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După o întrecere de o rară frumusețe

Cchipa feminină de gimnastică a U. B. S. S.
a cîștigat tntttokea cu reprezentativa L f. lomîne

Latuiina, lucrlnd la birnă "(foto: I. Mihăică)

Tribune arhipline... Aplauze la sce
nă deschisă... Nenumărate „bis-uri”. 
Iată. pe scurt, atmosfera în care s-a 
'desfășurat prima întîlnire internaționa
lă (le gimnastică dintre echipele femi
nine ale R.P. Romîne și Uniunii So- 
jVietice. Și, la sfîrșit, cînd în mod nor- 
Inal tribunele încep să se golească, 
iniile de spectatori au rămas pe locuri 
©erînd ca cea mai hună gimnastă a 
concursului, Polina Astahova, să mai 
execute o dată solul. Astahova s-a... 
Conformat, încîntîndu-ne din nou prin 
măiestria sa. Rezultatul final este favo
rabil gimnastelor sovietice. Ele au cîș- 
tîgat întîlnirea la o diferență de 5,711 
puncte, ocupînd și primele doua* locuri 
în clasamentul individual. Dar, din
colo de rezultatul tehnic, mai impor
tant pentru cele două formații a fost 
Spiritul de prietenie în care s-a des
fășurat concursul, faptul că au avut 
prilejul să-și împărtășească experiența 
șă verifice stadiul dc pregătire actual. 
Pin acest punct de vedere, sportivele

Închiderea sezonului
de hochei și patinaj

Aseară, pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", a avut loc un fes
tival pe gheață, organizat de FRHP 
Cu ocazia închiderii sezonului. In pri
ma parte a programului, ,.cei, aproape 
2000 de spectatori au aplaudat demon
strațiile executate de o serje de pati
natori fruntași, în frunte «cu campionii 
republicani Cristina Patraulea și Radu 
Ionian. După aceasta, a urmat, întîlni- 
rea dintre echipele CCA și Voința 
Miercurea Ciute. După o repriză egală 
(2—2), militarii au luat un considera
bil avantaj înscriind — în a doua par
te a jocului — șapte goluri, fără a 
primi vreunul. In ultima repriză am a- 
sistat la uu joc confuz, plin de durități, 
capitol la care au „excelat” jucătorii 
oaspeți. Final partida s-a încheiat cu 
rezultatul de: 12—3 (2—2, 7—0,

1) pentru C.C.A.

f îl cri, dipijiiQ.aț^,‘T în feța 
țuici săli: afli-iplinei bo?Cerii 
de la C.C.A. au cucerit o 
victoifc de ..pp^igip: șsit- 
pra pine mM) ti® pe ger
mane Vorwărts. Scorul 
concludent cu care au 
cîșfigat aniilita-rii (15—5) 
ne dă o imagine asupra 
diferenței de valoare din
tre cele . două echipe. 
Spectatorii nu vor uita 
multă vreme comportarea 
exemplară a boxerilor de 
la C.C.A., care sînt pe 
punctul de a-și forma din 
nou o echipă redutabilă. 

Dobrescu —• Hoffmann. 
Pasionantă de la început, 
întîlnirea care a deschis 
seria victoriilor noastre a 

,plăcut îndeosebi datorită 
boxului practicat de Dc- 
brescu. El a „încercat te
renul" cu cîteva directe 
de stîngia la figură, după 
care în rundul doi și-a 
trimis adversarul la po
dea de... trei ori 1 Ulti
ma lovitură, un clasic 
croșeu la figură, a fost 
decisivă, astfel că arbitrii 
au consemnat victoria ro- 
mîniilui, prin abandon.

Turcu—Schultz. Reprezentantul 
tru nu a știut s-ă se descurce în 
unui boxer cu garda pe stînga, astfel 
că, chiar de la început, s-a observat 
superioritatea pugilistului german. 
Turcii a boxat crispat, s-a aruncat de
seori în pumnii adversarului, care a- 
vînd și o rutină 
cum a vrut și a 
puncte.

Cișmaș—Leske.
scriem în cîteva 
tidă care s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. Ambii pugiliști au contribuit la 
frumusețea spectacolului. Finalmente a 
învins Cișmaș, care s.a dovedi-t a fi 
un fin tehnician. Lupta dintre 
două „pene" a fost 
din primul minut 
decis la atac și a 
cîteva serii la cap.
l-au găsit blocat pe boxerul nostru, 
dar în repriza următoare pugilistul 
german a intrat hotărît să refacă. 
Stîngile sale puternice au funcționat 
de data aceasta cu precizie. Repriza 
a treia a aparținut însă în întregime 
lui Cișmaș care, dezlănțuit, a lovit 
din toate pozițiile.

Czekeli—Olesch II. Nervozitatea ex 
cesivă a pugilistului de la C.C.A. l a 
privat de o victorie care putea fi ob 
ținută fără dificultate. Singura 
sclipire a lui Czekeli s-a petrecut în 
repriza a doua cînd și-a trimis adver
sarul la podea (acesta a fost salvat 
de gong) în urma unei directe la băr
bie. In rest, meciul n-a avut istoric

Echipa învingătoare —- care a 
în componența sa trei dintre sportivele 
prezente în formație și la campiona
tele mondiale și olimpice — a fost 
Ia fel de bună atît la exercițiile im
puse cît și Ia cele liber alese. După 
părerea noastră, ele mai au de lucrat 
loarte puțin pentru a elimina micile 
deficiențe și nesiguranța de la birnă. 
Au impresionat îndeosebi, exercițiile 
la sol, care sînt alcătuite din elemente 
de acrobatică cu elemente de artistică. 
Muzica completează minunat exerci
țiile, făcîndu-le mai valoroase.

Iată rezultatele tehnice ale întîlnirii: 
SĂRITURI: 1. Irina Pervușina 

19,266 p; 2. Polira Astahova 19,233 
p: 3. Larisa Latînina 19.132 p; PARA
LELE: 1. Larisa Latînina 19,532 p;
2. Polina Astahova 19,333 p; 3. Ele
na Leuștean 19,233 p; BIRNA: 1. Po
lina Astahova 19,099 
Lcușteah 18.933 
18,733 p 
19,566 p:
3. Lidia Ivanovo .19,266
DUAL < .
77,131 p; 2. Larisa

oaspete au fost avantajate, 
pentru că ele se află în 
plină perioadă competi- 
țională, iar noua victorie 
obținută le confirma cu 
prisosință acest lucru.

Echi pa noastră s-a com
portat bine față de sta
diul în care se găsește. 
Ne putem declara satisfă- 
cuți de rezultat. Din e- 
chipă, cea mai bună a 
fost — din nou — Elena 
Leuștean. De asemenea, 
trebuie subliniată compor
tarea Emiliei Lifă — care 
a ocupat locul I la 
turi liber alese — și 
a evoluat, în general 
tul de constant.

Concursul a fost deschis 
sîmbătă de Irina Pervu
șina, cea mai tînără com
ponentă a echipei sovieti
ce. Prima evoluție a a- 
dus și cea mai măre notă 
la sărituri: 9,60 p, pe 
care n-o mai egalează nici 
campioana mondială, Lațî- ip; 3. Elena leuștean 
nina. După sărituri, eehi- ~— T' r' "" 
pa sovietică conduce, to- 
talizînd 38,099 p. față de 

‘37,375 p. cit au realizat 
fetele noastre. Avansul 
este mărit continuu, astfel 
că după prima zi dc con
curs în care s-a lucrat 
cu exerciții impuse, gim
nastele sovietice au cîteva 
J2Sfi£j£ a vary CU .care, dc. 
altfel, își asîfcură'Arictoria. 
In a doiiă '^i,' la cxcrcițv 

ile liber alese, diferen
ța nu mai ^ste atîț 
de mârt. 'Eleita ‘ Leuș
tean, Emilia Lifă și Sonia 

Iovan concurează de la egal la egal cu 
renumitele Latînina, Astahova și tine
rele, dar talentatele Liuhina și Pervu
șina, Astfel, Emilia Lifă obține 9,70 
p, la sărituri, iar Elena Leuștean 9,633 
la sol, ceea ce, față de stadiul lor de 
pregătire este foarte mult.

sari
ca re 
des-

avut

p; 2. Elena
P; 3. Sonia Iovan 

SOL: 1: Polina Astahova 
2. Larisa Latînina 19.466 p; 

Ivanova .19,266 . p; INDIVI- 
COMPt’S: 1. Polina Astahova 

Latînina 76,829 
76,331 p; 4. Ta- 
p; 5. Emilia Li- 
Pervușina 74,431 
74,399 p; 8. So- 
9. Atanasia Io
Uta PoTeceanu 

Scorțea 67,666 p. 
pc echipe :U.R.S.S. 304,723
ono mo —

raara Liuhina 75,065 
ță 74,731 p; 6. Irina 
p; 7. Lidia Ivanova 
ni a Iovan 74,330 p; 
iiescu 72,963 p; 10. 
72,531 p; 11. Emilia 
Rezultat ] 
p; R.P.R. 299,012 ‘p.

★
Astă-seară, în Palatul sporturilor din 

Constanța, lotul feminin de gimnastică 
al Uniunii Sovietice va face o demon
strație. Evenimentul este așteptat cu 
un mare interes de către localnici, care 
au în acest fel* prilejul de '> urinări 
la lucru- cea mai'valoroasă echipă de 
gimnastică din lume. Și nu ne îndoim 
că tribunele spațioasei săli vor fi la 
fel de neîncăpătoaYe ca și cele ale 
sălii Floreasca în care s-au întrecut 
timp de două zile sportivele din 
U.R.S.S. cu cele din patria noastră.

