamo) 
685 p, 2. I. Tripșa (Dinamo) 580 p,

fFnmtașa campionatului feminin 
Știința București invinsă 

la Tg. Mureș
(Urinare din pag. 1)

în fața unei echipe superioare. Scor 
final: 52-46 ( 30-20) pentru-Construe 
torul

A. VASII.1U

• In celelalte două jocuri feminine 
desfășurate în București s-au înregis
trat rezultate normale. Rapid a între 
cut (1 S. Oradea cu scorul de 61-39 
(31-20), iar Progresul a eîștigat în 
fața Voinței București cu 50-35 ( 22-9) 
(A. Axente-corespondent).

• Spectatorii prezenți la întîlnirea 
'dintre echipele feminine C. S. Tg. Mu 
reș și Știința București au asistat la 
lin joc extrem de disputat terminat cu 
o victorie mult aplaudată a echipei 
locale. Mai bune în prima repriză, 
bucureștencele au fost depășite după 
pauză de jocul plin de elan și corn 
bativ al gazdelor și în plus, lipsite de 
calm în momentele decisive, au fost 
nevoite să cedeze pentru prima oară 
în acest campionat. Antal și Foga- 
rassy au fost din nou cele mai bune 
[jucătoare mureșene, în timp ce de la 
Știința nu am putut remarca decît pe 
Haralambie și oarecum Dinescu. Scor 
final: 56-50 ( 26-33) pentru G. S. Tg. 
Alureș (V. Kadar-coresp. reg.).

• La Orașul Stalin, Stegtil roșu a 
învins fără dificultate Dinamo Oradea 
cu 73-47 (35-19), iar echipa femini
nă Știința Cluj a obținut a doua victo 
rie consecutivă în fața formației finii 
șorene G. S. S. Banatul la scorul de 
53-34 (26-18). (C. Birleanu și T. lan- 
cu-coresporîdenți).

la pozifia în picioare

Junioara Ioana Soare (Știința) ci ști gătoarea probei de armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri în timpul concursului.

Armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare poziția culcat : 1. Mariana 
Muller (Spartac) 291 p, 2. Ana Goreti 
(Spartac) 290 p, 3. Felicia Iovănescu 
(Proiectantul) 290 p. Poziția în ge
nunchi: j. Paraschiva Almășan (Di 
namo) 286 p, 2. Maria Otz (Spartac) 
283 p, 3. Eda Antoș (Știința) 282 p. 
Poziția în picioare: 1. Ana Goreti 
2.58 p, 2. Elena Scimeanu (Voința) 
256 p, 3. Paraschiva Almășan 256 p.

111 tTMl =

Dinamo, C.F.R. Grivtța Roșie, C.C.A și Știința Cluj 
la a doua victorie consecutivă

Pe trei poziții: 1. Ana Goreti 828 p, 2. 
Sanda Caseti (Metalul) 825 p. 3. Pa 
raschiva Almășan 822. La junioare pe 
primul loc la toate cele trei poziții 
s-a clasat Ioana Soare (Știința) cu 813 
p. iar la juniori cea mai bună coin 
portare au avut-o Gh. Stoian (Pala
tul Pionierilor), I. Olărescu (Palatul 
Pionierilor) și M. Rusescu (Dinamo). 
Pe trei poziții a eîștigat M Rusescu 
cu 831 p. V. GODESGU 

mai clare. Constructorul a meritat to
tuși victoria, pe care a realizat-o prin 
P. Niculescu (min. 36 — lovitură de 
pedeapsă). Din nodul celor 30 de ju
cători, i-am remarcat doar pe Leați, 
Georgescu, Bărăscu și P. Niculescu de 
la Constructorul, Rădulescu, Borșaru, 
Rozenberg și Drobotă (ultimul numai 
în repriza întiia) de la C.S.M.S. Inși.

T. STAMA

• Dinnmcviștii biieureșteni, în re
venire de formă, s-au impus în dauna 
unei echipe care a decepționat. Știin
ța nu a rezistat decît o repriză, după 
care a „căzut". S-a remarcat întreaga 
echipă învingătoare, iar de la Știința, 
Gherbali, Grigoriu și Cfimovschi. autor 
al unei lovituri de picior căzute.

Vești de la corespondenți
PRIN MUNCA VOLUNTARA

Stadionul „23 August" din Tulcea 
va avea o nouă înfățișare. Lucrările 
de reamenajare a celei mai mari baze 
sportive din acest oraș au început în 
vara anului 1959. De atunci și pînă 
in prezent, terenul de fotbal a fost 
gazonat și împrejmuit cu un gard de 
sîrmă, iar tehnicienii din .oraș au 
trecut la amenajarea unei piste de atle
tism cu dimensiuni normale. Toate 
lucrările, care s-au ridicat la o sumă 
de aproape 10.000 lei, au fost făcute 
numai prin muncă voluntară. O con
tribuție importantă în această acțiune 
au adus muncitorii și tehnicienii de 
la Șantierul naval, O.C.L. și T.R.C.H.

ION TURȘIE

„CUPA PRIMĂVERII" LA FOTBAL

Pentru a da posibilitate echipelor 
de fotbal din localitate să se pregă
tească cît mai bine în vederea reluării 
campionatelor — raional și regional 
—, comisia de fotbal de pe lingă con
siliul orășenesc U.C.F.S. din Medgi
dia a organizat o competiție dotată 
cu „Cupa primăverii".

La acest turneu participă 12 echipe 
din Medgidia, Basarabi, Cernavoda,' 
Dorobanții, Satii-Nou 'și * * Saligni. lată’ 
și cîieva din primele rezultate inre-

(Urmare din pag. 1) 

te viteza de execuție și de mișcare. 
Intr-aceasta a constat superioritatea 
„15-)ui“ militar. In prima repriză e- 
cliipa Progresul a fost ca și inexisten
tă pe teren. In această parte a jo
cului militarii au înscris o încercare 
de toată frumusețea prin Ionescu, care 
a făcut o cursă lungă și mult aplau
dată. A transformat Merghișescu: 
5-01 De remarcat că Ionescu a măi 
marcat o încercare, neac.ordată însă 
de arbitrul N. Fulea. La reluare — 
beneficiind și de aportul Aîntului — 
Progresul echilibrează jocul și reușește 
să reducă din handicap prin Dobre 
care înscrie o încercare (netransforma
tă), după o acțiune colectivă : Emil 
Dumitrescu—fă na se—Dobre. Cei mai 
buni: Ionescu, Căpuș an, Enache, Dorit 
Pavel (C.C.A.) ți Vicol,. Cochia (Pro
gresul).

D. CALLI.MACHI
• Metalul M.l.G. a făcut ieri o par

tidă curajoasă în compania puternicei 
formații ceferiste. Metalurgiștii au ata
cat tot timpul mai ales pe comparti
mentul înaintării, care a funcționat 
foarte bine. In schimb feroviarii nu au 
jucat în nota lor obișnuită, cu baloane 
la mînă, cu acea desăvîrșită colaborare 
— cu care ne obișnuiseră —- . între 
pachetul de înaintași și linia de trei- 
sferturi. Ei s-au angrenat într-un joc 
confuz pe înaintare, care a convenit 
de minune metahirgiștilor, puși... pe 
fapte mari. O frînă în jocul formației 
campioane a fost ieri Obleinenco (mij
locaș la deschidere), care a trimis 
aproape toate baloanele afară. De ase
menea, Stanciu, la talonaj, a fost ca 
și inexistent. Aceasta a făcut ca fero
viarii să fie conduși timp de 60 de mi
nute cu 3—0 1 Abia spre sfîrșitul par
tidei, mai atenți, ei au reușit să ega
leze printr-o lovitură de pedeapsă e- 
xecutată de Irimescu, care a înscris 
mai apoi și o frumoasă încercare. Am 
reținut jocul preslat de DăiciuJescu, 
Dragomir, Țenescu, Chirvase (autorul 
unei încercări) și lancu (cam dur 
însă) de la Metalul, Irimescu, Stănes- 
cu. Stoenescu și Șerban de la C.F.R.

