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Ț, S» K. ĂA. O* a făcut o Je monst rație Je Lascket

♦

’„Păzii" de Travin (9) șl Astahov (5), Folbert încearcă o aruncare la coș. 
Foto : B. Ciobanu

„Acesta este adevăratul baschet"!
...am auzit rostindu-se aseară de ne

numărate ori de către antrenori, ju
cători, arbitri și spectatori, după în
cheierea meciului dintre campioanele 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne e- 
chipele T-SK.M.O. și C.C.A. Intr-ade
văr, evoluția baschetbaliștilor sovietici 
a constituit o adevărată lecție, din 
care antrenorii și jucătorii noștri vor 
trebui să tragă învățămintele nece
sare. Echipa Ț.S.K.M.O. este o 
formație de mare clasă, stăpînă pe în
treaga gamă de cunoștințe tehnice și 
tactice, cu o pregătire fizică excelen
tă și cu o combativitate exemplară.

Pase iuți, derutante, fente și drib
ling folosite la minimum, pătrunderi 
impetuoase .aruncări la coș de la dis
tanță, de o precizie uimitoare. In plus, 
talia înaltă a jucătorilor (majoritatea 
peste 1,90 m și 3 peste 2 m) este hotă 
rîtoare în lupta sub panouri și în reali
zarea acțiunilor poziționale. Aceasta 
este, pe scurt, caracterizarea campioa
nei Uniunii Sovietice, pe care specta
torii bucureșteni au aplaudat-o la

Campionatul categoriei A la fotbal
(Continuare In pag. a 4-a)

C.C.A. și Steagul roșu s-au distanțat 
plutonuluide restul

Nici etapa de ieri, deși a programat 
jocuri foarte importante pentru clasa
ment, nu a adus clarificare în cele două 
sectoare principale : primul loc și zona 
retrogradării.

In frunte continuă să fie C.C.A. și 
Steagul roșu. Prima a cîștigat la scor 
net în deplasare, în fața unui adversar 
care se anunța incomod ; a doua echipă 
a realizat un scor de... handbal (7—4) 
în dauna Progresului.
încă un punct avansul asupra celei de 
a treia clasate, C.C.A. ' ~
Hor căuta să rezolve rivalitatea în eta
pa viitoare, în care se întîinesc la Bucu
rești derbiul campionatului. In zona 
reln 'Arii, situația este complicată. 
Jiul, Ciștigind un punct, s-a apropiat 
din nou de Progresul și Minerul, ambele 
învinse ieri.

In rest, de notat prima victorie a 
Petrolului în acest sezon și un nou 
punct pierdut de Dinamo București în 
ultimele mințite.

REZULTATELE ETAPEI:
Dinamo București—U.T.A. 2-2 (1-0). 
Rapid București—Minerul Lupeni 

(2-0).
Farul Constanța-C.C.A. 0-3 (0-3). 
Steagul roșu—Progresul 7-4 (3-1). 
Jiul Petroșanl-Dlnamo Bacău 0-0.
Petrolul Ploești—știința Cluj “

CLASAMENTUL :

Miine, Ia Floreasca
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ—

T.S.K.M.O.
2-0

2-0 (2-0).

Mărindu-și cu

și Steagul roșu

1. C.C.A. (1)
2. St. roșu (2)
3. Dinamo Bacău
4. Farul (4)
5. U.T.A. (S)
6. Știința Cluj
7. Petrolul (7)
3. Rapid (0)
S. Dinamo Buc. (S)

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

ETAPA VIITOARE 
Steagul roșu 
București—Jiul Petroșani. 
cău-Dlnamo București. 
Rapid ‘ -----
U.T.A.,- Petrolul Ploești 
stanța.
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Valoroșii baschetbaliști sovietici vor 
evolua din nou în fața publicului bucu- 
reștean miine seară, cînd vor întîlni 
în sala Floreasca o selecționată alcă
tuită din cei mai buni jucători de ca
tegoria A. tată această selecționa
tă : Folbert, Fodor, Nedef, Niculescu, 
Novacek, Dinescu, Albu, Vizi, Cr. Po
pescu, Nosievici, A. Popovici și Barau.

Profesoara fulieta Cintoiu privește fericită spre echipa care i-ă adus o mare 
satisfacție : cucerirea titlului de campioană școlară pe anul acesta. Capitala ă 

fost reprezentată cu cinste de micuțele eleve de la școala medie nr. 35.
Foto : B. Ciobanii f

Ileana Mihăilescu (șc. med. 35 Buc.))]
53.60 p., 3. Marilena Pop (șc. med.
35 Buc.) 53,20 p.; cat a II-a: 1- 
Elena Tutan (șc. m-ed. 35 Buc.)))
54.60 p., 2. Crista Schinker (Sibiu))| 
53,10 p., 3. Ana Lazăr (Gh-eorghieni))| 
49,30 p-; cat l-a : Cristina Doboșan 
(Timișoara) 89,10 p., 2. Elena Cră-t 
ciunescu (șc. med. 35 Buc.) 85,70 p., 
3. Cornelia Ionescu (Sibiu) 79,30 p.; 
parate portative: 1. Șc. med 3 Sibiu
4.3.70 p., 2- Șc. med. 4 Timișoara
42.70 p., 3. Șc. med. 35 Buc. 42,10 
p. Băieți: echipe: 1. Șc. med. „Gh. Ba
covia" Bacău 267,80 p., 2. Șc. med. 
35 Buc. 267,30 p., 3. Șc. med. A. 
Șinoai Cluj 266,10 p., 4. Șc. med. 1 
Lugoj 265,50 p„ 5. Șc. med 1 Pitești 
263,90 p- 6. Școala medie Tr, 
Măgurele 263,10 p. S-au clasat în or
dine, reprezentativele regiunilor: 
Autonomă Maghiară, Ploești, reg„- 
Stalin, Oradea, Constanța, Craiova, 
Iași, Suceava, Galați, Baia Mare, 
Hunedoara. Individual juniori I:
1. Constantin Nevschi (Bacău) 56,20 p., 
2.7. Borcontan (Timișoara) 55,80 p., 
3. Gh. Vasile (Șc. med. 35 Buc.)
55.70 p.; cat .a II-a : 1. Șerban 
Popescu (șc. med- 17 Buc.) 54,10 p.,
2. Ladislau Csefko (Lugoj') 53,50 p.,
3. Ilie Albo (Sibiu) 47,90 p.; cat 1 : 
1. Petre Miclăuș (Timișoara) 108,90 
p., 2. Gh. Condovici (șc. med- 35 
Buc.) 103,00 p„ 3. Konrad Gaspar 
(Or. Stalin) 92,40 p.

In acordurile solemne ale Imnului 
de Stat, Elena Tutan și Petre Mi- 
clăuș, noii campioni școlari, au cobo- 
rît ieri, mult după ora mesei, dra
pelul care a străjuit cele două zile 
de întreceri ale celor mai buni gim- 
naști școlari din țară, întreceri care 
prin amploarea și atmosfera sărbă
torească au depășit evident, toate 
edițiile precedente. Au fost două zile 
în care amatorii de gimnastică au 
avut posibilitatea să urmărească un 
mare număr de tineri concurenți, 
viitoare cadre de nădejde ale acestei 
discipline sportive.

Au învins elevele școlii medii nr. 
35 București (profesoară Juliets Cin- 
toiu) și elevii de la școala medie 
„Gh. Bacovia" Bacău (profesor Crean
gă) a căror evoluție a stirnit aplau
ze prelungite după fiecare execuție.

Iată rezultatele tehnice: fdte-echipe: 
1. Școala medie cu program special de 
educație fizică Nr. 35 București 
218,30 p., 2. Școala medie cu program 
de educație fizică din Timișoara 
214,70 p-, 3. Școala medie 2 Ploești 
213,40 p, 4. Școala medie nr. 3 Si
biu 210,70 p., 5. Școala pedagogică 
Constanța 210,50 p., 6. Școala me
die Unirea Tg. Mureș 206,80 p. S-au 
clasat în ordine, echipele reprezen- 
tînd regiunile Cluj, Pitești, Oradea, 
Craiova, Galați, București, Baia Ma
re, Bacău, Hunedoara, Suceava, Iași. 
Individual cat. juniori : 1. Despina 
Ganev (Timișoara) 53,80 p., 2-P-,

Dinamo București a ciștigat „Cupa Titus Groza'1 la natație
• M. MITROFAN (2.40.5) si A. OANTĂ (2.41.4) pe 200 m BRAS 

MINUTE PE ACEEAȘI DISTANȚĂ
trează și la 66,66 m; la 100 m, cro- 
nometrele arată 1:15,4 pentru Mi
trofan și 1:16,2 pentru Oanță. Pînă 
la sfîrșit, pe următoarele trei lun
gimi de bazin Mitrofan va mai a- 
dăuga la avantajul de 8 zecimi de 
secundă încă o zecime. După cursă, 
învingător și învins sînt la fel de 
fericiți, deoarece și unul și altul au 
reușit performanțe de valoare mon
dială: Mitrofan 2:40,5, Oanță 2:41,4. 
Apoi, este rîndul lui Alex. Popescu să 
furnizeze o plăcută surpriză, par- 
curgînd distanța de 200 m fluture în 
timpul de 2:27,6 — cea mai bună 
performanță obținută de el în această 
perioadă de timp. Dar, prima zi a 
concursului nu se va sfîrși mai îna- 

înregis- inte ca Sanda Iordan și Șt. Kroner

• SANDA IORDAN, SUB 3 ’
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aprilie): 
Stalin, Progresul 

Dinamo 
Știința 1 

București, Minerul

Or.
i Ba-
Cluj—

Lupeni — 
Con-Farul

Un atac de zile mari 
și o apărare foarte penetrabilă 

(0-3)
permanent înaintarea

Farul—C C« A. 0-3
CONSTANTA 27 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Una din cele mai in
teresante partide de fotbal, care de 
fapt constituia derbiul etapei a XV-a, 
■întîlnirea dintre Farul și C.C.A. a a- 
,tras pe stadionul din localitate peste 
25.000 de spectatori — cifră record. 
iLa porțile stadionului alte mii de pa
sionați ai fotbalului se agitau după 
un bilet în... .plus.