ELENA MATEESCU

directă de stingă necruțătoare care va fi urmată 
o dreaptă, și totuși Grilnnenberg a terminat me

ciul în

O 
de

picioare. I:ază din meciul 
Gruiuienberg.

dintre Negrea și

Foto:. Boris .Ciobanii
nos- 
fața

mai mare, a jonglat 
obținut victoria la

Este greu să de- 
rînduri această par-

cele 
chiar 

pornit 
adresă

pasionantă
Cișmaș a 
aplicat cit

Contrele lui Leske

și s-a terminat cu o
Baciu—Luckau. I., 

„ușoară" s-au îniîlnit doi boxeri tineri/, 
curajoși, dar care mai au multe de în-' 
vățat. Luckau a fost mai „tare", mal 
decis, și a obținut decizia pe merit.

Neagu—Munnich. Primit cu aplauze, 
Neagu a repurtat victoria la puncte, 
dar cu prețul unor mari eforturi. El 
a început promițător partida, frimilîit-' 
du.și chiar adversarul la podea. Neagu 
ni s-a părut însă lipsit de pregătire 
fizică, n a eschivat deloc, poziția sa 
în ring fiind prea „țeapănă".

Șerbu—Riinge. -Ayînd im adversar . 
mai înalt cu un cap, Șerbu a știut 
uneori să se descurce, apropiindti-se 
și punctînd eficace. Nu a lovit însă 
aproape deloc la corp, deși avea toate 

o facă, Riinge fiind
ferească doar fata.

nostru a obținut deci-

) deciz:e de „nul“rf 
In cadrul categoriei' 

s-au îniîlnit doi boxeri ti

'posibilitățile .să 
preocupat să-și 
Reprezentantul 
zia .la puncte.

Tiță—Fritze. Rutina boxerului noctril 
a avut un cuvînt greu de spus îndeo
sebi în repriza a doua, cînd Fritze a 
„poposi1!1 la podea. Pînă atunci însă, 
boxerul german îl „găsise" pe Tiță 
cu cîteva directe care au pus sub senii 
nul întrebării victoria scontata 
xeruliti dc la C.C.A.

Negrea—Grumienberg. Fostul 
pion european a obținut ieri o 
victorie în fața unui adversar 
rezistent, care are meritul d:
reușit să termine partida în picioare.

Mariuțan—Siegmund. Ultimul meci 
al reuniunii ne-a adus o victorie 
valoroasă obținută de Mariuțan. V*C4 
toria sa s-a conturat pregnant din trio-< 
mentul în care Siegmund a recepțio- 
nat o stingă la plex, în urma căreia 
a căzut în genunchi. Mariuțan ni s-a 
părut mult schimbat în bine, mai curai 
jos, mai sigur.pe puterile sale. i

a fio-'

cam-l 
nouă 

foarte 
a fi

C. C. A. s-a distanțat în clasament

Capitală î
Un aspect din ItMnireă CJS.A. ? 

Steagul roșu Orașul Stalin, dispu
tată ieri în Capitală. La capătul unui 
meci frumos, In care au dominat mai 
mult, militarii aii obținut o meritată 
victorie ca scorul de 2—1 (1—0). 
In fotografia noastră o fază din 

acest meci: interul dreapta al echipei 
oaspe. Seredai, șutează spre poartă, 
dar Mlhăilcscu. (6) oprește balonul.

Citiți ia pag. a 3-a cronicile jocu
rilor din etapa de ieri a campionatului 
cat. A,

Boxerii sovietici MigăWil 
la Stockholm

Echipa reprezentativă de box si
U.R.S.S. a îniîlitut Ia Stockholm o se
lecționată alcătuită din. cei mai buni 
boxeri din Suedia, Norvegia și Danei 
marca. în cursul galei s-au disputați 
notițî. meciuri dintre care pugiliștii so, 
vietici au cîștigat 7.

ÎNTÎLNIREA AMICALA DE TENIS
R. P. ROMINA—R. CEHOSLOVACA

La sfîrșitul acestei săpțăinîni se va 
inaugura sezonul internațional la tenis 
de cîmp. începi ud de vineri. Capitala 
va găzdui întîtnirea amicală R. P. 
Romînă — R. Cehoslovacă, care se 
va disputa după formula „Cupei Da
vis". I.i vederea acestei întîlniri forul

_ i t^iosloyac jlg specialitate A aauflțaj,

că din formația oaspe face parte mul
tiplul campion al R. Cehoslovace Jiri 
Javorski.

Confruntarea ten i si nani lor romuri și 
cehoslovaci constituie pentru ambele 
reprezentative un prilej de verificare 
a forjelor în vederea apropiatelor Ui- 
lîlniri din «Cupa jDa.vis“«-

Recorduri mondiale 
la atletism și înot

Recordul mondial la aruncarea grei 
utățîi a fost din nou ameliorat, ajun-! 
gînd acum în pragul celor 20 metri 1; 
Sîmbătă, în cadrul unei reuniuni at« 
letice desfășurate la Baton-Rouge 
(statul Louisiana), atletul american- 
Bill Nieder a obținut performanța de- 
19,99 m. Cu același prile', Don Sty-1 
ron a alergat 220 y. g, în 21,9 sec.,- 
rezultat care reprezintă un record* 
mondial și pe 200 m.g. (vechiul re-' 
cord: Gilbert 22,1).

La campionatele de natație ale Jad 
poniei, îiiotătoarea Satoko Tanaka 
și-a ameliorat țu 2,3 sec, propriul re-' 
cord mondial pe 200 in bras cu timpul* 
de 2:34,8, »



- - >

liderul campionatului masculin, 
Chimia Făgăraș, învins 

pe teren propriu!
T Campionatele republicane de hand
bal în 11 au continuat ieri Cu întîl- 
nirile etapei a 11-a din retur.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI-PROGRESUI 

BUCUREȘTI 6-5 (4—3). Ambele 
echipe au jucat slab, majoritatea go
lurilor marcate fiind realizate din ac
țiuni individuale. Așa se și explică 
de ce acest meci s-a limitat doar la 

-duelul dintre principalele realizatoare 
ale celor două formații: Șta.rck și 
Drăghici (Rapid), ” 
trescu (Progresul), 
victoria a revenit 
Rapid. Jucătoarele 
au ratat numeroase 
și o lovitură de la 
mitrescu). Au înscris:
Drăghici (2) și Brînzei pentru învin
gătoare și Vasile (3). Dumitrescu (2) 
pentru învinse. (C. A.).

C. S. M. SIBIU-ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 5—7 (3—4). înfrîngerea echi
pei locale se datorează în mare mă
sură formei slabe a portăriței lise 
Hoîîman, care a nrimit multe gpluri 
parabile. (M. VLADOIANU—coresp.).

In celelalte jocuri- disputate, Con
structorul Timișoara și C.S.M. Reșița 
au terminat la egalitate: 1—1 (0—1), 
iar Știința Timișoara a învins la Ora
șul Slabe. Tractorul, cu 5—4 (3—4). 
(C. GRUIA și L. MAKȘAK—coresp.).

După o luptă dramatică
A

C.C.A. a învins Dinamo București 
în ultima secundă de joc f

A început returul categoriei B
© 4 ,.nuleM în prima serie • Știința Timișoara înv'nsă !a Bucu

rești • Corvinul Hunedoara și-a mărit avansul.

SERIA I

Vasile și Dumi- 
In cele din urmă, 
la limită echipei 
de la Progresul 

ocazii printre care 
14 metri (V. Du- 

Starck (3),

Tnchipuiți-vă 40 de minute de luptă 
duză, al cărei rezultat final a fost 
decis în ultima secundă de joc t De 
o parte, o echipă mai tehnică, mult 
mai experimentată și avînd o supe
rioritate evidentă în lupta la 
de. cealaltă parte o formație 
în continuă afirmare, a cărei 
tate în apărare' și agresivitate
dublate de o excepțională putere de 
luptă, au impresionat puternic.

panou ; 
tîn.ără, 
mobili- 
în atac,

rești a pierdut din nou, de astă dată 
în. fața Voinței Iași la scorul de 
56—48 (29-22). (ad. v.).

Tot în Capitală, Metalul București 
a dispus de Steagul roșu Orașul Sta
lin cu scorul de 65—54 (34—29).

(A. AXENTE — corespondent)
★

La Cluj, echipa locală Știința a fur
nizat în compania formației' bucu- 
reștene Rapid o partidă foarte f.ru-

REZULTATELE ETAPEI:

C.F.R. Pașcani

- C.S.M. Ră-

— Unirea lași

Știința Bhcu-

(Clasament alcătuit 
meciului C. f 
Mediaș).

CLASAME NT
1 Știința Bucure? ti n 8 2 1 79:34 18
2 Rapid București ii 9 0 2 65:44 18
3 C. S. Tg. Mure? ii 8 0 3 53:39 16
4 c. s. M. Sibiu ii 7 1 3 64:43 15
5 Știința Timișoara li 7 1 3 41:37 15
6 Progrc ul București ii 6 1 4 61:37 13,
7. ('onstn ctorul 'timișoara 12 2 2 8 19:41 6
8. Record Mediaș 10 2 2 6 23:51 6
9. C. S. M. Reșița 11 0 o 9 20:69 2

10. 'Praetor ni Or Stalin 11 0 "1 0 42:72 r
'.„11 fără rezultatul

S. Tg. Mureș — Record
C.C.A, — Dinamo

Unirea Focșani — 
1-1 (0-1).