N. BARBAUȚEAN

• Constructorul și C.S.M.S. Iași au 
fost departe de a oferi ceea ce se 
cheamă un spectacol sportiv. Jocul 
mediocru, închis practicat de ambele 
echipe (în toată partida n-’im puiuț 
nota decît trei șarje și acelea nefinali
zate), unele durități al căror ton l-au 
dat deobicei gazdele, arbitrajul mult 
prea larg, toate acestea au avut da
rul să nemulțumească spectatorii. Prin 
prisma dezvoltării unor acjiitni • ceva

Și etapa de ieri a campionatelor de 
volei s-a încheiat cu o serie de re
zultate surprinzătoare, ceea ce face ea 
interesul manifestat de spectatori pen
tru această competiție să fie din ce 
în ce mai mare. De pildă, la meciul 
feminin de la Constanța mai mult de 
1.500 spectatori au aplaudat prima 
victorie a echipei locale Petroltill Tot 
în etapa de ieri a mai ieșit în evi
dență rezistența deosebită opusă de 
Voința Sibiu dinamovistelor din Bucu
rești, victoria studenților timișoreni 
asupra celor din Cluj și rezultatul bun 
obținut de C.C.A la Petroșani. In Ca
pitală, Victoria, pe .linia ultimelor sale 
bune comportări, i-a obligat pe jucătorii 
de la Dinamo să se întrebuințeze mult 
pentru a cîștiga cele 2 puncte. Iată cî- 
ieva amănunte asupra celor mai im
portante jocuri:

• CONSTANȚA: Peirolul-Progresul 
București (f) 3-0. Constănțencele au 
obținut o victorie pe deplin meritată. Ele 
au acționat cu mult calin atît în apă
rare cît și atac, au avut multă voință 
și putere de luptă. Se face tot mai 
mult văzut aportul antrenorului C. 
Sîrbu, care a schimbat echipa în bine. 
Progresul a jucat mai eficace doar în 
setul al treilea, cînd a și condus cu 
9-2. S-a remarcat întreaga echipă lo
cală și în special Paula Costea, iar 
de la învinse Cornelia Moraru I și 
Anca Glaici. (E. PETRE-eorcspondent)

• SIBIU: Voînța-Dinamo București 
(f) 0-3. Echipa locală a jucat de la 
egal la egal cu bucureștencele, dar 
datorită lipsei de hotărîre în momen
tele decisive a pierdut la un scor ne
meritat de sever. De remarcat că în 
liecare set s-a ajuns la situația 13-13. 
Voința merita să cîștige cel puțin două 
seturi. S-ati remarcat Doina Tărășan, 
Eugenia Bojiță (Voința), Tinda PJe- 
șcianu, Elisabeta Preda (Dinamo). 
(6. PITAR l’-corespondeid)

• TIMIȘOARA: Știința-Știința Cluj 
(tn) 3-L întîlnirea dintre cele două 
echipe studențești a prilejuit multe 
faze apreciate de spectatori. Timișo
renii puteau cîștiga cu 3-0 dacă în se
tul 3 nu ar fi avut o perioadă de că
dere. Ultimul set a fost și cel mai 
disputat. La 0-0 și 5-5 serviciul a 
fost schimbat de cîte 7 ori. Localnicii, 
atacînd mai variat, reușesc — în cele 
din urmă — să se impună și să cîș
tige partida. S-au evidențiat: Muș.it, 
Schlett, Coste (Timișoara), Fierarii, 
Bărbuță, Cherebeț’n (Cluj).

(MIRCEA LUCA-corespondent)

• PETROȘANI: Utila juI-C.C. A.
(m) 2-3. Voleibaliștii de la Utilajul 
au opus o frumoasă rezistență echipei 
militare. Ei au eîștigat la mare lupta 

gistrate: Recolta Basarabi Pro
gresul Medgidia 5—9; Cimentul Med
gidia — l.M.U. Medgidia 8—2; C.S. 
Basarabi — Dinamo Satu-Nou 8—0.

SERGIU ZIMBREA

SPORTIVII IN PRIMELE RINDURI

Recent a fost ./constituită în satul 
Tătăruși din raionul Pașcani o gos
podărie agricolă colectivă care a fost 
denumita „Cel de-al 111-lea Congres 
al P.M.R.". Noua gospodărie agri
colă colectivă, una din cele mai pu
ternice din întregul raion, totalizează 
peste 200 de familii de țărani munci
tori Țmai mult de jumătate din numă
rul total al familiilor din sat). Mem
brii consiliului asociației sportive 
Șoimii Tătăruși în frunte cu Anița 
Constantin și Dan Săndulcscu an dus 
o muncă neobosită pentru crearea 
gospodăriei agricole colective. Aso
ciația sportivă Șoimii Tătăruși este de 
altfel, fruntașă pe raion, cuprinde pes
te 500 de membri care practică fot
balul, voleiul, tenisul de masă și 
șahul.

Președinte al G.A.C. a fost ales 
tov. Constantin Dogarii, nn țăran har
nic și destoinic căruia îi place mult 
sportul. In cadrul adunării generale 
de constituire a gospodăriei el a 
propus de altfel ca asociația sportivă 
Șoimii să activeze de acum înainte 
pe lingă G.A.C. luîndu-și angajamen
tul ca va sprijini cit mai mult des
fășurarea linei largi activități spor
tive de mase.

C. ENEA

la prima victorie
in ambele campionate

primele două seturi, dar C.C.A. a jue 
în continuare tot mai bine, impunî 
du-se cu autoritate..

FEMININ: Voința Sibiu-Dinar 
București 0—3 (13—15, 13—15, 14 
16), Știința Clui-Știința Timișoa 

3-0 (4, 12, 5), Petrolul Constant 
Progresul București 3-0 (7, 9, 13), 
P. București-Voința Or. Stalin 3-1 (I 
— II, 13—15, 15-3, 15—4), Meta! 
București-Rapid București 0-3 (II, 1 
6), Someșul Chij-Progresul Tîrgovi: 
3-0 (6,7,13).

1. Dinamo Bucurețtj o 18 0 39: 3
2. Rapid București 13 12 1 36: 6
3. Someșul Cluj 13 il 2'35:10
4. C. P. București 13 9 4 32:19
5. Metalul București 13 7 6 26:23
6. Știința Cluj 13 7 6 25:25
7. Voința Or. Stalin 13 6 7 21:29
8. Progresul București 13 5 8 18:26
9. Voința Sibiu 13 3 10 17:32

10. Progresul Tîrgoviște 13 2 11 10:36
11. Știința Timișoara 18 2 11 9:37
12. Petrolul Constanța 13 1 12 14-36

MASCULIN: Știința Timișoara-'
ința C4nj 3—1 (15—8, 15—1 3, 9-
15—10), Progresul București-Știii
Galați 3—0 (4, 1, 4), Tractorul i 
StaHn-Politehnica Or. Stalin 3 
(15—11, 12—15, 1.5—7, 15—8), 1 
lajul Petroșani-C.C.A. 2—3 (16— 
16-14, 11-15, 9—15, 6—15), Vk 
ria București-Djnamo București 1-
(18—20, 6-15, 15—4, 13-115).

1. Rapid București îS 12 1 88: •
2. Progresul București 13 12 1 .|7:1
3. Știința Cluj 13 10
4 Dinamo București 18 9 V
5. Tractorul Or. Stalin 18 8 5 28:2
6. Știința Timișoara 13 7 6 29:2
;. c.c.a. 13 7 6 25:2
8. Utilajul Petroșani 13 4 9 23:3
9. Victoria București 13 4 9 22:3

10. Constructorul București 13 2 11 14:3
11. Politehnica Or. Stalin 13 2 11 13:3
12. Știința Galați 13 1 12 11:3

onospor t
i

lata cum aralA im buletin cu t< 
rezultatele exacte la concursul Pr< 
sport nr. 12 din 20.UI.1960.