Primele 15 minute au oferit atacuri 
rapide de la o poartă la alta, echipa 
care a dominat mai mult fiind totuși 
Farul. în minutul 15 însă, Cacoveanu 
a țîșnit din spatele lui Ciuncan, în 
Timp ce arbitrul de tușă semnalase 
ofsaid, a driblat-portarul și a înscris: 

fii—0 pentru <CC.A. Din acest moment 
i echipa Farul cade complet, prestînd un 
-.■joc deslînat, cu pase greșite, la ad- 
jversar. In minutul 24 Constantin, des
chis splendid de Raksi, stopează min- 
!gea pe piciiy și de la 15 m trage la 
„păianjen", înscriind al doilea gol. O 
învălmășeală produsă în minutul 29 
,’la poarta QC.A. a, fost lămurită de 
jVoinescu. In minutul 30 Tătarii înscrie 
din nou după un luft al lui Ciuncan:, 
3—0.

Repriza I s-a caracterizat printr-un 
joc ermetic de apărare, în 5—6 jucă
tori, din partea echipei C.C.A., cu 
contraatacuri prin surprindere, prin- 
li "LIII JUU CÂvviCiib iii liîlillxUiț Ctii C iiLi

pu-
Apă-

alimentat
nînd-o mereu în poziție de șut. 
rarea Farului a jucat sub așteptări, 
în special Ciuncan, Stancu și Bibere

VAS1LE GRADINARU

Un debut plin de promisiuni pen
tru înotătorii noștri fruntași, cu pri
lejul competiției desfășurată sîmbătă 
și duminică la piscina de la Flo- 
reasca și dotată cu „Cupa Titus 
Groza". „Olimpicii", în special, afiați 
în centrul atenției generale, au fost 
la înălțimea încrederii ce li se a- 
cordă, corespunzînd integral.

Primele rezultate de valoare atl 
venit o dată cu... prima probă: 200 
m. bras. M. Mitrofan și A. Oanță 
s-au angrenat într-o cursă pasio
nantă. decisă, în favoarea primului, 
pe ultimii metri. Mitrofan a „ieșit" 
mai bine din start și a „întors" Ia 
33,33 m (22,8 sec.) cu 2 zecimi de 
secundă mai repede decît adversarul 

Aceeași diferență se î----- :"
(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag- a 2-a)
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Lovitura liberi din care U.T.A. a egalat in min. 83. Petschowski „arunci mingea peste „zid" cu multă precizie, rnr- 
prihzțnd. pe dinamoviști care se așteptau ca jucătorul arădean să tragă. (Citiți cronica meciului în pag. a 3-a)’ 

' ~ * * - '- “ ' - ~ '■ -. . Tț. RlffiSU ■.

să realizeze două rezultate remarca-- 
bile în probele de 200 m bras 
(2:59,4) și respectiv 400 m liber 
(4:47,2). De remarcat că Sanda Ior
dan este prima înotătoare din țara! 
noastră care reușește să parcurgă 
distanța de 200 m bras în mai puțin 
de 3 minute. Pentru ziua a doua a 
concursului sînt de reținut doar re-1 
zultatele obținute de Al. Popescu 
(1:03,5 pe 100 m fluture, în ștafetă) 
și de Al. Schmaltzer (1:14,0 pe 100 
m bras). In ansamblu, trebuie să 
subliniem evoluția înotătorilor de Ia 
Dinamo, care au cîștigat „Cupa Ti
tus Groza".

REZULTATE TEHNICE: MASCU
LIN : 200 m bras: Mitrofan (Pro
gresul) 2:40,5, Oanfă (6. S. Oradea) 
2:41,4, Schmaltzer (C.G.A.) 2:48,2:
200 m fluture : Al. Popescu (Dina
mo) 2:27,6; 400 m liber: Kroner (Di
namo) 4:47,2, Șt. Ionescu 
4:5!,0, Za han (Dinamo) 4:5‘ 
m liber (copii): Nicolau 
1:07,8; “ ■" ‘ '
1:24,4; 
19:31,2, 
Ligner 
100 m 
Kroner

(C.C.A.) 
14,4; 100
(Rapid)

100' m bras (copii): Nicolau 
1500 m liber: Șt
Mocami (Rapid) 
(Olimpia Reșița)

Io-nescn 
19:31,8, 
20:58,2: 

liber: Blajec (G.C.A.) 1:00,3. 
1:00,9, Szabo (Știința Gluj)

620.000 lei 
premii suplimentare 

la Pronosport în luna 
aprilie

(Citiți amănunte în pag. a Hl-a|



La București a fost învms de Cobîr- 
zan șl Popescu. La Moscova a pier
dut la Saunoris, după ce conducea 
cu 17—6 în setul decisiv. Apoi, după 
ce l-a învins de două ori pe Paskia- 
vicius, la interval de numai o zi a 
fost întrecut de același Paskiavicius 
cu 3—0, fiind învins și de Coblrzan. 
La Bruxelles a ciștigat primele două 
seturi la cehoslovacul Vihnanovski, 
le-a pierdut pe următoarele două, iar 
în setul decisiv deși conducea cu 
10—4, 16—12, 18—17, nu a putut clș- 
tiga. Este oare în declin Negulescu 2 
Nici vorbă pentru un tînăr de 19 ani. 
Poate că învățătura îi absoarbe mult 
timp? Fără îndoială că da, și noi îl 
îndemnăm pe Negulescu să continue 
cu aceeași conștiinciozitate pregăti
rea sa ca student fruntaș. El a dove
dit însă pină acum că știe să îmbine 
foarte bine munca la învățătură cu 
activitatea de sportiv fruntaș.

Care să fie deci cauza ultimelor 
sale înfringeri? Credem că Radu Ne
gulescu a început să nu mai priveas
că toate partidele cu spirit de răs- 
pui.. re, tși desconsideră adversarii, 
nu mai luptă cu toată dîrzenia.

Fără îndoială c“ Radu Negulescu 
va mai reprezenta țara noastră și la 
alte importante confruntări interna
ționale. Și în Radu Negulescu 
sportivii noștri tși pun mari spe-

Anul trecui, la Bruxelles, Radu Ne
gulescu a încercat o mare satisfacției 
el cucerea 3 titluri de campion inter- 
naționril de tenis de masă al Belgiei. 
Cîtevii \zile mai tîrziu, la Dortmund, 
In cadrul campionatelor mondiale, 
tinărul jucător romîn ieșea biruitor 
asupra renumiților și experimentaților 
sportivi maghiari, campionul european 
Berczik, fostul campion mondial Sido 
și Fiildi. Tot în 1959, Radu Negules
cu a ciștigat 3 titluri europene la ju
niori și a devenit campion al țării, 
terminînd neînvins cele mai impor
tante competiții interne. In 1959, 
toamna, Radu Negulescu a avut suc
cese și în alt domeniu de activitate: 
a trecut examenul de admitere la In
stitutul Medico-F armaceutic din Cluj, 
iar peste cîteva luni (ianuarie 1960) 
el a obținut nota maximă, 10, la bio
logie și anatomie, lată așadar o carte 
de vizită cu care utemistul Radu Ne
gulescu se poate mîndri șl care face 
cinste mișcării noastre sportive.

Ei a putut obține aceste succese în 
condițiile minunate create tineretului 
nostru în țoale domeniile de activi
tate de regimul d crat-popular, de 
oamenii muncii. Înainte de 23 August 
1944, cîți tineri au fost ajutați să în
vețe, să facă sport, să cunoască atî- 
tea lucruri și să fie trimiși în călă
torii peste hotare? Numai feciorii de ,i-s 
bani gata se puteau bucura de toate r'anfe De "aceea așteptăm o com- 
acestea, odraslele politicienilor și 
altor exploatatori îmbuibați de pe 
ma jafului țării și al poporului.

★

Am început să scriem aceste rin- 
duri gîndindu-ne ia o serie de lucruri 
legate de comportarea din ultima 
vreme a lui Radu Negulescu. Acest 
tînăr și talentat sportiv manifestă de 
la un timp unele atitudini care con
trastează cu comportările lui de pînă 
acum, cu educația pe care o primește. 
Rezultatul? Comportările lui de la 
ultimele concursuri au lăsat de dorit.

portare la nivelul posibilităților lui.
Sîntem siguri că el va putea ob- 

'v (ine succese dacă va arunca în lupta 
" sportivă toată
'■■s \X

energia, toată pu- 
I priceperea sa, așa 

de multe ori.
tine și pentru a- 

Radu Negulescu, 
nici un efort, să

terda de luptă și 
cum a mai făcut-o

Totul depinde de 
ceasta iți cerem, 
să nu precupețești 
privești cu seriozitate toate meciurile, 
să răspunzi așa cum se cuvine încre-, 
derii și cinstei ce fi se acordă de a 
reprezenta culorile patriei.

red. t

Intrecerea celor mai bujne echipe 
de handbal în 11 din țara’ noastră 
s-a reluat ieri, prin disputarea unor 
jocuri echilibrate, mai ales în cam
pionatul echipelor masculine. Cu toa
te acestea, în partidele care au avut 
loc cu acest prilej s-a putut observa 
că echipele nu sînt încă puse la 
punct cu pregătirea. Observația noas
tră se referă în mod deosebit la e- 
chipele feminine, în întrecerea cărora 
s-au înregistrat scoruri mari, ca ur
mare a faptului că o serie de forma
ții s-au prezentat la startul’ campio
natului cu o pregătire insuficientă.