Rulmentul Bîrlad 
dăuți 1—0 (U—0).

Dirtamo Suceavă
i -1 (1—0). -

Prahova Pioești — 
rești l — l (1—0).

C.S.M.S. Iași — Victoria Buzău 
6-1 (2-0).

Foresta Fălticeni. — S.N.M. Con
stanța 0—0.

- Gloria Bistrița — Dinamo Gafă'i 
0—1 (0—1).

CLASAMENT:

1. C.S.M.S Iași 14 12 1 1 48:11 25
2. Dinamo Galați _ '14 10 2^2 30:13 22
3. Prahova Pioești 14 5 6 3 24:17 16
4. Știința București 14 6 3 5 24:14 1;3
5. Unirea Iași 14 6 3 5 13:15 15
6. Dinamo Suceava 14 5 5 4 17:17 1.5
7. Rulmentul Bîrlad 14 6 2 6 13:21 14
8. Foresta Fălticeni 14 4 5 5 20:19 13
9. S.N.M Constanta 14 4 4 6 16:18 12

10. C.F.R. Pașcani 14 4 4 6 12:20 12
11. Gloria Bistrița 14 4 2 8 13:20 10
12. C.S.M. Rădăuți 14 4 2 8 17:38 10
13. Unirea FcYșani 14 1 7 6 14:30 9
14. Victoria Buzău 14 2 4 8 14:27 8

ETAPA VIITOARE: Victoria Bu
zău — Dinamo Suceava, C.F.R. Paș
cani — C.S.M.S. iași, Dinamo Galați 
— Prahova Pioești, Unirea Iași — 
Rulmentul Bîrlad, C.S.M. Rădăuți — 
Gloria Bistrița, S.N.M. Constanța — 
Unirea Focșani, Știința București — 
Foresta Fălticeni.

SERIA a II a

MASCULIN
FAGARAȘ-C.C.A. 12—18CHIMIA

(6—8). C. C. A. a luat conducerea 
încă din primele minute de joc, pâs: 
trînd inițiativa de-a lungul întregu
lui joc. Localnicii au acționat confuz 
și au ratat multe ocazii clare de gol. 
Bulgaru (8), Nodea (3) și Oțelea (2) 
au fost cei mai buni jucători ai în
vingătorilor, în timp ce de -la gazde 
nu am putut remarca deeît pe Chiui- 
dea (5) și Schneider (3). (V. LAZAR 
— corespondent).

DINAMO ORAȘUL STALIN-DINA
MO BUCUREȘTI “ " “ -
După o repriză 
bucureșteniî și-au ... .
talen obținînd o victorie clară. (C. 
B1RLEANU — corespondent).

Alte rezultate: Victoria Jinibolia- 
ffehnometal Timișoara 8—8 (6—5) ; 
€. S. M. Reșita-Voința Sibiu 12-11 ... _ ..... ---------------- M GE

10—16 (6—7).
aproximativ egală, 
impus superiori-

'(4-5). (GH. DOBRESCU și 
TEA — corespondenți).

CLASAMENT

|
i

FăgărașJ. Chimia . w 
f Dinamo București 
J. ~ '
4. ____

ff. C. C ... 
j<. Tehnometal Timișoara 
; T. Rapid București
’ F.. C. S. M. S. Ia^i 

Voința Sibiu
3e. Victoria Jimbolia

C. S. M. Reș:ta 
Dinamo Or. Stalin

“ A.

li 902 142:115 18
11 7 2 2 141:114 16
11 7 0 4 124:123 14
11 6 1 4 136:136 13
11 6 0 5 151:124 12
11 4 1 6 132:153 9
9 3 2 4 91: 93 8

10 2 2 6 100:122 6
10 3 0 7 90:110 6
11 1 2 8 121:138 4

Pucureșli 

jucat de la egal 
noastră campioană 
prima repriză . cu 
după pauza, cînd

REZULTATELE ETAPEI :

Metalul București — Știința Timi
șoara 2—0 (0—0).

CLASAMENT;
1 Știința Timișoara 14 9 3 2 30:12 21
2. Poiana Cîmpina 14 7 4 3 19:13 18
3, Flacăra Moreni 14 8 1 5 U):18 17
4. C.F.R. Timișoara 14 6 4 4 26115 16
5. Știința Craiova 14 7 2 5 19:16 16
6. Dinamo Pitești 14 7 2 5 22:21 16 -
7. Dinamo Obor 14 7 2 5 18:21 16
8. Metalul București 14 7 1 6 20:18 15'
X Drubeta Tr. Severin 14 4 5 5 ‘19:18 13 ‘
10. C S. Craiova 14 3 5 6 17:36 11
11. C.S.M. Reșița 14 4 2 8 25123 10 '
12. Metalul Tîrgoviște 14 4 2 8 20:26 10
13. Metalul Oțelul Roșu 14 4 2 8 19:31 10
14. Carpați Sinaia 14 2 3 9 15:23 7

. E.TAPA VIITOARE: •Ș.liin Timi-
țoara — Știința Craiova, C. S. Cra
iova — Poiana Cîmpina, Carp ați Si
naia — C.F.R. Timișoara, Dinamo Pi
tești" Drubeta Tr. Severin, C.S.M. 
Reșița — Metalul București, Metalul 
Tîrgoviște Flacăra Moreni, Metalul 
O.‘e :il Roșu — Dinamo Obor

— AMEFA

Chimia Fă-

Cluj 0—0,
C. " “S. Tg.

Cărei

Dinamoviștii au 
la egal cu echipa 
și au condus în 
15—9, 17—12, iar . .
C. C. A. a preluat inițiativa jocului, 
s-au tinut „scai" de adversarii lor, 
nepermitîndu-le să ia un avans mai 
mare de 4 puncte. Ultimele minute 
au fost de-a dreptul dramatice. Cele 
două echipe au avut pe rînd conduce
rea, iar în minutul 40 (cu două se
cunde înainte de sfîrșit) scorul a de
venit egal : 57—57. In acest moment 
Para-sphivescu beneficiind de două 
lovituri libere, înscrie prima și ra
tează a doua, aducînd echipei Dinamo, 
conducerea: 58—57. Dar... meciul nu 
era jucat.. Ultima secundă de joc. 
Nedef trimite o pasă admirabilă pe 
contraatac lui Novacek, acesta se 
„înaltă" și... o dată cu fluierul final 
mingea plecată din mîiniie sale intră 
în coșul advers. Scor final: 59—58 
(28—27) pentru C.C.A. Dinamovîștii 
au făcut cel mai bun joc din acest 
campionat. S-au remarcat: Kiss (24), 
Paraschivescu (13), Cairagheorghe 
(10). De la C.C.A. am remarcat pe 
Novacek (23), Nedef (1,1) și Nicu- 
lescu (9).

In celelalte două partide desfășu
rate în sala Dinamo. Dinâmo Tg. Mu
reș a întrecut pe Știința București cu 
67—56 (34—25), iar Progresul Bucu-

Paraschivescu, . atacat de fodor, protejează balonul. Fază din meciul 
Foto; V. Bageac

moașă. Studenții au învins cu 90—76 
(46—32). Cei mai buni jucători: Sa
rosi, Demian, Albu de la Știința, Cr. 
Popescu. Costescu și Ganea, de la 
Rapid. (IANCU TIBERIU — coresp.).

Știința Timișoara și-a luat revanșa 
pentru înfrîngerea suferită în turul, 
campionatului la Oradea și a dispus 
de Dinamo Oradea cu 64-42 (25-16). 
Meciul —: disputat la Timișoara — a 
oferit un joc spectaculos și de bun 
nivel tehnic. S-au evidențiat : Băștea- 
nu, Ivaniei, Wilwert, de la- Știința, 
Suhai și Mokoș, de la Dinamo. (N. 
NESTOR — corespondent).

Flacăra Moreni
3-2 (1-1).

Drubeta Tr. Severin 
Tîrgoviște 4—2 (2—0).

Poiana Cîmpina — 
Roșu 1—0 (1—0).

Dinamo Obor —
3- 2 (2—0).

C.F.R. Timișoara —
4— 0 (2—0).

Știința Craiova — Dinamo Pitești 
3—0 (2—0).

Carpaji Sinaia

Meta'ul

Metalul Oțelul

C. S. Craiova

SERIA a 1,1-a 
REZULTATELE ETAPEI:

Tractorul Orașul Stalin
0-2 (0—1).

Corvinul Hunedoara —
g.:rcș 4-0 (2-0).

A.S.A. Sibiu — Rapid 
Ind. Sîrmei C. Turzii -

Mureș 2—0 (I—0).
C.F.R. Cluj — Recolta

G—1 (3—0).
C.S.M. Baia Mare — C. S.