I. C.C.A —Dinamo București
II. Rapid-Progresul

III. U.T.A.—St. roșu
IV. Dinamo Bacău—Petrolul
V. Minerul—Jiul

VI. Știința Cluj—Farul
VII. Interna zionale—Bari 
Vin. A taianta—Fiorentina

IX. Udinese-Mîlan
X. Bologna—Spăl

XI. Roma-Pad«va
XII. Napoli—Palermo v J

La ace^t concurs au fost dej
aproximativ 6G3.400 variante.

PRONOEXPRES

Azi și mîine sînt ultimele zile 
care se mai pot depune buleti 
pentru concursul Pronoexpres a c 
tragere are loc miercuri.

F^a concursul de săptămîna tre 
participapții b. Schwartz clin Cugir 
Samson din București și Al. Neacșu 
Bolintinul din Vale au eîștigat 
29.688 lei iar alți e participant! au cîșt 
cite 11.133 lei.

Participați pe buletinele eu nur 
în ordinea de preferință șl pe 
sistem redus care vă pot aduce pr- 
mari.

HIPISM
ALERGĂRILE DE MIERCURI

Miercuri 23 martie la orele 15 sc 
disputa pe hipodromul,.Băneasa, o j 
resantă reuniune de trap. Progri 
cuprinde 7 alergări bine echilibrați 
care vor participa 68 de cai.

In premiul Covasna principala 
gare a zilei va reintra Nun mare, c 
pionul cailor de trei ani.

Vor lua startul : Coleta 1700 (Tocle 
Adrian 1700 (Vasile Gh.), Postăvaru 
(Szabo I.), Florida 1700 (Crainic 
Nun mare 1700 (Tunase), Elegant 
(Ghinea), Priveliștea 1720 (Oană 
Triumf 1740 (Moldovan). Vulcan 
(Bonțoi V.), Vîrtej VI 1740 (Avram 
Pariul Austriac începe cu suma 
lei «601.

REZULTATELE DE DUMINIC?

ieri s-a alergat pe hipodromul Băn 
premiul de Martie prima alergare j 
cipală din acest an Proba s-a disj 
în două reprize, ele revenind arrr 
rilor Succes și Hamefal.

I. Fîmnic (Mihăilescu), Zara, Harpa 
Coia : 3.20-23.40 lei.

II. Pitic (Avram G). Eviva, Far 
Cota : 6.20—48,80—45,20 lei.

Ordine triplă : 310,40 lei.
III. Morala (Onache S). Neva, P! 

Cota : 3,80—23.30—35.20 lei
IV. Atlet (Avram G.), Energia, Hin 
Cota : 1.60-13.10-13,60 lei.

Ordine triplă : 163,10 lei.
V. Hamefal (Tănase), Frăsinet, Br» 

Cota : 3.60-14.70-9.10 lei.
VI. Succes (Szabo I). Licurici HI, 

tăreț; Cota : 2.40-12,60-11.30 lei.
Ordine triplă : 123,80 lei.

VTT. Tarcav (Oahă I.). Olimp IT. N< 
Cota : 4,40—20,20—33 lei.



Meciuri viu disputate și cu multe goluri în etapa de ieri
Partidă palpitantă, rezultat echitabil

3-3, după ce Dinamo București a condus 
cu 3-1 in meciul cu C. C. A.

Cu un final mai bun, Rapid a cîștigat 
în fata Progresului: 3-2 0-2)în fața Progresului

o partidă pasionantă, care 
.tribunele" încordate pînă la 

îl, C.C.A. și Dinamo 
împărțit cele două 
joc, ceea ce, după 
reprezintă cel mai 
al acestui meci plin 

disputat cu mare ar
in general, în limitele

După 
a ținut 
fluierul 
București și-au 
puncte puse în 
părerea noastră, 
echitabil rezultat 
de peripeții, 
doare dar, 
sportivității. Este adevărat că, la un 
moment dat, Dinamo a avut, cum se 
spune, victoria „în buzunar" — cu 
10 minute înainte de flueirul final 
conducea cu 3—1 1 — dar finind 
seama de ansamblul partidei, de fi
nișul mai bun al echipei C.C.A., re
zultatul e de natură sa mulțumească 
ambele formații și, bineînțeles, pe 
suporterii lor.

întîlnirca a avut un început „li
niștit". Dinamo, cu o echipă din care 
lipseau trei titulari, s-a rezumat la 
cîteva acțiuni prudente, încheiate cu 
șuturi de la distanță, care n-au re
prezentat nici un pericol pentru poar
ta adversă. în primele 20 de minute, 
C.C.A. a făcut și mai puțin, în sen
sul că atacul n-a fost în verva obiș
nuită și n-a ajuns niciodată în situa
ția de a șuta. In minutul 22 însă, 
Tataru demarează cu mingea pînă 
spre linia de fund, de unde centrea
ză puternic, iar Alexandrescu venit 
din urmă reia cu capul, în plasă, 
pe lîngă Uțu, depășit de repezici
unea cu care s-a petrecut faza. Un 
gol „clasic", care a dat aripi echipei 
C.C.A. Totul a durat însă numai 3 
minute, deoarece la un contraatac 
al dinamoviștilor, Varga a șutat fără 
perspective de Ia marginea careului. 
Voinescu a prins mingea, pentru ca 
în clipa următoare s-o 
mîini în poartă, 
coechipierilor săi : 1 — 1 I

Acest gol neașteptat 
mișcare" întreaga echipă Dinamo, 
care incepe să stăpînească terenul. 
Tn min. 29, Apolzan intervine defec
tuos și Biikossi reușește astfel să 
marcheze din apropiere cu tot blo
cajul lui Voinescu : 2—1. După aceste 
două goluri, care aparțin mai de
grabă apărării adverse, Dinamo are

scape din 
spre stupefacția

pune

3 mari ocazii de a înscrie. In min. 
31, Voinescu își răscumpără oarecum 
golul primit, oprind în ultimă in
stanță șutul lui tJtimie, care se du
cea... glonț „la păianjen", iar în mi
nutele 38 și 40, Varga și Ene I 
pierd goluri ca și făcute. In general, 
Dinamo a atacat mai mult în ar 
ceasta repriză, a luptat pentru fie
care minge, n-a dat răgaz echipei 
C.C.A. sa-și organizeze jocul.

După pauză, C.C.A. începe să ac
ționeze mai clar, preluînd în mod 
evident inițiativa. Dinamo se apără 
însă cu multă voință, astfel că îna
intașii de la C.C.A. nu prea au ocazii 
de a marca. Dimpotrivă, cei care 
înscriu sînt dinamoviștii. O noua 
greșeală a lui Apolzan, în min. 74, 
și Varga, ieri cel mai bun atacant 
de la Dinamo, pătrunde în careu, 
șutind imparabil sub bară: 3—1.

Se parea acum că nici o surpriză 
nu mai poate să intervie și deci că 
Dinamo are victoria asigurată. In 
min. 8F însă, Cacoveanu execută un 
corner, Uțu este faultat de Alexan- 
drescu și împiedicat astfel să inter
vină. iar mingea lovita cu pieptul 
de Constantin intră în poartă. Cu 
5 minute înainte de sfîrșit, după o 
o lovitură liberă executată de Jenei, 
Constantin, „șters" totuși în acest 
meci, șutează de la 10 metri și e- 
galeaza. In ultimul minut de joc. 
Dinamo e la un pas de a recuceri 
victoria care îi scăpase printre de
gete, dar șuturile lui Ene I și Se- 
menescu trec de puțin pe lîngă 
poartă.