Chimia Făgăraș s-a distanțat 
în campionatul masculin

5 Wn kM ■ ii rrrti =- - - - - - - - - - - - :—
s-a distanțat în campionatul masculin

II (2), Oțelea (C.C-A.) și Jost (4), 
Debauer (4), Behlen (2). Kusil, Lin- 
ster (Victoria). (N. Tokacek, coresp.).

Dinamo București — C.S.M.S. Iași
14-13 (6-5). Partida — deși de un 
scăzut nivel tehnic — a fost totuși

meci aprig disputat. Tinerele jucătoa
re din Orașul Stalin au opus o dîrză 
rezistență valoroaselor lor adversare.

Sibiu—Constructorul Timi- 
(3-0). Victoria comodă, 

prin golurile marcate de

CS.M. 
șoara 5-0 
realizată

Dinamo Orașul Stalin—Chimia Fă
găraș 11-13 (6-7). Jocul dintre cele 
două fruntașe ale campionatului mas
culin a fost așteptat cu interes- Din 
păcate, partida a fost lipsită de spec
taculozitate, fiind presărată cu nu
meroase greșeli tehnice. Victoria echi
pei din Făgăraș este meritată, dato
rită faptului că jucătorii acestei echi
pe a» fost mai deciși în fazele de a- 
tac și au tras măi bine la poartă. Au 
înscris: Weber (5), Miskes (3), Pal 
(2), Pahan (Dinamo) și Schneider 
(6), Țiței (2), Țischler I (2), Greaf, 
Martini, Chiujdea (Chimia). (C. Bîr- 
leanu, coresp.).

Tehnotnetal Timișoara—C.S.M- Re
șița 17-12 (10-6). Jucînd mai bine 
atît în atac cît și în apărare, echipa 
timișoreană s-a impus din primele mi
nute de joc. Oaspeții au arătat unele 
slăbiciuni în apărare. Partida a fost 
în general disputată și a oferit un 
joc de bună calitate. (N. Nestor, co
resp).

C.C.A.—Victoria Jlmbotia 25-12 
(10-4). Victoria echipei bncureștene 
este pe deplin meritată, chiar la a- 
ceastă diferență de scor. Este foarte 
adevărat însă că portarul ecliipei 
oaspe (Henicke) a jucat foarte slab. 
Au marcat: Bulgarii (9), Barabaș 
(5). Jochman (5), Nodea (3), Kapp

Apărarea echipei Dinamo a reușit in cea mai mare măsură să anihileze atacurile 
handbalișiilor ieșeni. In fotografia noastră se poate vedea cum Iliescu, Ristoiu 
și Blaga opresc o acțiune a lui Tipu, principalul realizator al echipei I

Iași. Fază din jocul Dinarno București—C.S.M.S. Iași.
Foto: Th.

Waltzer (3) și Dobre (2). 
puțiu și I. lonescu, coresp.).

C.S-M, Reșița — Progresul Bucu
rești 0-6 (0-4). Au marcat : V. Dumi- 
tiescu (4), Maria Ghiță (2).

Știința București — Record Mediaș
6-0 (echipa Record Mediaș 
prezentat).

viu disputată. După ce ati început 
slab, dinamoviștii și-au revenit și au 
stăpînit jocul. Spre sfîrșitul meciului 
ei au încetinit fnsă ritmul. Cu mai 
puțin de 2 min. înainte de terminare 
C.S-M S. a egalat: 13-13, dar cu 20 
de secunde înainte de fluierul final 
Hnat a adus victoria echipei Dinamo. 
Au înscris: Hnat (4), Costache I 
(3). Costache II (3), Blaga (2), Po
pescu, Ivănescu (Dinamo), Țipu (10), 
Em. Hurubeanu (2), Schmidt 
(C.S.M S.). Jocul Voința Sibiu—Ra
pid București a fost aminat

C. S. Tg. Mureș învinsă la Timișoara!

C.S.M.S.

Roibu

(M. lu

nu s-a

Petrolul Constanja la a doua victorie consecutivă
Deși echipele noastre de volei se 

află după a treia etapă a returului, 
el- dovedesc încă o insuficientă pre
gătire. Ca atare, multe meciuri sînt 
de slabă factură, ceea ce ar trebui să 
dea de gîndit federației de specialitate.

schimbat raportul de forțe în 
lor. In general, partida a fost 
factură tehnică. (* 
respondent).

• TIMIȘOARA: Știința—Someșul 
Cluj (f) 0—3. Studentele, jucînd fără

favoarea 
de bună 

(Amalia Kreiss-co-

in Capitală, ati jucat foarte slab, fără 
convingere, fără combativitate. Deși 
au cîștigat, dinamoviștii nu s-au ri
dicat 
iată 
Părți

Știința Timișoara — C.S. Tg Mu
reș 4-2 (1-1). Cel mai important meci 
al campionatului feminin s-a încheiat 
cu victoria meritată a echipei timi
șorene. Meciul a fost decis în ulti
mele 10 minute de joc cînd studen
tele, mai bine pregătite fizic, ait for
țat și au înscris punctele victoriei 

a fost 
tehnic.

nici un moment la valoarea ară- 
anul trecut, la sfîrșitul primei 
a campionatului.

prin Oster- In general, jocul 
frumos și de un bun nivel 
(Al. Gross, coresp. regional).

Rapid București—Tractorul
Stalin 6-4 (2-2). Victoria feroviare
lor a fost obținută la capătul unui

Orașul

rezultatele tehnice :
Progresul

Stalin— 
Știința 
8, 4),
BUCU-

(Urmtne din pag.

C. S. Oradea a ciștigat turneul internațional
(27 prin telefon). Sîmbătă 
au continuat în noul ba-

Laszlo (3) și Culiniac 
pentru bucureșteni, iar

1:01,6; 100 m fluture: Al. Popescu 
1:05,8; 100 m bras: Schmaltzer 1:14,0, 
Mitrofan 1:14,8, Oanță 1:14,9; 100 m

I 
Masculin

CLASAMENTE

1. Chimia Făgăraș 10 H 1 13v. 18
2. Dinamo București 10 € 2 2 125:104 14
3. Dinamo Or. Stalin 10 6 1 3 126:129 13
4. C.S.M. Reșița 10 6 0 4 112:112 12
5. C.C.A. 10 5 0 5 133:112 30
Ș.RapiO București 93 2 4 91: 93 3
7. Tehnometal Timiș. 10 4 0 6 124:145 8
8. Voința Sibiu 9 3 0 6 79: 98 6
9. C.S.M S. Iași 10 2 2 6 100:122 6

10. Victoria Jimbolia 10 1 1 8 113:130 3

Feminin

1. Știința București 10 7 2 1 72:29 16
2. Rapid București 10 8 0 2 59:39 16
3. C.S.M. Sibiu 10 7 1 2 59:36 15
4. C.S. Tg. Mureș 10 7 0 3 48:37 14
5. Progresul București 10 6 1 3 56:31 13
6. Știința Timișoara 10 6 1 3 36:33 13
7. Record Mediaș 10 2 2 6 23:51 6
8. Constructorul Timiș. 10 2 1 7 16:35 5
9. Tractorul Or. Stalin 10 0 1 9 38:67 1

10. C.S.M. Reșița 10 0 1 9 19:68 1

' a1k 1

Fotoreporterul nostru Gh. Dumitru a „prins" una din puținele faze în care 
Ecaterina Crăciun (C. P. București) a reușit să întreacă blocajul rapidist. 

(Fază din meciul Rapid—C.P.B. 3—lf
convingere și avînd o pregătire fizică 
slabă, au pierdut ușor. Clujencele s-au 
arătat a fi în formă.

• CLUJ: Știința—Utilajul Petro
șani (m) 3—I. Deși echipa locală a 
cîștigat, cei peste 1.000 spectatori pre- 
zenți la întîlnire au plecat dezamăgiți 
de jocul prestat de Știința. Sportivii 
de la Știința s-au comportat cu mult 
sub posibilitățile lor. Punctul lor slab 
l-a constituit atacul, în care a satis
făcut doar parțial Bărbuță. Jocul a 
prezentat interes datorită oaspeților 
care au luptat cu multă ardoare. De 
la aceștia s-au evidențiat Crivăț Bran
denburg, C. Gornoviceanu. (A. Du- 
mi triu-corespondent).

• BUCUREȘTI: Dfnamo—Știința 
Timișoara (m) 3—0.' Spectatorii pre- 
zenți ieri dimineață în sala Dinamo 
așteptau o comportare frumoasă din 
partea ambelor echipe. Studenții însă, 
spre deosebire de ultima lor apariție

'Aceasta mai ales fiindcă ne aflăm 
■In anul campionatelor mondiale.
I • BUCUREȘTI: Rapid-G.P.B. (I) 
3—1. Un meci de un nivel tehnic 
inadmisibil de scăzut față dc valoarea^ 
sportivelor care alcătuiesc cele două 
formații Victoria a revenit echipei fe
roviare datorită greșelilor făcute de 
voleibalistele de la G.P.B. Un mare 

I număr de puncte a fost realizat direct 
din serviciu I (N. T.)

CONSTANȚA: Petrolul—Știința 
.®luj (f) 3 —0. Petrolistele au dovedit 
'din nou că alcătuiesc în momentul de 
față o echipă mătură. (E. Petre-cores- 
pondent).