2—0 (1—0).
C.F.R. Arad — Gaz Metan

0—1 (0—1).
CLASAMENT:

1. Corvinul Hunedoara
2. A S.A.
3.
4.
5.
6
7.
8. Ind. Sîrmei C. Turzii
9. Gaz Metan Mediaș

10. Tractorul
11. Rapid Cluj
12. Chimia Făgăraș
13. C.F.R. Arad
14. C. S Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE: ___
C.F.R. Arad, Gaz Metan Mediaș — 
A.S.A. Sibiu. AMEFA — C.S.M. Baia 
Mare, Reco'ta Cărei — Corvinul Hu
nedoara, C.S. Tg. Mureș — Tractorul 
Orașul Stalin, Chimia Făgzrzș —, 
C.F.R. Cluj, C. S. Oradea — Indus
tria Sîrmei C. Turzii.

Sibiu 
C.S.M. Eaia Mare 
A.M.E.F.A. Arad 
C. S. Oradea 
C.F.R. Cluj 
Recolta Cărei

14
14
14
J4
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

3
7
5
1
2
1
3
6
5
4
5
2
3
1

Oradea

Mediaș

2
2

16
15
15
14
13
12
11
10
9
9

Știința Cluj
la a treia înfrînqere în retur!

r Cele mai importante jocuri ale 
deampionatelor de volei s-au disputat 
lîn Capitală. Sîmbătă, voleibaliștii de 
Ha Progresul i-au întrecut 
la C.C.A. cu 3-1, după im 
eant ca evoluție a scorului 
dhiră tehnică bună. Militarii 
lioarte bine și au cîștigat .
cu 15-11, ca urmare a unui joc mai 
organizat și mai variat în atac (unde 
z excelat din nou Corbeanu). Pro
gresul a început mai slab dar și-a 
revenit ,.ne traseu", a jucat din ce in 
ce mai bine și pînă la urmă cunoscuta 

iforță de atac a lui Roman, Micules- 
• cii, Ritșescu și Pădureții și-a spus cu- 
•vînt’il.

Cu mult interes a fost așiteptată și 
^partida feminină 6.P.B. — Dinamo. 
Comportîndu-se mult mai bine deeît 
în mec'iil cu Rapid București, jucă
toarele de la C.P.B. au cîștigat primul 
set cu 15-11 și au co-ndus în cel de 
al doilea cu 12-6 și 13-11, pierzînd 
însă eu 13-15. In continuare, experi- 
mentate’e vo’eibalistc de la Dinamo 
joacă din ce în ce mai bine și cuce- 
re'c o victor e grea dar meritată. Ar- 
bit'-iil M. Oanrea (Bn'iirești) nu a 
fo^t constant in deciziile luate.

Tată r ziiltale’e tehnice și clasamen
tele :

1 I .Mi NI N : C.p.,3. Dinamo 1-3 
■U5-1I, 13-15, 6-15. I2-J5), Metalul — 
vVoiuța ȘibJu 3,0 01,.13, 13), Someșul

de 
pe cei de 
joc intere- 
și de îac- 
au început 
primul set

Cluj — Petrolul Constanța 3-0 (16-11, 
15-7, 18-16), Știința Cluj — Voința 
Orașul Stalin 3-2 (15-11, 10-15, 15-8, 
10-15, 15-9), Știința Timișoara — 

' - ’ ‘ ‘ 11, 8).
0 45: 4 30 
2 41:10 28
1 39: 7 27
6 34:25
7 29:26
7 28:30 
9 25:55
8 21:28

11 16:38
12 10:38
13 17:39 
13 9:43

10-15, 15-9), 
Progresul Tîrgoviște
1. Dinamo București
2. Someșul Cluj
3. Rapid București
4. C. P. București
5. Metalul București
6. știința Cluj
7. Voința Or. Stalin
8. Progresul București
S. Progresul Tîrgoviște

10. voința Sibiu
11. Petrolul Constanța
12. Știința Timișoara

p.

0-3 (5,
15
15
14
15
15
15
15
14
15
15
15
15

M 
23 
23 
2J
20
10
18
17 
17

15 
13 
13 

9 
8 
8 
6 
6 
4 
3 
2 
2

•MASCULIN : Tractorul Orașul Sta
lin — Știința Cluj 3.2 (15-îl, 9-15, 
15-17, 15-11, 15-7), Victoria București 
— Știința Galați 3-1 (10-15, 15-10,
15- 5, 15-7), Rapid Eucuresli — Poli
tehnica Orașul Ștalîn 3-0 (6,7,4), Pro
gresul — C.C.A. 3-1 (12-15, 15 11,
16- 14, 15-5), Constructorul — Dinamo 
1-3 (6-15, 15-13, 4-15, .13-15).
1. Rapid București 15 14 1 44: 9 29
2. Progresul București 15 14 1 43:15 29
3. Știința Cluj 15 11 4 39:24 26
4. Dinamo București 15 11 4 48:20 26
5. Tractorul Or. Stahn 15 9 6 31:27 24
6. C.C.A. 15 8 7 29:29 23
7. Ști nța Timișoara 14 7 7 29:28 21
8. Victoria București 15 6 f! 2B:34 21
9. Utilajul Petroșani 14 4 10 23:33 18

1'). Constructorul Buc. 15 2 13 16:42 17
11. Politehnica Or. Stalin 15 2 13 13:42 17
1«2. Galațj, 15 1

Scoruri în general strînse in eiapa de ieri
REZULTATE TEHNICE : Șliinla Pe- 

boșani-Constructcrul 0—0 ; Știinfa Bucu
rești-Progresul (J—0 ; Știința Cluj-C.S.M.S. 
lași 14—6 .(5—0) ; Dinamo-Melalul 6—3 
(6—0) ; ^ '-rolul Ploești-C. F. R. Gri-
vița Roșie 0—31 (0—6) ; C. C. A.-Știința 
Timișoara 6—3 (0—3).

arătată• Confirmînd forma bună 
duminica trecută, studenții bucures- 
teni au reușit să tină în șah puternica 
formație a Progresului, cu care au 
terminat la egalitate. Jocul a fost, 
în general, plăcui, cu faze desfășurate 
în viteză de la un but Ia celălalt. 
Știinfa ar fi putut obține victoria, 
dacă ar fi valorificat mai bine linia 
de treisferturi. Progresul a făcut mai 
mult un joc de especlativă acționînd 
rareori la valoarea-i cunoscută. Re
marcați : Mireea Iliescu, Dinescu, Tu- 
dorache, Roibu și Lus.cal de 
ta, Chiriac, Vicol, Cochia și 
de la Progresul.

ambele părți. La reluare, aspectul jo
cului se schimbă. Se. preferă (din 
cauza ploii) jocul pe înaintare — mai 
puțin spectaculos — și care convine 
mai mult formației metalurgiste. Re
zultatul este totuși echitabil, dinamo- 
viștii manifestînd un plus de efica
citate fată de adversarii lor, hotări- 
tor în stabilirea scorului final. Au în
scris D. Icnescu (lovitură de pedeap
să) și Ilie Ion (încercare) pentru 
Dinamo, respectiv Naca (lovitu'ă de 
picior căzută). Foarte bine au jucat. 
lordăchescu și D Icnescu de la Di
namo, Cliirvase și Dăiciulescu de la 
Metalul. Bun arbitra ul lui N. Fulea 
(N. B.)

ceva mai închegat, 
neze tot mai mult .......
sferturi. Urmarea firească — 
reușite încercări (netransformate insă) 
realizate de Ciobănel și Cojocarii, care 
consiilntesc cea de a patra victorie 
consecutivă în campionat a echipei 
C. C. A. Militarii au avut cei mai 
buni oameni în Penciu,- Kramer, Mer- 
ghi.șescu și Nanu Radu. De la oas
peți . na-au plăcut Celca și Mayer. 
Corect arbitrajul lui Cornel Munteanu.

(T. ST,).

Începe sa activ . 
pe linia de trei- 
-------- ■ două

la Știin- 
Declczis

• Dinamo — așa cum 
— a obținut — «îmbată 
toria în fata Metalului, 
sântă a fost, doar prima 
s-a jucat foarte rriult

anticipatam
— greu vic- 
Mai intere- 

repriză, cînd 
Ia mină de

H I P
alergările de miercuri

Miercuri 6 aprilie incepînd de la o- 
rele 15,30 se va desfășura o reuniune de 
trap pe hipodromul Băneasa-Trap. In 7 
alergări vor participa 69 concurenți

Caii din prima categorie vor li pre- 
zenți la start în alergarea principală, 
premiul Ivești.

Vor concura ;

2100: Sînziana (Toderaș I.), 2120 Paf 
(Anghel O.), Garoafa (Brailowsky), 2140 
Elegant (Ghinea Gh.), Harcov (Ciobanu 
Gh.), 2160 Straja (Ștefănescu M.), Vîrtej 
VI. (Avram G.), 2200 Hamefal (Tănase).

Mai menționăm premiile ~ ' —
Iov in care vor figura 11 
10 cai

Islaz și Hir- 
și respectiv

alergările de IERI

Ieri dimineață a avut )ec o reuniune 
pe hipodromul Băneasa-Trap.

Atracția principală a reuniuni) a con
stituit-o- premiul ’Hipodromului Republi
can de Stat, prima alergare clasică din 
anul curent.