Arbitrul, Vasile Dumitrescu (Bucu
rești), a fost neatent la faza din 
care C.C.A. a înscris cel de al doilea 
gol. In rest, el a condus bine urmă
toarele formații:

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, Zavoda I — JENEI, MI- 
HAILESCU — Cacoveanu, Constan
tin, Alexandrescu, RAKSI, Tătaru.

DINAMO: Uțu — CĂL1NOIU,
Motroc, Panait—VASILE ALEXAN
DRU, DRAGOMIR - Biikossi, VAR
GA. Ene I, EFTIMIE, Semenescu.

JACK BERARIU

Contează mult cum -începi un meci. 
Dar și mai mult contează cum îl 
termini I Pentru că, de obicei, la 
fotbal rezultatul este determinat de 
repriza a. doua, de final. Așa a fost 
și ieri’ în meciul Rapid — Progresul 
și — cu tot jocul său bun 
---- !-x i a adus, larepriză,

din prima 
pauză, un

că Rapid a obținut primele sale 
puncte din retur, după un joc care a 
plăcut mult prin, dinamismul faze
lor (mai ales în primele 20 de 
minute), prin oscilațiile de scor și mai 
ales prin abundența fazelor la poar
tă. Ratările de ambele 
intervențiile de ultirhă

părți, barele, 
instanță ale

S-nu marcat multe goZ«r/ în cuplajul de ieri d: pe stadionul „23 August' 
lată-l și pe cel mai spectaculos, înscris cu capul de Dinulescu, în nu 

ciul Rapid- Progresul.
meritat 2—1 —. Progresul rămîne 
totuși un învins fără drept de apel : 
în ultima parte a întrecerii Progre
sul s-a comportat de o manieră care 
a facilitat' drumul spre victorie al 
Rapidului, alb-albaștrii fiind domi
nați în toate compartimentele. Astfel

apărătorilor au animat tribunele. 
Feroviarii au cîștigat — pe merit — 
pzntru că au 
mai omogeni, 
aparținut mai 
nașe în prima

St. roșu la al 8-lea meci egal

fost mai constanți ți 
Repriza a doua le-a 
categoric decît domi- 
parte Progresul, așa

acest aspect scorul apare

U.T.A Steagul roșu 1-1 (1-0)

Minerul Lupeni a realizat scorul etapei: 4-0 
cu Jiul Petroșani

LUPENI, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Meciul dintre cele 
două echipe din Valea Jiului, desfă
șurat în fața unei cifre record de spec
tatori pentru acest oraș (8.000), 
a decurs într-o atmosferă de deplină 
sportivitate. Alinerul Lupeni,. jucînd 
mai bine, mai dinamic, cu mai multă 
însuflețire și avînd un atac mai eficace, 
a obținut o frumoasă victorie, cu 4-0 
(3-0). Gazdele au jucat mai iute, în 
adîncime, au știut să-și creeze situa
ții de gol și — mai ales — să specu
leze greșelile apărării adverse. Totuși, 
scorul este prea sever, pentru că în 
cîmp Jiul a jucat bine, fiind chiar egal 
Minerului. Echipa din Petroșani nu 
și-a creat însă situații de gol, a con
dus bine mingea pînă în marginea 
careului, a tras puțin și imprecis la 
poartă. •

De la început Minerul atacă pericu
los și tn mm. 5, la un schimb de 
mingi Crăiniceapu-Milea-AeaAeu/c/, ul- 

. tunul trage la poartă prin surprindere 
și Gram scapă mingea în plasă: 1-0. 
Jocul c puțin cam nervos .dar inter
vențiile arbitrului (care dă avertis
mente lui Panait, Leahevici, Vasiu) 
«ontribuie la calmarea jucătorilor. în 
min. 7, Gram reține un șut al lui Lea
hevici. Apoi, la o centrare a lui Ncr- 
tea, Ciurdărescu reia peste poartă. In 
min. 18 Panait iese de pe teren, în 
urma unei ciocniri cu Leahevici, și nu 
va reintra decît în min. 27. In min. 
21 Minerul urcă scorul: Leahevici cen
trează la Crăiniceanu, acesta reia în 
bara și Sima introduce balonul în 
plasă: 2-0. După o nouă ratare a lui 
Miiea, localnicii înscriu din nou (min. 
27) : 'Grain degajează 
Crăiniceanu și acesta, 
șutează pe sus peste 
care fugea spre poarta 
3-0. Tn. formația Jiului 

-dificări: Panait

prima repriză — joacă: bine în cîmp 
dar n-are eficacitate în atac. In min. 
56, Leahevici trage pe lîngă bară iar 
în min. 60 Mihaly salvează o situație 
critică în careul echipei Minerul ,res- 
pingînd balonul din piciorul Iui Ner- 
tea. Tn min. 67, Miiea pasează lui 
Crăiniceanu care pecetluiește scorul 
final: 4-0. In continuare. Jiul atacă 
dar nu poate marca din cauza jocului 
steril al atacanțMor .

Arb. M. Cruțescu a condus foarte 
bine echipele:

Minerul: Kiss-Plev, Coman, Che- 
resteț-Szdke, Mihaly-Pal, Sima, Lea
hevici, Miiea, Crăiniceanu.

Jiul: Gram-Romoșan, Panait, Cră- 
ciun-Vasiu, Farcaș lf-Nertea, Cosmoc, 
lîlvescu, Ciurdărescu, Manea.

De la Minerul cei mai buni au fost 
C.heresteș, Coman, Szoke, Leahevici, 
Miiea, Crăiniceanu. De la Jiul s-au 
remarcat: Cosmoc, Crăciun, Romoșan, 
Farcaș II si Ciurdărescu.

PETRE GAȚU

ARAD 20. (Prin telefon). — Spec
tacolul fotbalistic oferit de echipele 
U.T.A. și Steagul roșu Orașul Stalin 
a plăcut celor 15.000 de spectatori 
prezenți pe stadionul din localitate. 
De-a lungul celor 90 minute ambele 
formații au luptat cu multă ardoare, 
realizînd un joc de bună factură teh
nică.

In prima parte a întîlnirii texti- 
liștii sînt mai agresivi și încercările 
lui Țîrlea, Petschowski, Mețcas și 
Sereș îl solicită din plin pe portarul 
Ghiță. Oaspeții se fac remarcați în 
acțiunile de cîmp, unde desfășoară 
un joc tehnic, cu pase în viteză. Ei 1 
nu reușesc însă să finalizeze acți- ■ 
unite, deoarece apărarea imediată a 
localnicilor formează un zid de ne- , 
trecut. Cei care deschid scorul sînt 
totuși gazdele. Tn min. 23, la o ac- i 
țiune a întregii echipe, Sereș șutează- 
în bară, de unde mingea ricoșează 
în teren la Mețcas, care o reia în 
plasă de la aproximativ 14 m. In 
continuare asistăm mai mult la un 
joc de cîmp; atacanții ambelor for
mații se pie-d în combinații inutile, 
lipsite de finalitate.

După reluare jocul se înviorează. 
U.T.A. are ocazia de a înscrie chiar- 
în primul minut, dar Ghiță salvează 
în ultima clipă lovitura trimisă de 
Floruț cu capul, de la 10 m. Apoi 
este rîndul oaspeților să producă pa
nică în careul textiliștilor, dar Se- 
redai și Fusulan ratează ocazii clare.

După un meci slab

Egatarea survine în min. 56, cînd la 
o învălmășeală în fața porții lui Co
man, Fusulan reia cu capul în plasă 
din apropiere: 1 — 1. Vazîndu-se e- 
galați, textiliștii forțează ritmul și 
acțiunile se succed cu repeziciune. 
Petschowski inițiază numeroase a- 
tacuri periculoase, dar ele ramîn ne
fructificate. La un astfel de atac, în 
min. 75, Ghiță scapă mingea trasă 
de Mețcas, însă Petescu, care se 
afla singur în fața porții, ratează. 
In ultimul minut de joc lovitura li
beră trimisă de Petschowski de la 
18 m este respinsă, peste poartă de 
Ghiță, care salvează, astfel, un gol 
gata făcut.