.• PLOEȘTI : Progresul Tîrgoviște 
—Voința Sibiu (f) 3—2. Partida a 
început în nota de dominare a sibi- 
encelor, care au axiit la un moment 
dat o apreciabilă diferență de puncte, 
©ar calmul jucătoarelor de la Tîr- 
Ijcrvijte ți blocajul lovite bun au

a satis-

Iată
FEMININ : Progresul Tîrgoviște — 

Voința Sibiu 3-2 <16-14, 13-15, 10-15, 15-3. 
15-8), Dinamo București—Metalul Bucu
rești 3-0 (9, 8, 4), Rapid București—
Combinatul Poligralio București 3-1 
(16-14, 11-15, 15-7, 15-9), Voința Orașul
Stalin—Progresul București 2-3 (15-3,
8-15, 15-9, 8-15, 12-15), Petrolul Constan- 
ța-Știința Cluj 3-0 (7, 11, 13), Știința 
Timișoara—Someșul Cluj 0-3 (1, 6, 12).

MASCULIN : Dinamo București —
Știința Timișoara 3-0 (7, 13, 8), Știința 
Cluj-Utilajul Petroșani 3-1 (15-5, 16-14, 
10-15, 15-8), C.C.A—Tractorul Or. Stalin 
3-0 (14 13, 6), Politehnica Or. “ "
Progresul București 0-3 (4, 4, 6), 
Galați—Rapid București 0-3 (1,
Constructorul București—Victoria 
rești 1-3 (12-15, 15-13, 1-15, 8-15).

ORADEA 
și duminică 
zin acoperit jocurile din cadrul turneu
lui internațional de polo. Rezultate: 
Sîmbătă: C.S. Oradea—Sei. tin. Bucu
rești 2—0 (2—0). Au marcat : Simon
și Csordas. Știința Cluj—Aufbau Mag- 
deBurg 6—5 (3—2). Au înscris: Dan
cii! (3), Daroczi (2) și Urcan pentru 
Știința și Irmler (2), Keiner (2) și Pors- 
tell pentru Aufbau. Duminică:' Sei. tin. 
București—Știința Cluj 9—2 (4—2)

Dinamo București a ciștigat 
„Cupa Titus Groza“

n Caminschi (Stiinla) 1.09,0,
" ‘ ‘ ------ ~ ’ (CI. sp.

(copii) :
Tat (O-

Marinescu (4),
(2) au marcat
Zette și Chirilă pentru Știința. C.S. 
Oradea—Aufbau Magdeburg 6—3 
(3—0). Au marcat Novac (3) și Simon
(3) pentru GS.O. și Irmler (3) 
pentru Aufbau. Pe primul loc s-a cla
sat C.S. Oradea cu 6 puncte, urma
tă de Sei. tin. București cu 4 puncte, 
Știința Cluj cu 2 puncte și Aufbau 
Magdeburg 0 puncte.

I. GHIȘA, coresp. regional

HIPISM
alergările de

Miercuri 30 martie la 
disputa pe hipodromul .
interesantă reuniune. Cele șapte aler
gări ale zilei sînt bine echilibrate și 
vor da loc la întreceri spectaculoase.

In premiul Grădiștea, alergarea prin
cipală a zilei, vor lua startul Ivona 
1700 (Ichim), Coleta 1700 (Toderaș), A- 
drian 1700 (Vasile G.), Zefira 1700 (Tă- 
nase G.), Hrisov 1720 (Dinu Tr.), Postă- 
varu 1720 (Szabo I), Elegant 1720 (Ghi- 
nea), Triumf 1740 (Moldovan G.), Stra
ja 1740 (Ștefănescu), Vulcan 1740 (Bon- 
țol V ).

Pariul austriac închis duminică, 
continua cu suma de 14.400 lei.

alergările db duminica

Alergările de ieri au înregistrat 
deosebit succes tehnic. Un număr

M IER CU Bl

ora 15,30 se va 
Băneasa-Trap o

va

un 
de

20 cai și-au ameliorat recordul totali- 
zlndu-se o îmbunătățire de 15 secunde.

REZULTATE TEHNICE

I. Dumbrava ...
Handa. Cota : 5,00 — 92,20 lei.

II. Orient 
tella. Cota : 
dine triplă :

III. Helga
Cota : 2,00 -

IV. Lac (Ichim
Cota: 8,10 
triplă: 1984,60 lei.

V. Zorinel (Toderaș), Zori de ZI, Fan- 
fan. Cota : 2,70 - 8,80 - 17,80 lei.

VI. Pîrjol (Voronin), Secera, Zdra
văn. Cota : 1,90 - 20,70 - 13,10 lei. Or
dine triplă : 154 80 lei.

vn. Licurici IH (Tigăeru), Breton, 
Evantai. Cota : 3,50 - 8,90 - 14 lei.

(Brailowsky), Mezina, 

II (Solcan), Nerva, Taran- 
8.90 - 58,80 - 30,80 lei. Or- 
535 lei.
(Tigăeru), Dafin, Nemesis. 
9,00 - 23,10 lei.

C-), Tarcău, Olteț. 
54,80 - 15,80 lei. Ordine

spate: <
Nagy (C.C.A.) f:12,9, Radu 
șc.) 1:14,7; 100 m fluture
Cismaru (Progresul) 1:33,3, 
limpia Reșița) 1:35:8; 100 ni spate 
(copii): Berger (CI. sp. șc.) 1:24,2; 
4x20o m liber: Dinamo 9:34,5; 
4 x 100 m mixt: Știința 4:43,1. FE
MININ : 100 m. liber: Ingrid Wach
ter (Știința) 1:09,5. Marg. Wittgen
stein (Progr.) 1:09,7, Ingrid Rothe 
(Dinamo) 1:12,1; 100 m spate: Eva 
Banii (C.F.R. Cluj) 1:17,5, Ingrid 
Wachter 1:20,6, Anca Trohani (CL 
sp. șc.) 1:21,2; 200 m bras: Sanda 
Iordan (Dinamo) 2:59,4, Fiorentina 
Rambosec (Cl. sp. șc.) 3:09,7, Ma
riana Wagner (Olimpia Reșița) 3:16,0: 
100 m bras (fetite) : Cristina Sever 
(C.C.A.) 1:36,5; 100 m liber: (fetițe) 
Ana Waldman (Cl. sp.
1:17,2, Cristina Bal aban 
1:18,2; 400 m liber: 
ter 5:34,2, Margareta 
5:43,0, Anca Trohani 5:58.4; 
bras : Sanda Iordan 1:25,9. Fiorentina 
Rambosec 1:29,4, Ecaterina Oro6z- 
Cristea (Dinamo) 1:29,7; 100 m flu
ture: Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 
1:21,7, Vasilica lurciuc (Dinamo) 
1:24,8; 100 m spate (fetițe): Ana Wald
man 1:30,6, Cristina Balaban 1:31 A 
Heidi Waltz (Olimpia Reșița) 1:33,8; 
100 m fluture (fetițe) : Mihaela Zar- 
chievici (Progresul) 1:47,6; 4x100
m liber: Dinamo 5:02,7; 4 x 100 m 
mixt : Dinamo 5:28,3.

SĂRITURI : 1. Gh. Banu (Dinamo) 
121,45 ‘ ’
11445 
torul).
123,5 
C.C.A.

șc. Cluj) 
(Dinamo) 

Ingrid Wăch- 
Wittgenstein 

100 m

p., 2. M. Condovici (C.C.A.)
p., 3. A. Rottman (Construc- 
Clasament 

p , 2.
91 |

general: 1. Dinamo 
Progresul 103 p„ 

p., 4. Rapid Buc. 66 p,, 
5. Știința Buc. 63 p., 6. Olimpia. Reșița 
59 p., 7. Clubul sportiv școlar Buc. 
50 p., 8. C.F.R. Cluj 33 p. etc.

O.

O. N1COLAESCU
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C. C. A. și Steagul roșu s-au distanțat de restul plutonului

Ploaie de goluri la Orașul Stalin Rapid - Minerul 2-0 (2 0)
Steagul roșu

ORAȘUL STALIN 27 (prin telefon).
11 goluri reprezintă un record pe 

re l-au înregistrat spectatorii (15.000) 
n- Orașul Stalin. Meciul a plăcut 
it din punct de vedere tehnic, cît 
din punct de vedere al spectaculo- 

:ății, al evoluției scorului. La a- 
asta au contribuit ambele formații, 
eagul roșu, îndeosebi, a furnizat în 
eastă partidă un joc de ansamblu 
loros,' înregistrînd în același timp 

o creștere a eficacității liniei de 
ac. Bine sprijiniți de cei doi halfi

Bîrsan și Szigeti — înaintașii 
hinei locale au creat numeroase ac
ini variate, atît pe extreme, cît și 

centru, derutând apărarea oaspeți- 
‘. Ei ău șutat foarte mult, reușind 

concretizeze o dominare insistentă, 
cătorii bucureșteni au început bine

DrogresuB
partida, dar abuzînd de acțiuni indi
viduale (în care a excelat Dinulescu) 
n-au reușit să concretiaeze cele cîteva 
ocazii create la poarta lui Ghiță. Din 
•minutul 20 al primei reprize echipa 
Progresul a părut oarecum dezorien
tată, fapt care a permis gazdelor să 
preia . inițiativa.

In partea a doua a jocului oaspeții 
au fost mai activi și au contribuit 
alături de jucătorii Steagului roșu la 
realizarea unei partide de bun nivel 
tehnic. Victoria înregistrată 
nici este pe deplin meritată, 
zultatnl efortului depus de 
formație, mai puțin Ghiță.