Victoria u revenit armăsarului de 4 
ani ii care si #vut inițiativa

• Partida dir.ire C C. A. și Știmt» 
Timișoara a fost aproape tot timpul 
echilibrată. De data aceasta, mil'tarii 
n-au reușit să-și mai facă jocul lor 
obișnuit, lucru de care au profitat ad
versarii lor, care au acționat destul 
de viguros, mai ales în prima repriză, 
cînd și-au creat și un minim avan
taj prin Celca (lovitură de pedeapsă). 
După pauză, echipa militară joacă

Tată cum arată tin buletin cu toate 
rezultatele exacte la concursul Prono
sport- nr. 14 din 3 aprilie :

I. C.C.A.—Steagul roșu (cat A) 1 
JI Dinamo Bacău—Dinamo București

I S M
cursei din plecare pînă la sosire. în
vingătorul a făcut o alergare spectacu
loasă, parcurgind distanța cu numai 
0,3 secunde mai Încet deeît propriul său 
record.

Tot în cadrul reuniunii de ieri a avut 
loc deschiderea campionatului amatori
lor. Au conclus actrițe ți actori de 1» 
teatrele din capitală. Ciștigătorul a ‘ 
armăsarul Zdravăn condus de H. 
ciulesc u.'

fost 
Că-

. REZULTATELE TEHNICF

I. Zara (Paveleeeu), Iubitul meu (Cto- 
banu Gb,), Belga. Cotă : 3.50-16 lei.

II. Rotofei (Guinea G.), Stegar, Taran
tella. Cota : 2,?C-27,20-13.50 lri.

Ordine triplă : 109,60 lei.
III. Zdravăn (H. Căciulescv), EvantaL 

Birjei. Cota : 2,50-7,10-4.90 Ici.
IV. Zoi'inel (Toderaș r.). Zori de Zi. 

I'lorineE Cota : 2.90-10.60-5.90 lei.
Ordine triplă : '80.90 ■ lei.

V. Olimp II (Icbim C.). Succes, Pogo- 
rîșl. Cota : 5.30-26-21,90 lei
VI. Morala (Onachc S.I. Japoneza. Or

șova II. Cota; 75.30-273.(0-166,50 lei.
Ordine friplă : 2 228,70 lei.

vn. Lac. (lehtin), Oltct, Breton. Cota : 
7,10-60,30-148,30 lei.

(cat A) 2
in. Știința Cluj—Rapid (cat. A) x
IV. Petrolul—Farul (cat. A) 1
V. Minerul—U.T.A. (cat. A) 1

VI. Progresul-jiul (cat. A) 1
VII. C.S.M. Baia Mare-C. S. Oradea 

(cat. B) 1 .
VIII. Victoria Suceava—Unirea Iași 

(Cat. B) x
IX. Ind. Sîrmei C. Turzil-C. S. Tg. 

Mureș (cat. B> 1
X. știința Craiova—Dinamo Pitești 

(cat. B) 1
XI. C.F.R. Timișoara—C. S. Craiova 

(cat. B) 1
XII. Gloria Bistrița-DInamo Galați 

(cat. B) 2
La acest concurs au fost depuse a- 

proxlmativ 1.374.000 variante.

★

Iată programul eoncursuJtti Prono
sport de duminicâ 10 aprilie :

I C.C.A.-Rapid (♦■«,(. A)
11. Dinamo București—Progresul 

(cat. A)
I’L Farul—Steagul roșu (cat. A)
IV. l'.T.A.—Dinamo Rwhi (cat. A) 
V. Jiul—Petrolul (cat. A)
VF. Știința Cluj—Minerul (cat. A)

VII. C. S Oradea—Ind. Sunai C. 'i urzii 
(cat. E) 1

VIKF. Gaz Metan Mediaș—A.S.A. Sibiu 
(ca*. E)

ET. C. S. < raiova—Poiana ffmpina
. (cat. E)

X. PTKa’r* TirgovPte-Flacăra Moreni 
(cât. B)

X1 f S. ‘i'r. Mureș—Tractorul Orașul 
Stațin (cat. E)

X1Z. O.r.R. Pașcani—C.S.M'.S. Iași 
(cat 15)



T B R L

de

C. C. A. a cîștigat derbiul campionatului: 2-i (1-0) 
cu Steagul roșu

Marin (Progresul), în poziție clară, reia mingea cu capul, dar alături 
poartă. Pază din meciul Progresul — Jiul (2-1).

Progresul a avut malle ocazii
fe n-a cîștigat decît cu 2-1

să-itar Progresul, care domina, lăsînd 
scape o ocazie după alta.

Bucureștenii au avut drept la victo
rie, țitiînd seama de ansamblul parti
dei. Cu un joc mai bine orientat în 
atac, ar fi putut cîștiga fără emoții. 
Echipa din Petroșani a luptat cu ar
doare, dar s-a prezentat slab ca pre
gătire tehnică.

La nervozitatea jucătorilor și impli
cit la desfășurarea necorespunzătoare 
a intîlnirii, a contribuit în mare mă
sură arbitrul Stelian Mataiser (Craio- 
uc), care a lăsat, cum se spune, „frîul 
liber*, astfel că fotbaliștii din ambele 
echipe s-au imbrincit in voie — ba 
Soare și-a putut permite gestul nespor
tiv, condamnabil, de a-l lovi intențio
nat pe Crăciun — sub privirile nepă- 
sătoare ale arbitrului. De asemenea, 
Mataiser a dovedit totală lipsă de cu
raj, clnd a fost vorba de penalizări 
decisive. Astfel, el s-a făcut că nu 
vede două faulturi in careul Jiului, 
dintre care cel comis asupra lui Dinu-

Dacă ne gîndim bine, partida Pro
gresul — Jiul s-a rezumat la acel 
sfert de oră din prima repriză, cînd 
jocul a avut claritate și dinamism și 
cînd s-au marcat, de altfel, și cele 3 
goluri care aveau să stabilească sco
rul îinal. Nu trecuseră decît 5 minute 
O î fluierul de începere și Progresul 
Int.-Nsese cele două goluri ale sale și 
construise și alte acțiuni spectaculoase, 
pline de făgăduieli. Primul gol a venit 
după 90 de secunde de joc (a înscris 
Protopopescu, în urma unui Juft" al 
iui Cosmoc), iar golul al doilea l-a 
marcat patru minute mai tîrziu Gh. 
Marin, după o fază în care arbitrul 
Stelian Mataiser făcuse unul din pu
ținele sale lucruri bune în acest meci, 
lăsînd avantaj la un fault corns asu
pra lui Protopopescu. Un atac frumos 
a avut Progresul și în min. 10, cînd 
Oaid.ă a încheiat cu 'un șut hăpraznic, 
pe lingă bară, o acțiune la care cola
boraseră Ccricaș și Dinulescu. Apoi, 
în min. 14, tot atît de fulgerător s-a 
produs și golul Jiului, înscris de Ciur- lescu în repriza a doua a fost cum 
dărescu.

raptul că Jiul care părea K.O. la 
un moment dat, se găsea acum pe ta
bela de afișaj numai la o diferență 
de uu punct, ar fi trebuit să anime 
și mai mult jocul. Pînă la pauză -am 
asistat, e adevărat, la citeva atacuri 
și contraatacuri care au produs miș
te 'i tribune, dar In repriza a doua 
joc, a căzut complet, ambele echipe 
intreeîndu-se în greșeli, acționînd din 
ce in ce mai nervos și mai confuz,

nu se poate de evident.
PROGRESUL: M'.ndru — Nedelcu. 

CARICAȘ, Soare — IONIȚĂ, ȘTIR
BEI — Oaidă, Protopopescu, DINU- 
LESCU, Smărăndescu I, MARIN.

JIUL: CRISNIC — Romosan, VA- 
SIU. FARCAȘ — Cosmoc, CRIȘAN— 
Ghibea, CRĂCIUN, Ciurdărescu, Ga
bor, Nertea.

Lunga „cursă de urmărire" dintre 
C.C.A. și Steagul roșu se poate con
sidera ca și rezolvată, după rezulta
tul meciu'ui de ieri, așteptat cu atîta 
nerăbdare de pasionații fotbalului. A- 
proape 60.000 de spectatori au ur
mărit întrecerea plină de dinamism 
dintre cei doi fruntași ai clasamentu
lui, terminată cu victoria echipei 

lucureștene la scorul de 2—1 (t—0). 
Acest rezultat (care coincide cu pri
ma înfrîngere în acest campionat a 
echipei din Orașul Stalin) a lămurit, 
în mare măsură, problema primului 
loc. C.C.A. are acum un avans de 
trei puncte, hotărîtor, cu atît mai 
mult cu ’ cît l-a luat chiar 
principalului său concurent.