Arbitrul I. Chirițescu (Buc.) a 
condus bine următoarele formații :

U.T.A. : COMAN - SZUCS, BA- 
CUȚ II, Izghireanu — Capaș, SE
RES - Petescu, PETSCHOWSKI, 
Țîrlea, Mețcas, Floruț.

STEAGU ROȘU: GHIȚĂ - Zbîr- 
cea, Zaharia, COJOCARU — Bîrsan, 
Szigeti — Hașoti, SEREDA I. FU
SULAN. Meszaroș, Campo.

IACOB ȘTEFAN 
corespondent

că și sub 
ca just

Minutul 
meciului : 
centru, trage pe lîngă Dungu care-i 
ieșise în întîmpinare. balonul lovește 
bara și revine la Marin care, de 
data aceasta, înscrie: 1—0. Dinu
lescu ratează o ocazie mare în min. 
5, pentru ca după un minut Ozon 
să înscrie cu capul, reluînd o minge 
revenita în teren, dună ce lovise bara 
transversală. Jocul e animat, fazele 
de gol abunda ; Lazăr trimite min
gea cu capul în bară, apoi Mafteuță 
reia pe lîngă poartă o centrare a 
lui Oaidâ. In min. 20, cel mai fru
mos gol al meciului : Oaidă face o 
cursă pe aripă, centrează, Mafteuță 
prelungește la Dinulescu, acesta reia 
în bara și tot el urmărește balonul 
pe care-l introduce cu capul în pla
să : 2—I. Pînă la sfîrșitul reprizei, 
domină Progresul, dar jocul își pier
de din dinamismul și spectaculozi
tatea de pînă acum.

Rapid joacă mult mai bine după 
pauză Schimbarea din atac (Geor
gescu inter și R. Lazăr extrema) in
fluențează în bine randamentul ata
cului. Ozon se „întrebuințează11 mai 
mult și în min. 52 reușește golul e- 
galizator: avînd balonul la margi
nea careului, simulează o pasa pe 
dreapta și trage prin surprindere la 
poartă; Mîndru — plasat pe direcția 
presupusei pase — nu poate decît 
atinge balonul cu vîrful degetelor : 
2—2. Interii echipei Progresul nu 
mai „leagă" jocul, iar halfii (dintre 
care Maior a fost mult sub nivelul 
pretențiilor jocului) se rezumă la 
joc de apărare. Ceferiștii prind aripi, 
stăpînesc jocul, obțin lovituri libere 
în marginea careului, ratează o mare 
ocazie (Ene II). dar un contraatac 
al Progresului (min. 70) le da e- 
moții : Oaida. Dinulescu și Marin
ratează pe rînd 1 In min. 75, Geor
gescu zguduie bara, iar în min. 82 
Ene II (după parerea noastră, în of- 
side) marchează cu un șut sec, pla
sat : 3—2. In min. 88, Georgescu
(și-a regăsit oare șutul care l-a con
sacrat?! trage din nou în bară.

La Rapid cel mai bun comparti
ment a fost atacul, din care s-au 
impus în mod special Ene II (sub
til, insistent) și Ozon (în repriza a 
doua). Halfii. în notă; în schimb, 
fundașii au lăsat de dorit. Progresul, 
de nereciinoscut de la o repriză la 
alta, a avut cei mai buni oameni în 
Oaidă, Mafteuță și Dinulescu. tot*  
doar în prima repriză.

Arbitrul P. Rapaport — sub aș
teptări : nesigur, cu greșeli în apre
cierea infracțiunilor. în min. 66, el 
a sancționat un ofside la Ene II. 
care primise mingea dg la adversar 
și ajunsese în situație : clară de gol.

RAPID: Dungu — Greavu (Ma
cri), Dodeanu. Macri (Greavu) — 
Bodo, Koszka—Co'il. Ozon, Ene II. 
R. Lazăr (Georgescu). Georgescu 
(R. Lazăr).

PROGRESUL : Mîndru — Nedelcu, 
Ioni(ă, Soare — Petrescu, Maior — 
Oaida, Protopopescu. 
Mafteuță, Marîn.

Raport de cornere: 
pentfit Rapid.

2 aduce primul gol al 
Marin face o cursă pe

Meci spectaculos

Dinulescu.

C. RADU

la Cluj

Dinamo Bac au Petrolul 1-0 (1-0)

defectuos la 
de la 25 metri, 
portarul Jiului, 
părăsită de el: 

ția Jiului se produc mo- 
t trece inter, Cosmoc half 

și Vasiu stoper. In min. 32, ocazie de 
gol pentru Jiul: Tîlvescu însă trage 
afară. Pînă la sfîrșitul reprizei, joc 
calm.

După pauză Jiul intră cu Nertea pe 
ăi ipa stingă și Manea pe dreapta. 
Repriza începe însă tot în nota de do
minare a gazdelor, care 
două ori prin Miiea. Jiul — ca și în

ratează de

BACAU, 20 (prin telefon). — Nume
roșii spectatori (peste 7.000) veniți 
pe un timp rece și mohorît să asiste 
la întîlnirca dintre echipele Dinamo 
Bacău și Petrolul Ploești au plecat la 
sfîrșitul celor 90 de minute de joc 
mulțumiți doar de rezultat, care a 
fost favorabil — 1-0 (1-0) —- echipei 
locale.

Formația băcăoană a jucat ceva mai 
legat, mai calm, astfel îneît a avut 
în majoritatea timpului, dar mai ales 
în repriza întîia — cînd a beneficiat 
și de avantajul vîntului — inițiativa.

După ce au marcat golul victoriei 
prin Gram (min. 35) care a primit o 
excelentă pasă de la juniorul Sorin 
Avram, Dinamo Bacău nu a mai in
sistat, cu toate că la poarta lui 
Sfetcu s-au mai creat cîteva' ocazii 
bune, rămase neconcretizate.

Petrolul Ploești a pus de la’ Tttin în
ceput accentul pe apărare. In acest 
scop frații Munteahu și Fronea au ac
ționat mai mult în sistemul defensiv,

Astfel întărită, apărarea 
a cedat o singură dată, 
atacul Petrolului, acesta a 
de slab. I. Lazăr l-a marcat atent pe 
Dridea, iar Bădulescu a fost ca și 
inexistent. Așa se explică faptul’ că 
portarul dinainovist Faur a primit doar 
3 șuturi în spațiul porții.

In concluzie deci, victoria lui Di
namo Bacău este pe deplin meritată 
cu toate că, așa cum precizam mai 
înainte, în repriza a Il-a jucătorii 
acestei formații n-au mai insistat, jocul 
desfășurîndu-se mai mult la centrul 
terenului.

Arbitrul P. Kroner (București) a 
condus următoarele formații :

DINAMO BACAU : Faur-Giosanu, 
I. Lazdr, Cincu-Cîrnarit, Ujvari-Rădii- 
lescu, S. Avram, Gram, Țîrcovnicu, 
Piiblik.

PETROLUL: Sjetcu-Tendler, Mari
nescu, Florea-Fronea, M. Marcel-Con- 
staniinescu, D. Munteanu, Dridea, A. 
Muntearui. Bădulescu.

OH. DALBAN-cwespondent

ploeștenilor 
Cit privește 
jucat destul

Știința —
CLUJ 20. (Prin lelefon). — Peste 

17.000 de spectatori au urmărit du
minică, pe stadionul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din localitate, cel 

mai spectaculos meci desfășurat la 
Cluj în ultimii ani. Toți cei 22 de 
jucători, împreună cu arbitrul Ștefan 
Geac (Buc.) au colaborat la această 
partidă reușită.