începutul partidei aparține Progre
sului. Cei care deschid însă scorul 
sînt localnicii ; în min. 13, prin Mes-

de local- 
fiind re- 
întreaga

Dinamo București egalat din nou 
în ultimele minute!...
Dinamo —

Mai erau cîteva minute de joc, ca și 
partida de duminica trecută cu 

lC.A., și Dinamo București conducea 
ri cu 2 — 1 în meciul cu U.T.A. 
namoviștii „trăgeau acum de 
np“, iar textiliștii — deși nu re- 
mțaseră Ia atac — totuși vădeau, 
urmă de resemnare. Iată și minutul

Un atac al arădenilor pe partea 
îngă, un fault și o lovitură liberă de 

aproximativ 18—19 m„ în fața por- 
. Dinamoviștii fac „z’d“, dar Pe- 
,'howski — specialist în lovituri li
re — nu trage, ci aruncă mingea 
ste „zid“. Mețcas .infiltrat în careu, 
sează lui Țîrlea, pe stînga, un șut 
Igerător al acestuia și— 2—21 
Primele minute s-au caracterizat 
in joc nervos de ambele părți: multe 
se greșite, acțiuni confuze. Treptat 
să, echipele devin mai calme, mai 
tîi Dinamo și apoi U.T.A. Bucu- 
jtenii iau inițiativa și domină mai 
r:t, ratînd cîteva . situații bune_prin 
ikossy (min. 12), Ene (min. 15) și 
i nou Bulîossy (min. 18), care sin- 
,r în fața porții a tras în Coman. 
n min. 22, inițiativa trece de par- 
î arădenilor, care — la rîndul lor 

pierd ocazia de a deschide scorul 
min. 22 (Petschowski), min. 30 

lețcas) și min. 35 (Țîrlea). Echipele 
dese preocupare pentru joc de com- 
îații și reușesc de multe ori. La o 
emenea fază, Dinamo deschide sco- 
l (min. 36). Băcuț oprește acțiunea 
n obstrucție. Lovitura liberă execu- 
ă peste „zid" ajunge la Eftimie, 
isat pe dreapta, care — după un 
t, — reia peste Coman ieșit din

T. A. 2-2 (1-0)
poarță : 1—0, scor cu care se încheie 
repriza.

La reluare, după o scurtă perioadă 
de joc alternativ, inițiativa trece de 
partea arădenilor, ale căror atacuri 
— cu măiestrie conduse de Petschow
ski (de la care mulți jucători mai pot 
Învăța cum să lovească mingea și 
cum să construiască și să coordoneze 
acțiunile) — scot în evidența nesigu
ranța apărării imediate a dinamoviș- 
tilor. Aceasta cedează în min 53: 

o splendidă acțiune Petschowski— 
Floruț—Țîrlea—Petschowski, acesta
din urmă trage fulgerător în bară, 
mingea revine în teren și Țîrlea reia 
în plasă. Fazele alternează apoi la 
cele două porți. O „bară" a lui 
Petschowski în min. 69 (din lovitură 
liberă), apoi al doilea 
dinamovist (Eftimie min. 
și egalarea din min. 88 descrisă mai 
sus, au completat perioadele de joc 
pasionant care au satisfăcut tribunele 
arhipline ale stadionului Dinamo 
(aproape 20.000 de spectatori).

Dinamo s-a comportat mai slab 
decît duminica trecută mai ales în a- 
părare unde a comis multe greșeli.
U. T.A. a justificat prin joc frumos, 
corect și deschis simpatiile de care 
se bucusă la București. Arbitrajul lui 
Aurel Man — Baia Mare, bun.

DINAMO: Uțu — Călinoiu, Motroc, 
Panait — Alexandru, Dragomir — 
Bukossy, Varga, Ene I, Eftimie, Se
mene seu.

U.T.A. : Coman — Szucs, Băcuț II, 
Izghireanu — Capaș, Sereș — Pop, 
Petschowski, Țîrlea, Mețcaș, Floruț.

P. GAȚU

gol
71 >

(Urmare din pag. 1)

Itimul l-a lăsat permanent 
nstantin).
Repriza a Il-a a aparținut 
nplet echipei Farul, care

liter pe

aproape 
a jucat 

jumătatea de teren a militarilor, 
î putut să înscrie însă de loc, 
ită ineficacității — supărătoare 
înaintașilor săi. Și în această 
ză Ciuncan, Bibere și Stancu 
at foarte slab.
In min. 84, Farul a avut o mare 
izie. La o învălmășeală Moroianu 
;ează fulgerător, dar Voinescu atinge 

puțin mingea care, căpătînd efect, 
lovește de bară și iese în corner, 

i minut mai tîrziu C.C.A. are ocazia 
marcheze prin Cacoveanu. Din mi

tul 86 Farul joacă în 10 oameni; 
aru, accidentîndu-se la o ciocnire, 
răsește terenul.
Repriza a doiia s-a caracterizat din 
u printr-un joc de apărare, — însă 
gajat — din partea echipei C.C.A., 
e l-a folosit pe Alexandrescu ca 
f de atac, stirprinzînd uneori pe 
ior greșit apărarea echipei Farul, 
treaga echipă militară a știut să se 
scurce ușor în această repriză. Fa- 

a îngrămădit jocul în fața porții, 
plus, înaintașii au fost nevoiți de- 

>ri să vină înapoi pentru a lua 
ngea, nefiind alimentați de mijlo- 

care au jucat inexplicabil de slab, 
general, spectacolul fotbalistic a 
prin acțiunile militarilor, prin ta, 
clare de gol create de aceștia și 
jocul lor orientat și sigur.

De la C.C.A. s-au remarcat în mod 
oșebit Voinescu și 
rul cel mai bine 
re' a muncit mult, 
inii si Niculescu.
Arbitrul Gh. Osiac

Ea 
da-

re
fl u

condus satisfăcător. Uneori a dat însă 
decizii în compensație, iar alte ori nu 
s-a sezisat la semnalizările arbitrilor 
de tușă. '

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Ciuncan, Florescu — Stâncii, Bibere — 
Moroianu, Olaru, Nunu, Niculescu (Se
ver), Sever (Niculescu).

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II, Ivă- 
nescu, Staicu — Jenei, Mihăilescu — 
Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, 
Raksi, Tătaru.

Raport de cornere 5—2 pentru Farul.

620.000 lei

7-4!
zaros, care înscrie cu capul. La numai 
4 min., în fața porții lui Ghiță se 
produce învălmășeală și Oaidă, prin- 
tr-o foarfecă, egalează: 1 — 1. Din a- 
cest moment, Steagul roșu ia jocul 
pe cont propriu și pînă la sfîrșitul 
reprizei mai înscrie de două ori prin 
Seredai (min. 28) și Hașoti (min. 30). 
In partea a doua a jocului în min. 
46 și 47 Baboe ratează două ocazii. 
In min. 54 Seredai ridică scorul la 
4—1, pentru ca imediat după aceea 
(min. 58) Dinulescu să reducă din 
handicap: 4—2. Restul golurilor sînt 
înscrise în următoarea ordine: Sere
dai (min. 70), Oaidă (min. 73), Se
redai (min. 78), Meszaros (min. 84) 
și, în sfîrșit, Caricaș (min. 87), din , 
lovitură de la 11 m. Oct. Comșa (Cra
iova) a condus — în general — bine 
un meci greu.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — ZBIR- ' 
CEA, ZAHARIA, COJOCARU — BIR- 
SAN, SZIGETI - HAȘOTI, FUSULAN, ‘ 
MESZAROS, SEREDAI, CAMPO.

PROGRESUL: Birtașu — Dobrcscu, i 
Caricaș, Soare — loniță, ȘTIRBEI — 
OAIDA, Protopopescu, Dinulescu, Smă- 
răndescu I, BABOE.

C. GRUIA și
GH. MAZGAREANU-coresp.

O înfilntre socotită decisivă tn ceea 
ce privește disputa pentru evitarea zo
nei „periculoase" din clasament, de la 
care se aștepta — pe bună dreptate — 
o întrecere echilibrată, s-a transformat 
pînă la urmă într-un joc unilateral, in 
care echipa gazdă a dominat net de 
la început și pînă la sfîrșit. Dacă 
Rapid nu a cîștigat la scor această 
partidă se datoreșie faptului că înain
tașii săi, deși au combinat frumos in 
cîmp și au reușit să creeze nenumă
rate faze de gol, au greșit prin lipsă 
de finalitate. Bine alimentat de linia 
de mijlocași, cvintetul ofensiv al bucu- 
reștenilor a pus în derută din primele 
minute de joc apărarea adversă, care 
a acordat consecutiv 4 cornere. Supe
rioritatea Rapidului s-a concretizat in 
minutul 24, cînd Erie II — deși jenai 
de apărătorii Minerului — a pasat la 
Ozon, care, complet liber, a înscris 
imparabil: 1:0. Peste 2 minute un șut al 
lui Georgescu a nimerii bara. Au ur
mai alte două cornere la poarta Mi
nerului. Cel de al doilea gol „plutea 
în aer". Și în minutul 35 Ene IR ser
vit de Georgescu, a mărit scorul: 2:0.

In repriza a doua, echipa , bucureș- 
teană, prohtînd și de slăbiciunea mij
locașilor de la I.upeni, a luai în con
tinuare jocul pe cont propria și a con-

struit atacuri 
de așteptat 
lui va ceda 
ne și scorul 
pidișfii însă au ratat și cele mai clare 
ocazii. Ratările copilărești ale lui Ozon 
(nun. 59, 68, 74) și in special ale lui 
Ene II (min. 55, 57, 87, 90) au lipsii 
Rapidul de un scor mai concludent.

Oaspeții au 
dar linia lor 
șl inexistentă, 
jucat complet 
periculos fiind 
rea echipei oaspe s-au evidențiat Kiss, 
Plev și Coman De la învingători cei 
mai buni: Koszha, Bodo, Ozon, Copil 
și R. Lazăr. Ene ll a satisfăcut nu
mai în jocul de cîmp.

Arbitrul Eugen Bucșa (Sibiu) a 
condus în general bine, a greșit însă 
in repriza a Il-a, cină la un fault co
mis in careu asupra lui Ene II nu a 
acordai penalti.

RAPID: Dungu — Greavu, Dodeanu, 
Macri — Bodo, Koszka — Copil, Ozon, 
Ene IR Georgescu, R. Lazăr.