Față de aspectul general al
— și mai ales de situațiile la
— victoria echipei C.C.A. este r_ 
plin meritată. Poate că pentru mulți, 
faptul că victoria a fost obținută 
de-abia în minutul 85 (într-un mo
ment cînd puțin mai scontau o mo
dificare a rezultatului de egalitate și 
după o perioadă în care dominase 
Steagul roșu) ar face ca justețea vic
toriei echipei militare să tie pusă sub

i un semn de întrebare.. Realitatea este 
că, în acest meci, C.C.A. a jucate 
mai bine, mai ales în prima repriză 
și — în general — a fost mai peri
culoasă la poartă. Dovadă sînt și o? 
caziile de gol, mai numeroase și mai 
clare, pe care învingătorii și le-au 
creat. După părerea noastră, repriza 
primă se putea încheia Ia o diferență 
mai mare decît 1—0 în favoarea 
C.C.A. Intr-adevăr, după o scurtă 
perioadă de tatonare, în min. 5, după 
o cursă spectaculoasă a lui Cacovea- 
nu, mingea ajunge la Constantin care 
trage alături de poartă. Tot Con
stantin ratează în min. 14, șutind în 
bară, la capătul unei frumoase pă
trunderi individuale. Steagul roșu 
răspunde cu un joc foarte bun în 
cîmp, dar atacul — deși își pregă- 
to/te în mod inteligent acțiunile - - 
zu reușește să le finalizeze. Ocazii de 
a marca au Hașoti min. 23 și Mes- 
zaroș min. 25. La un corner, în min. 
30, Cojocaru salvează de pe linia 
porții iar peste 4 minute C.C.A. des
chide scorul. In urma unei combinații 
Raksi — Cacoveanu, ultimul pătrunde 
pe centru și șutează din marginea 
careului, lîngă bară, la semi-înălțime: 
1—0. Peste 3 minute, C.C.A. mai în
scrie un go', pe care — după ce-l 
acordase — arbitrul l-a anulat în 
urma consultării cu colegul său de la 
tușă, in ultimul minut ai reprizei.

asupra

jocului 
poartă 
pe de-

Tătaru ratează o mare ocazie, trăgînil 
întîi Într-un apărător și apoi în bară. 
In această perioadă. Steagul roșu a 
jucat tot timpul deschis și a răspuns 
cu atacuri care însă s-au oprit în 
fața fundașilor militari.

Echipa din Orașul Stalin ar fi pu
tut obține un meci nul, după jocul 
său din repriza a doua, cînd a păs
trat mu t timp superioritatea în cîmp 
și s-a arătat mai periculoasă decît 
în prima repriză Ia poartă (dovadă, 
raportul de cernere al reprizei : 7—0 
pentru Steagul roșu). I:i min 48, oas
peții au și ega’at: la o aruncare de 
la tușă, mingea ajunge Ia Mcszaroș 
care prelungește la Fusu'an și acesta 
icla spectaculos, sub tară; 1 — 1. Ei 
rj.itinuă să domine, dar atacanții 
trag puțin la poartă, in plus, apăra
rea C.C.A. intervine cu hoiărîre. Trep- 
tat-treptat, C.C.A. își revine, echili
brează jocul și atacă destul de peri- 
cu’os. Fazele se succed de la o poar
tă la alta. Ghiță respinge un șut pu
ternic a! lui Tătaru (min. 70), iar 
peste un minut MBiă'tescu acordă 
corner la un atac al iui Hațcti. Apoi.

Alexandrescu trage afară de la cîțivi 
metri. In min. 73, Seredai pătrunde 
în careu dar Staicu salvează în ultima 
instanță, în corner. Jocul începe să 
s adă în alură. Se părea că meciul 
se va termina la egalitate dar iată că 
în min. 85 Tătaru — ajuns pe aripă 
dreaptă — șutează de la distanță, pe 
sus, puternic dar nu imparabil și 
Ghiță — prost plasat — încercînd să 
boxeze balonul. îl scapi in plasă s 
2—1. In ultimele minute, 
mai ratat o ocazie, după 
ă luat sfîrșit.

Arbitrul D. Schulder a 
general tine, următoarele

C.C.A.: Voinescu — tavuuu n, 
Ivănescu, STAICU — JENEI, Mihăi- 
lescu — CACOVEANU. CONSTAN
TIN, Alexandrescu. Raksi. TATP.RU.

STEAGUL ROȘU : Ghita — Zbîr- 
cea, Zaharia, COJOCARU — BIR- 
SAN, Szigeti •— Hașoti. FUSULAN, 
Mcszaroș, SEREDAI. Campo.

Raport de cornere: 9—5 (2—5)
pentru Steagul roșu.

P. GAȚU 
C. RADU

C.C.A. a 
care meciul

condus. în 
formații • 
Zavoda II,

La Cluj, un echitabil rezultat 
de egalitate: 1-1 (1-1)

JACK BERARIU 
AL. 1NOVAN

I

Minerul Lwpsnî a cișt«gat
CLASAMENTUL

REZULTATELE DE IERI
C.C.A.—Steagul roșu 2-1 (1-0)
Progresul—Jiul 2-1 (2-1)
Petrolul-Farul 2-0 (1-0)
Știința—Rapid 1-1 (1-D
Minerul- U.T.A. 1-0 (1-0)
Dinamo Bacăa—Dinamo BUC 1-4 (•>-1)

CLUJ, 3 (prin telefon). Peste 15.000 
de spectatori au asistat la întilnirea 
dintre echipele Știința Cluj și Rapid 
București, care au oferit un meci 
foarte disputat, cu faze spectaculoase 
și cu multe situații de gol, ratate 
însă.

întrecerea a început în nota de do
minare a studenților care în primele 
cinci minute au trei mari ocazii, ra
tate de Mateianu, Marcu și Constan
tin. Apoi ocaziile se succed de ambele 
părți. In minutul 13, la un atac al 
formației Rapid, Georgescu reia din 
voie peste poartă. Urmează o peri
oadă de dominare a Rapidului și în 
minutul 20 Georgescu are un bun 
prilej de a înscrie, dar portarul clu
jean Moguț salvează printr-un reflex. 
Peste două minute tot rapidiștii ra
tează : Ozon îl deschide pe Ene II, 
acesta se îndreaptă în dribling spre 
poartă, Moguț părăsește poarta, dar 
Ene II șutează în bară. Primul gol 
este înscris în minutul 27 de Știința: 
Marcu îl deschide pe Suciu și aces'a 
îi driblează pe rînd pe Koszka, Macri 
și Dungu și de la 5 metri înscrie 
nestingherit. Egalarea survine în mi
nutul 
între 
ză și 
de la

31 : după un schimb de pase 
Ene II și Ozon, ultimul șutea- 
scorul devine 1—1. Fotbaliștii 
Știința reclamă ofsaid, dar de-

oarece arbitrul de tușă Patkos (Ora
dea) nu semnalizase nitrite, arbitrul 
de centru acordă goi.

In repriza a doua a dominat mai 
mult Știința. In formă foarte bună 
Dungu a salvat numeroase goluri. In 
min. 6o Greavu respinge cu capul de 
pe linia porții, iar în min. 86 Ivansuc 
trage la poartă, dar Dungu respinge 
în corner. Din ocaziile rapidiștilor 
am remarcat pe aceea din min. 75 
cînd Ozon beneficiind de o lovitu ă 
liberă de ,1a 20 de metri a tras in 
bară.

Echipele și-.au împărțit perioadele 
de dominare. Rapid a atacat mar 
mult in prima repriză, iar Știința in 
cea de a doua. Subliniem că în par
tea a doua a meciului fotbaliștii bum-: 
reșteni au depășit limitele jocului bi.r- 
bătesc. fapt oglindit de cele 23 de 
faulturi cu care au fost penalizați.

Formațiile: ȘTIINȚA CLUJ: Mo-, 
guț-Drăgoi, DR. GEORGESCU, CO- 
STIN-PETRU EMIL. POPESCIP 
Ivansuc, SUCIU, Marcu, Mateianu, 
Constantin. RAPID BUCUREȘTI : 
DUNGU-GREAVU, Dodeanu, Mai-i- 
BODO, Koszka-Copil, Ozon, Enc 11, 
GEORGESCU, Lazăr.

Arbitrul P. Badea (Orașul Stalin) 
a condus cu multe greșeli.

RADU FISCH — coresp. reg.

LVPEN1, 3 (prin teleon). — Pe un 
timp excepțional pentru fctba.1 și în 
fati a peste 4000 de spectatori, echipa 
Mmerul din localitate a obținut o pre
țioasă victore in lata puternicei for
mații arădene, pe oare a î -trecut-o 
cu 1—0 (1—0). In prima repriză, Mi
nerul insistă pe tru fiecare minge și 
atacă continuu poarta apărată de Co- 
ma-n. Se remarcă iocirf Imn — cu pace 
în adincime și rapid — pe care îl des
fășoară Minerul, căruia U.T.A. îi face 
cu greu față. Atacurile localnicilor de- 
v n tot mai periculoase și gotul — atît 
de așteptat — este înscris în mimi- 
tu.l 19. Creiniceanu. trecut in mijlocul 
terenului, il depășește pe Capoș și pa
sează tui Lenhevici, printre Bă;nț și 
Szfics. Leaheviei marchează t tasat.

După înscrierea punctutui, U.T.A 
continuă să se apere, inițiind însă și 
o serie de coutnataciiri. Apărarea Mi
nerului — în care excelează Plev si 
Coman — lămurește îiriă t-mte s t>»a- 
țiie. în această primă repriză U.T.A 
a jucat slab și numai ratările Ini S-- 
ma, Pal și Milea au făcut c i scorii) 
să nu fie mai mare. In cca dc-a dana 
pi.rt? a jocului. U.T.A. atacă mai mult, 
are pînă în miluitul 80 o perioadă de 
dominare.

In legătură cu desfășurarea fecidin 
trtbii'e am ntite și «nete acte de ne- 
sport v tatc. de indisciplină. Subîi fam 
ca . exemple nzgâtive at turlîiwîe ne
sportive ale hli Ca.paș, Pal și Izghi- 
reanu (acesta din urmă a insult-t ar
ii irul de tușă). O atitudine reproba
bilă a avut și jucătorul Sereș față de 
spectatori. De altfel, in nviiuitnl 43. ar
fa irul M hai Popa a intreru.pt pari da. 
eerind celor doi căpitani de echipă să 
reixxnande jucătorilor practicarea unui

fotbal corect. Cu atît mai. grav apare 
gestul nesportiv a.| jucătorului fruntaș 
PetschoArschi, care la sfîrșitul jocului 
l-a insultat pe Coman (Minerul) și a 
refuzat să salute publicul.