La capătul disputei care a ținut 
încordați spectatorii din primul și 
pînă în ultimul minut, au ieșit în
vingători localnicii. Ei au avut în 
Mateianu un coordonator și un rea
lizator într-o formă deosebită. Merită 
însă consemnat și jocul tehnic al 
oaspeților, care au dovedit încă o- 
dată că alcătuiesc o echipă bine su
dată. Farul a fost depășit însă, în 
jocul de cîmp, prin plusul de agresi
vitate, pe care l-a avut cvintetul 
ofensiv al studenților. Linia de mij
locași a constănțenilor nu a putut 
servi înaintarea, deoarece sarcina 
ei a fost limitată la strictul marcaj 
al celor doi interi adverși — Mate
ianu și'Marcu — amîndoi mobili și 
periculoși. De altfel și interii Farului 
au fost obligați să joace în cea mai 
mare parte retrași, Olaru avînd sar- 
pina de a-1 ajuta pe Stancu în „ur

Farul 3-1 (2-1)
murirea" Iui Mateianu iar Nunii Ia 
rindul Im a fost obligat să vina 
foarte des în ajutorul apărării.

Minutul 4 aduce primul gol al 
p.Stidei și prima fază la poarta 
Științei : Nunu reia itnpecabil cu 
capul peste Moguț 1—0. Urmează o 
perioada echilibrată, apoi, Știința 
pune stapînire pe joc. Egalarea sur
vine în minutul 40 prin Mateianu 
care, reluînd o pasă de la Suciu 
înscrie imparabil 1 — 1. Un minut 
mai tîrziu, Ciuncan prinde cu mina 
o minge centrată de Ivansuc în careu 
și arbitrul acordă penalti. Mateianu 
transformă: 2—1.

La reluarea, studenții domină. Cel 
de al treilea gol este înscris de H. 
Moldovan în minutul 55.

Arbitrul Ștefan Gcac — Bucu
rești — a condus bine formațiile:

ȘTIINȚA: Moguț — DRAGOR
Georgescu, COSTIN—PETRU EMIL. 
POPESCU — Ivansuc, Marcu, Su
ciu, MATEIANU, H. Moldovan.

FARUL: GHIBANESCU - Stra-i 
ton, Ciuncan, Florescu — STANCU^ 
Bibere — Moroianu. Olarii, NUNU, 
Datcu, SEVER.

TEOFIL BALAȘ 
corespondent



Echipele R P. Romîne învingătoare
în ce a de a V-a ediție a „Crosului Balcanic44

(Urmare din pag.
■Peev, Milialici, Stojanovic, 
lin, Kontbs etc.

La intrarea în ultimul tur 
m) în frunte se afla acest 
15 alergători, condus de 
Dalkilic. Dar îndată ce s-a ieșit din 
turnantă (atleții aveau acum vîntiil 
din spate) Milialici se desprinde. El 
este imediat talonat de Grecescu și 
Barabaș. Aceștia trei obțin un avans 
j <r-   celor-

1)
Papavasi-

(de 1.600 
grup de 

atletul turc

de 16—15 metri asupra 
lalți concttrenți. Așteptăm cu nerăb
dare ultima parte a cursei. Se va 
dezminți oare finișul lui Grecescu ? Nu, 
iata-1 pe „Crișu" sprintînd irezistibil, 
în timp ce Milialici („sînt maratonist 
și nu mă pot măsura cu rapizii 
d-voastr.j fondiști" ne-a mărturisit ei 
după cursă) se vede întrecut și de 
Barabaș, Strzelbiski și Dalkilic.

Locurile 1, 2, 3 și 7 ocupate de 
Grecescu, Barabaș Strzelbiski și Pri- 
cop. au adus echipei 
victorie, pentru care

In concursurile internaționale de la Zakopane
și Tatranska Lomnice

— ca și antrenorii lor — 
duroase felicitări-.

SENIORI (10.000

merită căl-

m):
1. Constantin GRECESCU (R.P.R.) 

31:11,0; 2. Andrei Barabaș (R.P.R.) 
31:13,0; 3. Tadetis Strzelbiscki (R.P.R.) 
31:15,0; 4. Muharrem Dalkilic (Tur
cia) 31:32,0; 5. Franjo Milialici (Iugo
slavia) 31:35,0; 6. Giorgios Papava- 
siliu (Grecia) 31:38,0; 7. Ion Pricop 
(R.P.R.) 31:40,0; 8. Dobrivoje Stoja- 
novici (Iugoslavia) 31:47,0; 9._ Istvan 
Ivanovici (Iugoslavia) 31:55,0; 10. 
Slavko Subotici (Iugoslavia) 32:19,0;
11. Ioanos Glezos (Grecia) 32:42,0;
12. Spiros Kontos (Grecia) 32:50,0;
13. Fevzi Pakel (Turcia) 32:51,0;
Dumitru Birdâu (R.P.R.) 33:01,0; 
Ivan Peev (Bulgaria) 33’.05ț0; 
Simo Vazici (Iugoslavia) 33:09,0; 
Mihail Sideris (Grecia) 33:11,0; 
Vasite Weiss (R.P.R.) 33:12,0,
Peter

noastre o netă 
alergătorii

SCHIOÂRA ILONA MICLOȘ
8 fl W EHCELEHI OCUPfflO. LOCUI FHUHTflSEmlncele suit bune la sprint și de aceea 

am căutat să mă distanțez îndată după 
plecare. Al-a bucurat mult și timpul 
bun pe care l-am obținut.

Țin să remarc progresul alergătoa
relor romine, care au dominat ca
tegoric întrecerea pe echipe. La anul 
îmi vor asalta desigur cu și mai mul
tă ardoare titlul.

Mulțumesc publicului romîn, entu
ziast, obiectiv, sportiv. Am ctștigat 
crosuri în multe țări dar nicăieri o 
victorie nu mi-a produs attta satis 
facție , nicăieri n-am cules atifea a- 
olauze".

CONSTANTIN GRECESCU
(R. P. Romînă)

„Stnt de două ori fericit: penti u 
mine și pentru echipă. Doream din 
tot sufletul să ciștig titlul. balcanic 
fi la cros. Doream la fel de mult ca 
echipa noastră să obțină prima ei vic
torie in această importantă întrecere. 
Ne-am antrenat cu multă seriozitate, 
conștienți că numai printr-o perfectă 
omogenitate vom putea întrece puter
nicele echipe: Bulgaria — campioană 
pe 1959, Iugoslavia — campioană în 
primele trei ediții și Grecia"

Concursurile de. verificare și ulti
mele antrenamente de control ne-au 
arătat că sintem aproape de împlini
rea țelului propus. La alergările pe 
teren variat nu pofi fi insă la fel 
de sigur ca pe pistă De aceea emo
ția nu m-a părăsit pină in clipa star
tului. Dar după primele ture simțeam 
că o să ciștigăm. Am rezistat aproa
pe toți in plutonul fruntaș, am știut 
să ripostăm cu hotărîre atacului tui 
Mihalici și să obținem victoria pe 
care ne-am dorit-o".

----------- ---------------------------T------------

TATRANSKA LOMNICE, 20 (prin 
telefon). Sîmbătă, reprezentanta țării 
noastre — Ilona Micloș — a avut o 
comportare excelentă în cursa de sla
lom uriaș desfășurată în cadrul ,,Me
morialului Bronislav Czeh și Helena 
Marusarz", concurs găzduit de vestita 
stațiune de iarnă poloneză, Zakopane. 
Ilona Micloș s-a clasat Pe locul al 
doilea întrecind o serie de concurente 
valoroase din Franța, R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă și R. P. Ungară. 
Cursa a fost cîștigată de cunoscuta 
«chioară pOlbneză Barbara Grcholska 
cu 1:36,0, urmată de Ilona Micloș cu 
1:37,9 și de schioara franceză Danielle 
Telle cu 1:38,5. Cursa băieților a avut 
doi învingători : polonezul Csapka și 
reprezentantul R. D Germane Lutzen- 
dorf, care au realizat același tmp. 
Concurenții romîni Pandrea. Tăbăraș 
și Bălan au forțat ritmul și au căzut, 
obținînd timpi slabi.