MINERUL: Kiss — Plev, Comun, 
Cheresteș — Szoke, Mihaly — Pali, 
Sima, Leahevici,

după atacuri. Erd 
că apărarea Mineru- 

sub această presta- 
va lua proporții. Ra-

luptat nur’.t în apărare, 
de înaintare a fost ca 
Mi'.ea și Leahevici au 
șters, singurul atacant 
Creirticeanu. In apăra-

Milea, Creiniceanu.

AL. INOVAN

In 
it 
e 
n

Zavoda II. La 
a jucat Olarii, 

De asemenea

(Timișoara) a

In luna aprilie se atribuie supli
mentar premii în valoare de 620.000 
lei pentru participanții la Pronosport, 
după cum urmează :

420.000 lei la concursul special 
Pronosport din 3 aprilie a. c-, orga
nizat cu prilejul a 6 ani de Prono
sport. Dintre obiectele care se atri
buie la acest concurs amintim: 3 au
toturisme (1 „Volga” și 2 „Mosk- 
vici"), motociclete, scutere, magneto- 
foane, frigidre, ș. a.

200.000 lei (printre care și 1 
turism „Moskvici") pentru cei 
participă la toate cele patru 
cursuri din luna aprilie a. c.

Programul concursului special
nosport din 3 aprilie I960 este ur
mătorul : ,

L C.C.A.—St. roșu Or. Stalin
(cat. A).

II. Dinamo Bacău—Dinamo Bucu
rești (cat. A).

III. Știința Cluj—Rapid București 
(cat. A).

auto
care 
con-

Pro-

Șutul puternic al 1 ' " * 
că mingea a intrat în gol.

lui Babone nu a putut fi oprit de portarul clujean, astfel 
Foto: Miireea Popescu-Ploețti

tă. Asistăm în continuare la un contra
atac al clujenilor care este însă ușor 
stăvilit de apărarea ploeșteană. După 
aceea, in minutele 33, 39 și 41 Zaharia, 
Babone și Marin Marcel ratează ocazii 
favorabile de gol.

La reluare, clujenii au inițiativa, în
treprind o serie de atacuri dintre care

PLOEȘTI 27 (prin telefon). — Lo
calnicii au așteptat cu mult interes evo
luția echipei lor, în care își puneau 
mari speranțe.

Partida a început în nota de domi
nare a localnicilor. Atacul, bine sus
ținut de linia de mijlocași, întreprinde 
o serie de acțiuni la poarta clujenilor, 
acțiuni pe care aceștia reușesc cu greu 
să Ie oprească. Dominarea se accentuea
ză și clujenii sînt nevoiți să se apere 
uneori în 8—9 oameni, lăsîiul impre
sia că vor cu orice preț un meci nul. 
Cu tot dispozitivul de apărare supra- 
numeric al oaspeților, ploeștenii sînt 
pe cale să deschidă scorul in minutul 
23, dar Costin respinge de pe linia 
porții un șut tras de Dridea. Datorită 
presiunii exercitate, apărarea oaspeților 
este totuși nevoită să cedeze. In minu
tul 26, Marin Marcel șutează la poartă, 
Dridea țișnește printre apărători și cu 
o splendidă lovitură de cap reia im- 
parabil de la 5—6 metri. Nici nu au 
încetat bine aplauzele scorul este 
majorat. In minutul 28, Petre Emil 
comite henț la 25 m de poartă. Șutul 
puternic al lui Babone nu poate fi re
ținut de Moguț și balonul intră în poar-

premii suplimentare
IV. Petrolul Ploești—Farul Con

stanța (cat A).
V. Minerul Ltipeni—U.T.A. (cat. A).
VI. Progresul București—Jiul Pe

troșani (cat. A).
VII. CS.M. Baia Mare-C.S. Ora

dea (cat. B).
VIII. Victoria Suceava — Unirea 

Iași (cat. B).

Pronosport
IX. Ind- Sîrmii C. Turzii—C.S, Tg. 

Mureș (cat, B).
X. Știința Craiova—Dinamo Pitești 

(cat. B).
XI. CF.R. Timișoara—C.S. Craiova 

(cat. B).
XII. Gloria Bistrița—Dinamo 

iați (cat. B).
Și acum, iată cum arată un 

tin cu 12 rezultate exacte la
cursei] Pronosport nr. 13 etapa din 
27 martie 1960;

Ga-

bule- 
con-

Cluj: 2-0 (2-0)
fost cel din minutulmai periculos a

50, cînd Marcu — primind o pasă de 
la Constantin — a tras alături de la 
18 metri. La un contrnatac ploeștean, 
Georgescu pune mina pe balon în spa
țiul de pedeapsă. Lovitura de la lt 
m., executată în minutul 56 de Dri- 
dea, este respinsă de Magul tot la Dri- 
dea, care reia în... bar-i ! Se pare că 
petroliștii sînt mulțumiți de rezultai, 
țapi care permite clujenilor să treacă 
mai hotoriți la atac. Acțiunile lor sînt 
insa în majoritatea razurilor anihilate 
de apărarea localnicilor (în care a 
excelat E ronea), mai înainte ca ata- 
canții clujeni să ajungă la marginea 
suprafeței -de. pedeapsă și obligîndu-i 
astfel să. tragă de la distanță.

Arbitrul Andrei ■ Radulescu (Bucu
rești) a condus bine următoarele for
mații ; PETROLUL : SFETCU-Tendler, 
FRONEA, Florea-A. MUNTE ANU, M. 
MARCEL-Zaharia, Tabarcea Dridea, 
D. MUNTEANU, Rabone : ȘTIINȚA : 
Moguț-Drăgoi, GEORGESCU, COST1N- 
P. EMIL, Popescu-lvansuc (Marcu), 
Sueiu (Ivansuc). Marcu (Suciu), Ma- 
teianu, Constantin.

M. BEPROSIAN 
și A. VLĂSCEANU 

corespondenți

Rezultat echitabil la Petroșani

Jiul - Dinamo Bacău 0-0
PETROȘANI, 27 (prin telefon de ta 

trimisul nostru). Peste 5000 de spec
tatori au urmărit azi partida dintre 
echipa locală Jiul și Dinamo Bacău. 
Rezultatul de egalitate este echitabil; 
nivelul jocului a satisfăcut Jiul a 
atacat mai mult, dar înaintarea sa 
— lipsită de omogenitate — nu a 
știut să-și creeze situații de gol sau 
a tras imprecis la poartă. In apărare, 
localnicii au aplicat tactica jocului la 
ofsaid, care le-a reușit cu regularitate. 
In acest fel. Jiul a oprit mult înaintea 
careului mai toate atacurile oaspeților.

in luna aprilie
I.

pei)
II.

(cat.
III. Farul Constanța —■ <X<IA 

(cat. A)
IV. Petrolul Ploești — Știință 

Cluj (cat. A)
V. St- roșu Or. Staliiț—Progre

sul București (cat. A)
VI. Jiul Petroșani —•' Dinamo 

Bacău (cat A)
VII. Rapid București — Minerul 

Lupeni (cat. A)
VIII. Fiorentina—Juventus (camp, 

italian)
IX. Milan—Internazionâle (camp, 

italian)
X. Spăl—Roma (câmp, italian)
XI. Lazio—Napoli (camp, italian)

• XII. Alessandria — Lanerossi 
(camp, italian)

La acest concurs au fost depuse 
proximativ 695.000 variante.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Proi»sport.

Austria—Franța (Gupa Euro-

Dinamo București— U.TJL 
A)

2

X

2

I

f

X

1

I

i 
1 
i

1 
a-

Dinamoviștii s-au bazat în atac mal 
mult pe Gram și Asan, care însă 
au fost lăsați regulat în ofsaid. Echi
pa din Bacău a jucat elastic, foarte 
bine în apărare (compartiment tn 
care a excelat stoperul I. Lazăr); oas
peții au fost însă lipsiți de siguranță 
în atac, unde au încercat — în ge
neral — să rezolve situațiile în mod 
individual.

începutul jocului aparține gazdelor. 
In minutele 11 și 14, Crișan și apoi 
Crăciun au ocazii de gol. In min. 
30 Crîsnic respinge în corner un siit 
puternic, de la distanță, al lui Cîr- 
naru. După 4 minute, Crăciun trage 
pe lîngă poartă, iar în min. 35 apă
rarea oaspeților lămurește o fază 
critică. Gu un minut înainte de ter
minarea reprizei, Gabor a trimis min
gea cu capul în bară.

După pauză, în min. 50, Gram îl 
tentează pe Vasiu, șutează, dar min
gea trece pe lîngă poartă. După 3 
minute, Giurdărescu trage în brațele 
lui Faur. Jiul domină în cîmp, dar 
tn min. 78 Dinarno are o mare ocazie 
de gol: Publik scapă singur spre 
poartă, Grîsnic îi iese înainte și extre
mul stînga băcăoan, singur cu por
tarul, trimite mingea... în brațele aces
tuia. Cum Crîsnic ieșise în afara ca
reului, arbitrul acordă lovitură 
rămasă însă fără rezultat.

Arbitrul C. Mitra n a condus 
bine echipele :

JIUL: Grîsnic — Romoșan, 
Farcaș II — Costnoc, Crișan — Ma
nea, Crăciun, Ciurdărescu, Gabor, 
Nertea.