MINERUL: Riș — PLEV. COMAN, 
CHERESTEȘ — Szoke. MIHALY — 
Pal, Soia, Leaheviei, M iei, Creini
ceanu.

U.l.A : Coman — Szfics, BACUȚ, 
Izghireanu — CAPAȘ, Sereș — 
Roi, Tirlea. Metcas, Petscho.vschi. Flo
rii ț.

1. CIORTEA — corespondent

APRILIE)

1. C.C A. (1) 16 12 1 3 39:19 25
2. Steagul roșu ( 2) i;; 7 8 1 38:24 22
3. Dinamo Bacău () 16 7 5 4 23:18 19
4. Farul (4) 16 7 3 6 24:24 17
5. U.T.A. (5) 16 6 5 5 17:18 17
6. Fetrolul (7) 16 6 4 6 25:18 16
7. Știința (6) 16 5 6 5 22:27 16
8 Dinamo Buc. (2) 16 3 9 4 ?9:20 15
9) Rapid (8) n; 5 4 1 22:21 14

10. Minerul (10) 16 4 4 8 19:29 12
11. Progresul (11) 16 4 3 9 25:31 11
12. Jiul (12) 16 2 4 10 12:38 8

ETAPA VMTOARE (10

București , Dinamo—Progres»’.! (!—!)> 
C.C.A.—Rapid (5—2) ; Petro-ănl: Jiul— 
Petrolul (0—7) ; Constanța : Farul— 
Steagul roșu (2-3) ; Cluj : Șt ința- 
Minerul (2-2) ; Arad : U.T.A.-Dina- 
mo Bacău (2-1)

A doua victorie consecutivă 
pe teren propriu

PLOEȘT1. 3 (prin telefon). Și de 
data aceasta, ploeștenu au nlecut ca 
și după partida cu Știința Cluj, plini 
de satisfacția unei noi victorii și a ți
nui joc spectaculos prestat de echipa 
lor favorită, care încă de la idceputul 
meciului s-a arătat in vervă deosebită. 
Astfel, ploeștenii inițiază o serie de 
acțiuni ofensive în care se remarcă 
A. Munteanu, Zaharia, Babone și mij
locașii M. Marcel și D. Munteanu, care 
alimentează cu pase utilizabile linia 
de atac. In jocul constănțenilor se ob
servă intenția de a lupta pentru un

La Bacău, scorul etapei:
Dinamo Bacău — Dinamo București 1-4 (0-1)

BACAU. 3 (prin telefon). Pe sta
dionul „23 August", pe un timp fru
mos, îfl fața a peste 8000 de specta
tori s-a desfășurat.partida — așteptată 
cir mult interes — dintre echipa locală 
Dimuno și Dinamo București.' Bucii-

cu scorul de 4--I, după un meci spec
taculos și cu multe ocazii ratate. In 
echipa oaspe, toate compartimentele au 
fost ia înălțime. Bucurestcnii au cîș- 
tigat datorită faptului că au avut un 
mai bun control al balonului, iar în 
fața porții au fost mai deciși. Bă
căuanii. deși au dominat majoritatea 
timpului (raport de cernere 18—2), au 
fost învinși datorită apărării, în' care 
Lazăr a fost de neremnosaut. Atacul 
s-a complăcut in driblinguri inutile și 
joc individual.

lata citeva faze mai interesante ale 
meciului. In minutul 2, Angliei trage

fulgerător de Ia 40 de metri, 
pinge mingea în • bară, apoi
Tn min. 3, Popa salvează o, situație 
dificilă în corner, pentru ca. după cinei 
minute, Filip, în poziție de șut pe 
poartă, să iragă alături. In min. 11 
Gram șutează spre poarta goală, dar 
Câlinoiii salvează în corner un. gol ca 
și făcut; după opt minut’?. Euo pa
sează. înapoi lui Eftimie și. acesta în-, 
serie Hi'stiiigiierit. Urmează două ra
tări- in minutele 25 și .33 ale iui Gram 
(la prima luftează de la 3 metri). Ene. 
mai are o ocazie (min. 37) de a ma
jora scorul; el scapă singur, trage, 
mingea se plimbă prin fața porții și 
în ultimă instanța e degajată de Gin- 
s.anu. In mi;i. 47 asistam la al doilea 
gol ai bticureștenilor: V. Angliei, de- 
pășindu-l pe Cincu, înscrie pe lîngă 
Faur. In' ininl 57, la un fault co’ins 
de către I jvari, Varga (cel îai'Uti't) <- 
xecută lovitura liberă la Semencscu și

Faur ros- acesta marchează cu capul: 3—-0. fn 
o retine min. G2, Ene reia mingea revenită din 

bară, la un șut a lui Eitimie și în
scrie al patrulea gol al bttcnrcștenilor, 
apoi, localnicii ratează prin Gram. Uni
cul gob al localnicilor este marcat în 
min. 89 de către Țîrcbvnieu.

Arbitrajul lui Al. Toții (Oradea) bun. 
De menționat că arbitrul Toth a știut 

itul oportun iu 
oaspeților, 

Duuimo Pntcrirtș'i: I țu — 
Motroe, Ci.Iinoiu V. Alexan- 

Dr.cgoinir -- V. Angliei, Varga. 
D namo Ba- 

i: Faur — Gio.șanu, I. l.aziir ȚCîr- 
h), Cincit -- Cîrhani (I. l.azăi ), 

Ujvari —. f’ă»hilcsc<i, ȚîrcovniCu, Fi
ll’s, Gram, Pub’ik.

să tempereze la inomeii: 
nete ieșiri nervoase a.te

Forinatii :
Fopa, '
<iru,
line, Eitimie, Spmencscu. 
câu ~
nari

ILtei IW.'I
A. AROMîMESEI 

corcsfomicnji

meci nul. In.minutul 41 însă petroliștii 
i reușesc să deschidă scorul prin .1. 
i Munteanu, in urma unei frumoase 

combinații la care au participat Tabar- 
! cea și Dumitrescu. A Munteanu. a in- 
’ scris de la 20 de m. in colțul d i 

dreapta al porții apărate de Roman, 
• însuflețiți de acest gol, localnicii con- 
i iinuă să atace, dar pînă la sfirșitid 

primei reprize nu reușesc să-și con-
■ cretizeze dominarea.

Repriza a doua începe tot în nota 
de superioritate a gazdelor, dar peste 
citeva minute jocul se echilibrează; 
Acum este rîndtil înaintării conștăn- 
țene să atace. In minutul 72 insă A. 
Munteanu îl lansează in adincime ce 
Babone și acesta dintr-un unghi des- 

, tul de . dificil înscrie cel de-al doilea , 
' gol al echipei sale: 2—0 pentru Petro

lul. Pînă la slirșitul meciului petro;
■ liștii continuă să inițieze o serie de 

acțiuni spectaculoase.
Gazdele au jucat la valoarea lor, in; 

ir-o formulă de echipă care se pare că 
dă randamentul cel mai bun. Constă»; 
țenii — fără N icul eseu și Olaru și 
lipsiți și de aportul lui Nunu (care din 
minutul 66 a părăsit terenul, fiind 
accidentat încă din prima repriză), 
nu au satisfăcut așteptările. Arbitrul 
Ștefan Tașula (Buc.) a condus corect 
și nutrritnr următoarele fermați: :

PETROLUL: Sfetcu — Tendler, 
FRONEA. Florea — D. MUNTEANU, 
11. MARCEL — ZAHARIA, Tabarcen. 
Dumitrescu, A. MUL TE ANII, Babone, 

FARUL: ROMAN — ST RATON, 
C uncaii, Elcrescu — Stancu. Bibcre — 
l'o'estu, SEVER, Dulcii, Nuni. Mo- 
Poiana.
GH ALEXANDRESCU și FlORIAN 

ALBII 
corespondenți

TATP.RU
intreru.pt


Marea sărbătoare
— 0 — —

4-

ța poporului frate ungar
Poporul frațe ungar trăiește. astăzi o zi de mare sărbătoare : se* îm- 

*5 ani’âe la eliberarea tării de sub juaul fascist,

v* X
„Cupa Campionilor Europeni" la volei masculin

ia eliberarea țării de sub jugul fascist. Ziua de
scrie'ci cil mai măreț eveniment din fctoriâ LTflfea- 
.«— ----- ».•*<„:_*_ pe pămîntul JAiș—

a permis’poporului să zdrobi 
,e‘ ouKrea nonulară.