La eîteva ore dună încheierea cursei 
de la Zakopane; lotul romîn a plecat 
în frumoasa stațiune-Tatranska Lomni
ce din R. Cehoslovacă, pentru a parti
cipa alături de schiori din Franța, 
R. P. Polonă, R. D. Germană, R. I’. 
Ungară și I?. Cehoslovacă la „Marele 
premiu al Slovaciei". Prima probă — 
slalomul special — s-a desfășurat azi, 
pe o pîrt:e înghețată și un timp cețos. 
La fete, victoria a reven t unei repre
zentante a țării gazdă, Milka Moproit 
va, care a totalizat 97,7 secunde, ur
inată de Daniela Gazienica (R. P. Po
lonă) cu 97,9, I lorance Corne (Fran
ța) cu 99,9 și de Hon*  Micloș cu 10*1.  
Locul patru ocupat de valoroasa- nons-

H.ONA MICLOȘ

14.
15.
16.
17.
18. 
19.

(__ __ , .20.
■ Usein Barcev (Bulgaria) 

33:23,0; 21. Dimiter Vu- 
cikov (Bulgaria) 3.3:34,0; 
22. Andon Mancev (Bul
garia) 33:43.0; 23. Ca-
liit Onel ( Turcia) 33:48,0; 
24. Sukru Saban (Turcia) 
34:15,0; 25. Iosif losifov 
(Bulgaria) 34:36,0; 26.
Mustafa Kiyci (1+ircia-) 
34:49,0; 27. Mi-loljub Jo- 
vanovici (Iugoslavia) 
35:04,0; 28. Mihail Dirnou 
(Grecia) 35:15,0; 29. Hii- 
seyin Topsakat (Imeia) 
35:42,0; 30. Konstanlinos 
Mostrous (Grecia) 3.>:47,0. 

vJrasaTTTCTi tirT țrt: Cvltlț»*--
1. R.P. RUMINA 13 p,(lo
curile 1 2-4—3-fe-T); 2. Iu
goslavia 32 p ((k-j-SH-1.» 
-j-10); 3. Grecia 44 p 
(H-F114-124-15); +• Turcia 
56 p. (44-134-194-20): 5. 
Bulgaria 65 ps (l'l 
4-16+174-lS)-ROMEO VIL AR A 

IACINT MANOLIU
Cuvîntul Campionilor
GOL C1RAY (Turcia)

aplicat tactica pre
ferată. care nu-a adus vic
toria și anul trecut lu 
Belgrad. Știam că ro-

Spasov (Bulgaria)

Meciul Botvinik Tal

Tal conduce cu 2-1 după trei partide

Festivitate de premiere in îti/recerea feminină'.
ț, (.Foțo: Th. Rodiu)

s:

„Cupa Campionilor Europeni" la volei

Slavia Praga — Rapid București 3-2
a R. Ce- 

_ . ,, _  __ s-au inti-
mktat de faima adversarilor k>r și, 
după ce au pierdut primul set, a» 
avut » revenire excepțională țiști- 
gînd. consecutiv, două seturi. Acestea 
au fost și cele mat frumoase ale 
mecjului» Mingilor puternic trase de 
Httmh^l,' Stofarjik sau Mușii, le-3ti 
răspuns nu numai apărarea bună a 
campionilor noștri (care a readus 
„pe linia de plutire" baloane ca și 

Cu foste că au avut în fată o e- P^Me), ci și atacul, în care Pavel 
. a fost cel mai bunțși. a tTas detisiv.

Chijța deosebit de puternica dm care VAdit MMModJți de sala nccores- 
făceau parte- majoritatea componen- punzatoare în care s-a disputat par

tidă și în care n-au putut face nici 
un antrenament de acomodare, ca și 
jocul foarte bun practicat în ulti
mate două seturi de învingători, au 
făcut ca rapidiștii să fie învinși.

Arbitrul Worowiecz (R. P. Polonă) 
a condus următoarele formații :

SLAVIA : Humhai, Mușii; Maly,
Stolarjik, Kernel, Purnoch, Pospisil.

RAPID; Ponova, Plocon, Nicoiau, 
Dragan, Pavel, Mimteam», Rădueanu.

Returul partidei va< »vea loc ta 
București în primele zile ate lunii 
aprilie.

PR AGA 20. (Prin telefon). — Dis
putat duminică în loc de simbăță, 
așa cum se anunțase, meciul de volei 
Slavia Praga — Rapid București din 
cadrul „Cupei Campionilor Euro
peni" a atras numeroși spectatori.

Deși Slavia a cîștigat acest meci 
cu 3-2 (15-4, 14—16, 9-15. 15—5. 
15—5), Rapid a reușit un joc de 
bună calitate și păstrează șanse se
rioase pentru calificare în sferturi 
de final:».

In mtimpinarea J. 0. de la Roma

Halterofilii din U.R.S.S. ror participa 
te numeroase concursuri de verificare

Peste 250 de halterofili sovietici vor 
participa în luna aprilie în orașele 
Kiev, Sverdlovsk, Tbilisi și Minsk fa 
concursurile de selecție în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Roma. Can
didați» la selecționarea în lotul olimpie 
vor trebui să îndeplinească următoa
rele norme: categoria cocoș 297.5 kg; 
pană: 3f5 kg; ușoară-: 317,5 kg; senii- 
mijlocie: 382,5 kg; mijlocie: 395 kg; 
semigrea: 405 kg: grea: 420 kg.

Piuă- acum 51 de sportivi an înde
plinit normele la categoria, ușoară și 
2f> Ia categoria grea. Echipa olimfHC» 
de haltere a U.R.S.S» va fi cunoscută 
în urma desfășurării campionatelor 
unionale, programate în lm»a iunie.

ților echipei reprezentative 
hoslovace, bucureștenii nu

După eșecul din prima partidă, 
Botvinik a renunțat la apărarea fran
ceză și sîmbătă avind- negrele, a ales 
apărarea Karo-Kan, deschidere pe 
care o cunoaște excelent, și pe care 
a mai folosit-o in alte întîlniri ante
rioare. Varianta adoptată de Tal, în 
care obține o pereche de-nebuni, dar 
iși slăbește poziția de pioni pe flancul 
regelui, s-a dovedit neinspirată. Cam
pionul lumii a obținut a poziție domi
nantă. in urma unui joc liniștit, dar 
precis. In momentul cînd toți spe
cialiștii , acordau șanse de victorie 
lui Botvinik. Tal. a- reușit să- com
plice jocul și in criză de timp să gă
sească un sacrificiu de piesă- care 

i t-a adus egalitate» prin șah e-
I

internațonal studențesc de baschet
de la Budapesta

Azi începe la Budapesta turneul in
ternațional studențesc de baschet la 
care participă reprezentativele masdu- 

s lifte ale R. D. Germane, R’. P. Polone, 
Belgiei, R. P; Romîne și R1. P. Un
gare.

Țara- neastri va fi reprezentată la 
turneul studențesc de la Budapesta de 
următorii jucători: Popa, lonesct», 
Hoffman (Știința- Craiova), Wilw-ert, 
Popovici (Știința Timișoara), Alb», 
Vizi, Demien (Știința Cluj), Nosievici, 
Rădufescut Bacău, Sterescw (Știința 
București). Din lot mai fac 'parte an
trenorul Aurel Predescu și arbitrul in- 
ternațiodal Al. Dănilă.