D|NAMO BACĂU: Faur — Giosanu, 
Lazăr, Gincu — Cîrnaru, Ujvari — 
Radulescu, Gram, Asan, Țircovnicu, 
Publik.

litera.

foarte

Vasiu,

JON OCHSENFELD
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dispute pasionante în primui concurs al sezonului
Rezultate tehnice: începători (cla

sa pînă la 175 cmc): 1. Gh. Stafie 
(Voința București) ; 2. D. Dobrescu 
(GCA); 3. Gh. Ghiță (Voința Bucu
rești): avansați — 250 cmc: 1. Gh. 
Ion (GCA); 2. E. Seiler (Rapid): 3. 
V. Szabo (Dinamo); 4. G. Dovitz (Di
namo); 5. Gh. Voiculescu (GGA); 6. 
St. lancovici (Metalul); 175 cmc 
(special) : 1. Mihai Pop (Dinamo);
2. Mihai Dănescu (OCA); 3. Iosif 
Popa (Dinamo); 175 cmc (sport): 1. 
E. Keresteș (GGA); 2. P. Enescu (Me
talul); 3. Al. Triîu (Rapid); 350 cmc : 
1. Gh. Ion (CGA), 2. Gh. Ioniță 
(GCA); 3. Al. Lăzărescu (Rapid); 4. 
H. Sitzler (Metalul); 5. Marin Voicu 
(Voința București); 6. St. lancovici 
(Metalul).

Timpul admirabil pentru desfășura
rea curselor de motocros și publicul 
entuziast (cifrat la cîteva mii) au 
creat o ambianță minunată deschiderii 
sezonului de motocițlism. Concurenții 
deși nu au atins cel mai bun nivel 
de pregătire, au dovedit o dîrzenie rar 
întâlnită chiar și în cursele de campio
nat. Acest lucru i-a „încălzit" pe spec-’ 
tatori și de multe ori fazele (intere
sante, dinamice) s-au desfășurat pe 
un fond de încurajări și aplauze care 
au contribuit din plin Ia stimularea 
alergătorilor. O plăcută impresie au 
făcut tuturor cadrele tinere promova
te la categoriile avansaților și promi
țătoarea evoluție a începătorilor.

Clasa 350 cmc a avut o desfășurare 
pasionantă. Primul care reușește să se 
impună în fruntea plutonului de aler
gători este Mircea Cernescu. El este 
întrecut însă, chiar în același tur, de 
Gh. Ion — în vervă deosebită — și 
în lupta pentru primul loc se mai an
gajează motocicliștii Gh. Ioniță și Al. 
Lăzărescu. Tn turul III, Gh. Ioniță, 
după o luptă foarte frumoasă cu M.

Cernescu, trece pe locul doi, reușind ca 
după alte două ture să se instaleze la 
conducerea cursei. Urmează un duel 
Gh. Ioniță — Gh. Ion pe care-1 cîști- 
gă... Al. Lăzărescu. Ce se întîmplase? 
La o porțiune dificilă a traseului cei 
doi alergători s-au imobilizat reciproc

învingătorului. In ultimul tur (parcă 
spre a mări tensiunea și dramatismul 
cursei) Al. Lăzărescu suferă o defec
țiune și pînă reușește să o înlăture 
este întrecut de Gh. Ion și Gh. Io
niță.

La 175 cmc cursa a fost net domi-

C.F.R. Grivița Roșie a învins la scor, 
dar Dinamo se menține pe primul ioc

A

desfășurăriiMihai Pop (Dinamo), in timpul întrecerii la 175 cmc.
Foto : Gh. Dumitra

w

(att căzut) și Al. Lăzărescu, care îi 
talonase atent, a țîșnit în frunte (ra- 
pidistul îl depășise pe Cernescu îna
inte ca acesta să abandoneze din 
cauza unei defecțiuni la frînă)\ Acea
stă fază nu a rezolvat însă problema

excelentul alergător .Mihai

Ț.S.K.M.O. A FĂCUT DEMONSTRAȚIE
(Urmare din pag. I)

scenă deschisă în evoluția de 
din sala Floreasca și în care a

aseară
____.____ învins 

cu 82—58 ( 43 —26) pe campioana țării 
noastre, G.C.A.

Jucătorii romîni nu au reușit să facă

față 
tici.

Rezultatele jocurilor 
din campionatul R.P.R.
Iu cadrul campionatului republican 

masculin de baschet, ieri nu s-au dis
putat decît două partide. In Capitală, 
meciul Dinamo București — Steagul 
roșu Orașul Stalin a- fost interesant 
doar în prima repriză, în care con
ducerea scorului a alternat la dife
rențe mici. După pauză, atacurile di- 
namoviștilor — tot mai bine conduse 
de Dan Niculescu — au străpuns cu 
regularitate apărarea oaspeților prin 
Kiss, Stroe și Paraschivescu care au 
înscris numeroase puncte. Baschetba- 
liștii de la Steagul roșu au jucat 
fără convingere în această parte a 
partidei. Scor final: 57—35 (21—16) 
pentru Dinamo București.

La Tg. Mureș, echipa locală Dinamo 
a jicat cu Progresul București și a 
cîștigat cu 90—55 £39—35) după un 
joc plăcut.

atacurilor baschetbaliștilor sovie- 
Este drept, C.C.A. a jucat fără 

Novacek — bolnav — care prin înăl
țimea și pregătirea sa ar fi contribuit 
mult la întărirea apărării și la fructi
ficarea acțiunilor. Chiar așa însă, 
C.C.A. putea juca mai bine. Aseară, 
însă, echipa a fost parcă demoralizată 
după cîteva minute. In apărare Nedef 
s-a străduit din răsputeri să supli
nească insuficienta combativitate a 
coechipierilor, iar în atac cunoscutele 
aruncări de la distanță și pătrunderi 
ale acestei echipe au fost aproape 
inexistente.

întrecerea a fost interesantă însă 
prin excelenta evoluție a oaspeților, 
care au dominat meciul de la început 
pină la sfîrșit. Ei au condus din pri
mul minut, s-ati detașat din prima re
priză și nu au avut niciodată emoții 
asupra victoriei.

Scorul a fost realizat de: Zubkov 
14, Travin 14, Voinov 15, Bocikarev 
10. Astahov 10, Ciumakov 4, Harito
nov 5, Kopîlov 2, Semionov 4, Karpov 
4. pentru Ț.S.KM.O. și Nedef 12, Fol- 
bert 7, Fodor 18, Niculescu 9, Nedelea 
1 și Dinescu II, pentru C.C.A. Dintre 
jucătorii sovietici am remarcat pe Bo 
cikarev, Astahov, Zubkov, Travin și 
Voinov. De la C.C.A. doar pe Nedef. 
Meciul a fost bine condus de arbitrii; 
romîni S. Ferencz și C. Armășesctt. i

D. STANCULESCU ]

nată de _ . - „
Pop. Ne-a plăcut în mod deosebit și 
evoluția alergătorilor M. Dănescu, Tr. 
Macarie (pînă la ivirea defecțiunii), 
E. Keresteș, I. Popa, P. Enescu și Al. 
Trifu.

La 250 cmc după primele două ture, 
în care au condus V. Szabo și respec
tiv E. Seiler, pe primul loc a trecut 
Gh. Ion. Problema învingătorului 
a apărut rezolvată prin siguranța cu 
care reprezentantul C.C.A. s-a impus 
în fața celorlalți participant. Am re
marcat totuși progresul pe care l-a 
realizat E. Seiler (acest tînăr moto- 
ciclist se impune din ce în ce mai 
mult ca un element de bază al spor
tului nostru cu motor), debutul la ca
tegoria avansați al dinamovistului <3. 
Dovitz precum și evoluția alergători
lor 6h. Voiculescu și P. Fischer. Ulti
mul este un tînăr cu reale posibilități.

HRISTACHE NAUM

treia a campionatului nu 
cu surprize. Formațiile 
instalat în fruntea clasa-

Etapa a 
i-a soldat

care s-au 
mentului după primele două etape și 
care porneau, firește, favorite în în
trecerile de sîrnbătă și duminică s-au 
impus în cele din urmă. Și acest lucru 
e foarte normal. El dovedește — o 
dată mai mult — că în ultimă in
stanță victoria revine acelei echipe care 
se prezintă mai bine pusă la punct 
sub aspectul pregătirii fizice și, mai 
ales, al celei tehnice.

La București: un cuplaj în „Parcul 
Copilului". Mai întîi am asistat la 
comportarea inegală a echipei noastre 
campioane. După ce formația feroviară 
a jucat slab o întreagă repriză (la 
fel ca și săptămîna trecută, ceea ce 
denotă unele lipsuri în pregătirea ei, 
în special, în privința ritmului de 
joc), după pauză ea a apărut complet 
schimbată. Parcă juca o altă echipă I 
Combinațiile tehnice ale ceferiștilor nil 
au mai putut fi stăvilite de studenții 
timișoreni, care att totuși scuza de a-1 
Ji pierdut pe centrul lor Drăcea (acci
dentat). Legătura dintre compartimente, 
bine asigurată de Costel Stănescu, a 
funcționat ireproșabil și încercările — 
una mai frumoasă ca alta — au apă
rut ca o urmare firească (Wusek, Ro
taru, Rotara, Oblemenco, Moraru și 
Picu). Scorul a fost rotunjit de Iri- 
mescu, care a mai transformat o lovi
tură de pedeapsă și o încercare. Scor 
final: 23—0 (0—0)1 De la ' 
ne-au plăcut Wusek, Rotaru, 
Irimescu și Picu.

Apoi au evoluat 
Constructorul. Mult 
adoptînd o tactică 
de o bună tehnică 
ansamblu, studenții 
cîștigat pe 
partide pasionante. Scorul a fost la 
pauză favorabil Constructorului: 6—3 
(realizat prin cele două lovituri de 
pedeapsă ale lui Petre Niculescu, față 
de o încercare a lui Leonte). La 
reluare. Știința își impune superiori
tatea tehnică, 
baloane clare 
„zburdă" pe 
Leonte. llrn 
prin Gudov și una a lui Ghiță. A 
transformat o dată Leonte. Deci: 14—6 
pentru Știința. Au plăcut: Leonte, 
Nag-el (care s-au înțeles perfect), Ili
escu și Grigoriu de la Știința, iar de 
la Constructorul Marîca și Teofilovici.

s

feroviari
Morarii,

Buc. și 
în bine, 
dublată

Știința 
schimbați 
potrivită, 
individuală și de 

s-au impus și au 
merit, la capătul unei

înaintarea furnizează 
treisferturilor care 

“a teren, lansate excelent de 
irmează trei încercări: două

In cel 
care s-a .
Progresul a trecut din nou — ca și 
ultimele două etape de altfel — 
lîngă victorie. A condus cu 6—0 (< 
două lovituri de pedeapsă) pentru 
apoi greșeli grave s-o coste parti 
Mai întîi un ofsaid al lui Chivu, 
care a profitat imediat Titi Ionesc 
6—3. Apoi o pasă defectuoasă a 
Tănase II, în apropierea butului int 
ceptată de Țuțuianu, care după 
cursă scurtă înscrie, aducînd egalar 
In repriza secundă, Dinamo dom 
în tușă și pe grămadă, dar nit însc 
decît tot după o greșeală element; 
a adversarului (Ilie Ion intercepte. 
o pasă a lui Orița destinată lui ' 
nașe I și marchează Ia centru o 
cercare pe care îonescu o transfor 
cu ușurință). In final, Tănase I redi 
handicapul printr-o lovitură de 
deapsă : 11—9. Ambele echipe au ju 
sub posibilități. Am reținut tot 
jocul lui Titi îonescu, Iordăches
Rusu, llie Ion, Țuțuianu și Rahto 
de la Dinamo, respectiv Ghiriac 
Dumitrescu.

mai important joc al etaț 
disputat după-amiază, ech

D. CALLIMACH! 
N. BARBAUȚEANl

• Sîrnbătă după-amiază G.G.A. 
Metalul (3—0) au furnizat un 
slab. O lovitură de pedeapsă, 
sformată de St. ~
12 a decis victoria echipei milita 
O victorie dificilă datorată în spec 
experienței și calmului lui Merghișesi 
St. Constantin, Nanu Radu și Căpuș 
Metalurgiștii au părut obosiți și lip: 
de eficacitate. Peste nivelul coecliiț 
rilor s-au ridicat Doruțiu, Dragoi 
și Griin. (Al. Carnabel-coresp.).

• Studenții clujeni au obținut 
frumoasă victorie în partida cu I 
trolul Ploești: 16—0 (11—0). Ei 
dominat net și au înscris prin Criș 
(o lovitură de picior căzută), Demi 
(încercare), Hagiu (o încercare tr; 
sformată de Crișan), Cătănici (o 
cercare pe care tot el a transformat- 
(V. Cacoveanu-coresp.).
• La Iași, studenții din Petroș 

au fost pe punctul de a obține t 
toria. Ei au condus prin loviturile 
pedeapsă transformate de Antimofc 
și Mateescu. Ieșenii au marcat p 
Stoian (lovitură de pedeapsă) și A 
tevski (încercare). Scor final: 6- 
(3-3).

fr; 
Constantin în ir

Gh. Vasiliu-coresp

Franța a învins Austria 
ți la Viena !

Pe stadionul Prater din Viena, în 
prezența a 40.000 de spectatori, s-a des
fășurat duminică întîlnirea de fotbal 
Austria-Franța, contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Europei” inter- 
țări. După un joe rapid, cu numeroase 
faze spectaculoase, reprezentativa Fran
ței a obținut o victorie meritată : 4—2 
(0—1). In toamnă, la Paris, francezii 
câștigaseră cu 5—2.

Au jucat echipele : AUSTRIA : Szan-'

wald-Windisch, Hannappi, Koschier- 
Hasenkopf, Koller-Horak, Kozlicek II, 
Nemetz, Hubert, Probst.

FRANȚA : Lamna-Wimdling, Kael- 
bel, Rodzik - Ferrier, Marcel - Grillet, 
Muller, Kopa, Heute, Rahis.

Două meciuri în preliminariile 
olimpice

Sîrnbătă s-a disputat în localitatea 
Graz din Austria meciul internațional 
dintre reprezentativele olimpice ale 
Austriei și R.P. Ungare. In turul în
tâlnirii, desfășurat în toamnă la Buda-

După 6 partide

TAL —BOTVINIK 4-2î
Iț
s

Azi începe în Capitală î

On interesant concurs dotat cu „Cupa Speratelor
Inaugurarea sezonului de tenis în aer 

liber se va face astăzi prin competiția 
organizată de clubul Știința București 
și dotată cu „Cupa Speranțelor”. Con
cursul se va disputa pe terenurile din 
Splaiul Independenței, după un sistem 
cu recalificări, la întreceri fiind invitați 
tineri și tinere între 16—20 ani. Adică, 
se vor întocmi două tablouri și pentru a fi 
eliminat din concurs, fiecare jucător sau 
jucătoare va trebui să fie învins de două 
■cri. un jucător învins în prima
întîlnire (tabloul I) are totuși posibi
litatea să ajungă în finală dacă va câș
tiga la adversarii de pe tabloul II.

Primele meciuri se vor juca pentru 
tabloul I, după care învinșii vor con
cura conform schemei tabloului II, con
ținu1 - ’ să joace pînă vor suferi a doua 
înf e. In această situație partici-

punții vor fi eliminați. In primul ta
blou, jucătorii vor fi angajați după or
dinea ; clasamentului și în așa fel ca nici 
un tenismen din tabloul II să nu întâi 
nească același adversar decît în finală. 
Dacă învingătorul tabloului II (al în
vinșilor) oiști ga în finală la învingăto
rul tabloului I, atunci fiecare finalist 
are cîte o înfrîngere și prin urmare se 
va mai juca un meci care să desemneze 
pe câștigătorul definitiv al concursului.

La întrecerile, care încep azi de la 
ora 15,30, au fost invitați următorii 
sportivi : Burciu, Basarab, Guțu, Pas
cal, Horvath, Verone. Popovici, I. Nă- 
stasc, Mărmureanu, Boaghe, Ungurea- 
nu, C. îonescu, S. Dron, M. Ciogolea, 
Ș. Ciogolea, R. Lazaride, Cornelia Năs- 
tase, Șt. Trepcea, C. Klari, M. Klari. 
R. Radulescu, I. Rădulescu.

Partida a 6-a a meciului pentru titlul 
mondial de șah s-a desfășurat sîuibă- 
tă sub semnul unei lupte foarte ascu
țite. Intr-o variantă a apărării indiene 
vechi, Tal (cu negrele) a sacrificat un 
cal pentru doi pioni, com plicind mult 
jocul și obținind un atac puternic. Bot- 
vinik a trebuit să înapoieze avantajul 
material, rămînînd cu un pion minus. 
La mutarea 46-a partida s a întrerupt

într-un final de turnuri net avantajos 
lui Tal. A doua zi dimineață campionul 
mondial a făcut cunoscut arbitrului 
principal că cedează fără joc partida. 
Astfel, scorul a devenit 4—2 în favoa
rea Iui Tal. Partida a 7-a se joacă 
marți, Tal avînd albele.

Selecționata R. D. Germane 
a ciștigat campionatul 

internațional feroviar 
de handbal in 7

BERLIN, (prin telefon). — Finala 
competiției a opus selecționata feroviară 
a R. P. Roinîne (care învinsese Franța 
cu 19—15 în ultimul meci al prelimi
nariilor) și selecționata R. D. Germa
ne. Superioare, gazdele au învins cu 
scorul de 25—10 (12—3).

• IN ULTIMA 
LUI DE SCHI 
(R.P.F. Iugoslavia), campionul olim
pic II. Recknagel (R.D. Germană) a 
realizat un rezultat excepțional la să
rituri speciale de pe trambulină: 127 m. 
Aceasta este cea mai lungă săritură 
înregistrată vreodată în istoria probei.
• RECORDUL MONDIAL LA A- 

RUNCAREA GREUTĂȚII a fost din 
nou ameliorat. într-un concurs desfă
șurat la Los Angeles, atletul american 
Dallas Long a aruncat 19,67 m, între-

ZI A CONCURSU- 
1)E LA PLANI CA

pesta, fotbaliștii maghiari cîștigasi 
cu 2—1. De data aceasta ei și-au i 
pus superioritatea cu mult mai mu 
ușurință, obținînd o victorie calei 
rică : 4—0 (1—0).

Tot în cadrul preliminariilor ti 
neului olimpic, s-a desfășurat ieri 
tîlnirea Luxemburg—Elveția, terr
nată cu scor alb : 0—0.
Primul meci de verificare a foîl 

liftilor bulgari: R. P. Bulgaria 
Cruzeiros (Brazilia) 2—0

Echipa olimpica de fotbal a R. 
Bulgaria, oare se pregătește în vede: 
meoiului cu selecționata R. P. Romî 
a susținut sîrnbătă la Sofia un meci 
antrenament cu formația brazili; 
„Cruzeiros". Fotbaliștii bulgari au < 
tigat cu scorul de 2—0 prin punct 
înscrise de Kolev (din 11 m) și Pai 
iotov.

Selecționata bulgară a folosit urr 
torii jucători : Naidenov-Rakarov, 8 
nolov, Dimitrov-Largov, Kovaccv-Di 
Abadjiev, Iordanov (Panaiotov), Ia 
inov (Dcbîrski), Kolev.

cînd cu 22 cm recenta performai 
obținută de compatriotul său Nied

• CROSUL INTERNAȚIONAL I 
LA GLASGOW a fost cîștigat den 
rocanul Rhadi, care a parcurs distat 
de 14.400 m în 43:33,0. Pe locui 
următoare s-au clasat Preelants (B 
gia) 43:40,0, Merriman (Țara Galilt 
și Hcatley (Anglia). Pe echipe a c 
tigat Anglia.

• CAMPIONUL EUROPEAN I 
PANA, G. LAMPERTI (Franța) ș 
apărat cu succes titlul în fața span 
lului Garcia, pe care l-a întrecut 
puncte pe distanța a 15 reprize.
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