T.S.K. M O. campioană unională la baschet
Campio»»atui miionat masculin- de 

baschet » luat sfîrșit la Leningrad 
zcu victoria echipei TSK MO din 
eov*  care a lotalizM 11 puncte, 
să piardă nici o întîlnîre-. După 
se ști», la sfîrșitul- funii martie 

(Aget pres.) | eh tlurliștii- sowHici voc susține

Mo6- 
făcă ■ 

cum 
l»as- 

dou.i

mlitmri prieteneștii 
tefotce- echipe din 
mine.

Echipa Dinamo 
pe locul doi cu & 
IJ'zineloc de radi» clin- Riga pe locul 
trei, cw 7 [urnele.

cu cele mai pti- 
capitala R.l*.  Ro-

Tbilisi s-a clasat 
piuacie, iar echipa

teen. Astfel, scorul continuă să rămină 
favorabil șalangerului: 2—1. Partida 
ai pair,i șe .ya pica marți» Balvinik;a- 
vind‘ albele.

Iată desfășurarea, celei de a treia 
partide:

ALB: Tal, NEGRU: Botvinik I. e4 
cC» 2. Cc3 d5 3. Cf3 Ng4 4. h3 N:f3 5. 
g:t3c56. d4Cd7. T. Nf4 Nl>4 8: lil CgfO 
9-, e5 Cli5 10. Ng5- Da5 11.. Nd2 Db6 
I2t a3 Ne7 13: Ne3 g6 14-. C.a4 D»I8 
15. Dd2 Cg7 16. Ng5 h6 17. N:h6 
Cf5 18. Nf4 T;h4 19. T:h4C:h4 20. 0-0-0 
b5 21. Cc5 C:c5 22. d:«5 N:e5 2fi. 
Ne2 Ne7 24. Rbl Dc7 25: Thl 0-0-0 
26. Ng3 Cf5 27i Th7 Tf8 28. NU DdH 
29. Nd3 1li8 30. T:li8 D:hB 31. D-a5

' Dhl4- 32. R;»2 D:f3 3». Da64- Rb8 
34. D:c6 DU 35. N:b5- D:e5 36. De«4- 
Rb7 37. Dc64~ Rb8i remiză priti șah 

■etern. e

tră schioare constitire o bună perfor
manță a cvadruplei noastre campioane.

In prima manșă a băieților (70 de 
concurenți, 50 de por(i), Pa»»dre« și 
Tăbăraș au făcut o cursă buni, dar au 
căzut., pierzând secunde prețioase: In 
manșa a doua (75 de porți)v Pandrea 
a „mers" excepțional, realizînd cell 
mai bun timp. Datorită performanțe» 
din această manșă el s-a clasat pe 
locul 6. după ce în prima manșă se 
afla de-abia pe locul I I. Curs*  a: fost 
cîștigată de polonezul Csarttink c« 
121.0- urmat de Illing (R.D:G.) cu 
121.4, Schneider (R.D. German») 
122.0 și N. Pandrea 124.0. C. Tăbăraș 
s-a clasat pe locul 18, iar Gh. BMaa 
a fost descalificat pentru pierdere*  w- 
nei porți.

Concursul pentru „/Marele orei»»» al 
Slovaciei" continuă hmi.

i Cicliștii sovietici se pregătesc 
pentru „Cursa Păcii

■ • După; cum 
sportiv al .
U.R.S.S. pentru cea de-a 13-a ediție 
a „Cursei Păcii" va cuprinde mulț> ci
cliști. țineri. I Numai Boris Betieimi <și 
Pavel Vostriakov,' membri ai ecbîftei 
îhvin<j»to.a«e Țu anul 1959, an șanse 
sa ne selecționați dacă vor oliține 
rezultate satisfăcătoare la concursurile 
de verificare. Ceilalți 4 memltri ai 
echipei — Analolii Cerepbvki, Vktm 
Kapitonov,, turi Meliliov și Nillolai 
Kollimliet — vor concura amil acesta 
numai la J<x:urile Olimpice.

Lotul pentru „Cursa- Păcii" este al
cătuit din 16 alergători printre care 
MiotoJii Olizarenko, campionul U-.R.S<S. 

:de mare fond pe amil 1950,. Găinari 
Sailiujin și Attlis Veravas. La tncepH- 
tul Intui apeilfe- ciclișlii selecționați 
vor particip» la o- cursă de 4 etape 
(aprnxitnafiv 500 km) pe șoseiete- de 
uimite din apropierea orașului .Soci.

(Ageci»res4

t

tr-ansmite ewes^ondowM- 
agenției TA’SS-,. echipa

PE SCURT
• Maria Gusakova, învingătoare 

la J.O. de la Sqjuaw Valley,, a oîștigat 
la Sverdlovsk titlul de campioană u- 
nională la schi pe distanta de 10 km. 
realizînd timpul de: 36:42,0. Pe locu
rile următoare au sosit Alevtina Kol- 
cina și Nina Terehima.

• In. semifinalele turneului inter
național de tenis de ermp- de la Ale
xandria s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Wilson (Anglia)-Ottway
(Noua Zeelandă) 8—6; 6—3, 6—3 
Jovanovic (lugoslaviaj-Pietraiigeli 
(Italia) 6-2. 2—6. 6-4, 1-6. 6-41
• La sfîrșitul lunii aprilie echipele 

reprezentative de natație ale U.R S S 
și Angliei se vor întîlni labr-un meci 
amical la Londra. Concursul se va 
desfășura după programul olimpic

• Inoepînd. de anul viitor, echipele 
de gimnastică ale U.R.S.S. și Japo
niei se vor înlilni cu regularitate, In 
luna, ianuarie 1961 gimnașlii sovie
tici vor evolua la Tokio, precum și in 
principalele orașe japoneze, urinind 
ca în anul 1962 gimtiaștM japonezi să 
facă un turneu în Uniunea- Sovietică

• In primul meci al semifinalei Cu
pei Campionilor Europeni la baschet 
feminin. Slavii» Sofia a dispus. la 
Belgrad de- Steaua Roșie cu 63 — 48 
(33 —24)

• Cea de a= 51 -a ediție a cursei cl-

ctisle Mdatt-San Remo. (*8H-  km) a 
revenit ciclistului francez- Rene l*ri-  
vat, care a parcurs, distant*  i» 6h 
45:15 Pe locul If comi»a4riot-ul său 
Jean Graczyk

Ultimele știri ±z
* HSLMUTH RECKNAGEL. A CLȘTI-

GAT LA HOLMSHKOLLS» proba tte 
sărituri speciale de La' tr<Mnta*kfa>âk  Ex
celentul schior din R.D. Germană; de
ținător aL medaliei olimpice de aur, s-a 
clasat pe primul Ioc al clasicei întreceri 
norvegiene cu un punctai de 2Si. Pe 
următoarele locuri : H. Engen (Nor
vegia) 220,5 și Max Polkart (R.F. Ger
mană) 217' p.
• UN NOU RECORD MONDIAL EA 

ARUNCAREA GREUTĂȚII a fost sta
bilit de atletul american Bill Nieder cu 
o performanță' de ltț45 m., obținută- în 
cadrul concursului de la Stanford 
(California^ Nieder întrece a&tfefc cu 
7 cm. recentul rezultat obținut de com
patriotul său Dallas Long și cu 15 cm. 
recordul- oficial deținut de Parry 
O’Brien

O CAMPIONUL EUROPEAN LA MIJ
LOCIE GUSTAV SCHOLZ l-a. întrecut 
la puncte pe semigreul suctafrican Mike 
Holst în gala de box profesionist des
fășurată in Berlinul de vest.

> TENISMANA BRAZILIANA MARIA 
BUENO A DISPUS» DK ANN HAYDON 
(Anglia> cu 6—2, 6—2 în finala probei 
de simpla feminin a» campionatelor 

Columbiei.
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