% plinesc 15 a pi ,— . 
-■ ’A ăipeilife 1905 se* înserfe

riei. Izgonirea trupelor cotropitoare h'tleriste de pe pămîntul s Ungariei 
-■ de către glorioasa armată sovietică a peiims’poporului să zdrobească 
" forțele reacțiunii interne, să instaureze*'puteHia • populară.,

in anii care au trecut după eliberare, sub conducerea partidului 
*■ clasei muncitoare, au fost înfăptuite în Ungaria uriașe transformări revo- 

luționare. Poporul frate ungar a pășit ferm pe drumul construirii socia- 
-• lisnului. încercarea forțelor negre ale reacțiunii de a opri pe oamenii
” muncii din drumul spre socialism, de a nimici regimul democrat-popular 
-- și de a readuce poporul ungar în robia capitaliștilor și moșierilor prin
” rebeliunea contrarevoluționară din toamna lui 1956, a fost zădărnicită.
— Forțele sănătoase ale poporului ungar, cu sprijinul frățesc al Uniunii
■■ Sovietice au zdrobi complotul contrarevoluționar, urzit de reacțiunea itn- 

peria listă și de reacțiunea internă. Jalnicul sfîrșît pe care l-a avut rebe- 
lunea contrarevoluționară du 1953 a fost o lecție usturătoare pentru re- 

'ț acțiunea imperialistă. Poporul frate ungar n-a putut fi readus 
-■ c 1 pi ta listă.

Uriașe au tost succesele dobindite de oamenii muncii din 
“ j.e crumul const.-urii socialismului. Un moți'/ de justificată 
" pentru poporul ungar il reprezintă și marea dezvoltare pe care 

mișcarea de cultură fizică.

Asta-seară,la Floreasca: Rapid-Slavia Praga
Spectatorii prezenți ieri dimineață 

în sala Giulești din Capitală au avut 
o surpriză plăcută: după terminarea 
celor două meciuri de campionat, pe . 
terenul de volei au apărut sportivii de 
la Slavia Praga. Sosiți cu numai cî- 
teva ore înainte, campionii R. Ceho
slovace au făcut totuși un scurt an
trenament în vederea partidei de astâ- 
seară cu Rapid București.

„Am ținut să ne facem obișnuitul 
antrenament pentru că meciul de luni 

în robia I cu RaP‘d se anunță foarte greu, ne-a 
Ț spus J. Hvaila, antrenorul echipei Sla- 
♦ via, înaintea începerii antrenamentului. 
Ț lntilnirea e deschisă oricărui rezultat. 
Ț Campionii dv. au avantajul că joacă 
U acasă. In același timp, cred că noi 
X vom juca mai bine decît la Praga, 
+ unde Humhal și Kernel au jucat atunci, 
Ț bolnavi".
X Meciul se anunță extrem de dispu- 
Ț tat pentru că feroviarii vor trebui să 
X învingă cu 3—1 pentru a avea califi- 
ț carea asigurată, și interesant pentru 
X că se întilnesc două echipe cu două 
-■ sisteme de joc diferite; Slavia practică 
țț jocul specific cehoslovac, economicos, 
.. cu atacuri variate (de regulă cu 

mingi liftafe sau ,puse"), în timp ce 
Rapid folosește mingile trase puternic,

►hi,!

Ungaria 
mîndrie 

a luat-o 
In Republica Populară Ungară sportul a 

-■ devenit un bun al întregului popor. Caracterul de mase al culturii fizice 
"■ a contribuit la ridicarea unui mare număr de tinere talente care s-au 
-■ impus în arena internațională. Reprezentanții R.P. Ungare sînt pe primul 
" plan mondîail într-o serie de sporturi ca fotbal, scrimă, polo pe apă, tir, 
1 lupte libere, caiac-canoe. unele probe atletice etc. Semnificativ este faptul 
-■că.................................. ~
■■ rit

la ultimele trei edilii ale J.O. de vară, sportivii Ungariei noi au cuce- 
35 de medalii de aur, mai mult decît la toate cele 9 ediții antebelice.
Perspective și mai mărețe deschide sportului maghiar planul cincinal 

dezvoltare a mișcării de cultură fizică. Numărul sportivilor va crește 
25%, se va ridica simțitor nivelul măiestriei, vor fi construite nu-

4 de
X cu.
+ rneroase baze sport ve.
X Cu prilejul marii sărbători, sportivii romîni transmit prietenilor lor,
4 sportivii maghiari, un călduros salut. - ■ combinate cu cele „puse".

-X ———————————

Sportul indonezian face mereu pași înainte

■5'

Voleibaliștii de la Slavia Praga, după antrenamentul făcut ui sala Giulești 
Foto: H. Nandy

Arbitrul Arisian (U.R.S.S.) va che
ma la întrecere (la ora 19) urmă
toarele echipe : SLAVIA: Maly 
Mușii (9), Humhal (8), Purnoch 
Stolarjik (4), Kernel (5), Petr 
Pospisil (11), Spelina (2), Hour

(7),
(6),
(3). 

(12),
Hub (0), Perusici (10). RAPID : Ni- 
colau (2), Ponova (5), Plocon (7),

Răducanu (8), Pavel (6), Mincev (10), 
Drăgan (3), Muntearm (1), Grigorovici 
(H).

In deschidere, vor avea loc jocurile 
feminine Selecționata școlară — Se
lecționata sindicală (ora 16) și meciul
de campionat 
(ora 17,30).

Rapid Progresul

li anii din urmă sportul indonezian 
a Acut progrese importante.

in momentul de iată fotbalul este, 
ca pretutindeni, și în indonezia sportul 
cel mai răspîndit. In Djakarta există 
20 de echipe de fotbal. La ridicarea 
nivelului de joc a contribuit contactul 
dintre fotbaliștii indonezieni și cei so
vietici. Cu cifiva ani in urmă repre
zentativa Indoneziei a evoluat in 
U.R.S.S. Rezultatele tehn'ce obținute 
au fost destul de modeste. In schimb, 
învățămintele neprețuit de mari. în 
iarna lui 1960, echipa Zenit a între
prins un turneu in Indonezia. Cu 
acest prilej fotbaliștii din Leningrad 
s-au putut convinge de progresul re
marcabil făcut de jucătorii Indoneziei.

„Calitativ, fotbalul indonezian a

Surpriză la Amsterdam

Olanda—R. P. Bulgaria 
4-2 (2-2)

In cadrul pregătirilor pentru meciul 
de la 1 mai cu reprezentativa olimpică 
a țării noastre, selecționata olimpică 
de fotbal a R.P. Bulgaria a susținut 
ieri un meci de verificare la Amster
dam în compania reprezentativei Olan
dei. întâlnirea a luat sfîrsit cu rezulta- 
tul de 4—2 (2—2) în favoarea fotba
liștilor olandezi. Pentru gazde au în
scris Van Den Linden (3) și Van Den 
Kuil, jar pentru selecționata bulgară 
Iachimov și Panailov. (Alte amănunte 
despre această întâlnire citiți în ziarul 
nostru de mîine).

htiiniri în preliminariile 
turneului olimpic de fotbal
Ieri s-au jucat noi întîlniri în pre

liminariile olimpice.
La Atena, reprezentativa Greciei a 

întrecut pe cea a Israelului cit 2-1 
'(0-0). In tur fotbaliștii greci pierdu
seră la scor identic. In clasament:
fi.- Iugoslavia 2 1 1 0 6:2 3
2. Israel 3111 5:5 3
5. Grecia 3 1 0 2 3:7 2

Intrecînd Olanda cu 5-1 în meciul 
'desfășurat la Zwolle (Olanda), repre
zentativa «ngliei s-a calificat în tur
neul final. Situația în clasament:

|1. Anglia 3 3 0 0 11:4 6
2. Irlanda , 3 0 1 2 3:6 1
18. Olanda -2011 1:5 1

Continuă întrecerea în turneul care 
reunește cîștigătoarele subgrupelor a- 
îricane. La Tunis, reprezentativa Tu
nisiei a făcut meci egal cu echipa Re
publicii Arabe J’nite: 0-0. Fotbaliștii 
R.A.U. se află în fruntea clasamentu
lui cu 5 puncte din 3 meciuri, urmați 
de Sudan 2 p. (2 meciuri) și Tuni
sia 1 p. (3 meciuri).

® R. P. Bulgaria — Turcia (ju
niori) 1—2 (1—2). 

crescut foarte mult — scria intr-un 
articol publicat in „Sovefski sport", 
V. U. Agheevț, conducătorul echipei 
sovietice. Fotbaliștii indonezieni prac
tică un fotbal temperamental, tehnic, 
și numai lipsa unor cunoștințe tactice 
mai avansate și a condiției fizice au 
făcut ca balanța victoriilor să încline 
de partea noastră. Indonezienii apre
ciază jocul corect. Pe terenurile de 
fotbal ale acestei țări n-am văzut du
rități. Spectatorii sînt foarte pasio
nați. La Padang, cînd gazdele au mar
cat în poarta noastră primul g I, en
tuziasmul din tribune a fost de ne- 
dcscris. In aer au zburat pălării, eșar
fe, flori iar unii suporteri, mai înflă
cărați, săreau pe teren, făceau cîteva... 
tumbe și reveneau grăbiți la locurile 
lor. Trebuie să arăt că entuziasmul nu 
a fost mai mic nici în clipa cînd noi 
am înscris golul".

Printre alte sporturi foarte răspîn- 
dite in Indonezia se numără ciclismul 
(bicicleta este mijlocul principal de lo
comoție al indonezienilor'), natația 
(nici nu-i de mirare in‘.-o țară in 
care apele abundă), tenisul de masă, 
boxul. In ultima vreme s-a dezvoltat 
și șahul. Anul trecut a avut loc cam
pionatul țării încheiat cu victoria ti- 
nărului jucător Arovan Bahtiar. In no
iembrie 1959, Bahtiar și Lim llong-

Schiorul francez Duvillard 
a cîștigat Kandaharrul

Cea de a 25-a ediție a concursului 
de schi de la Sestrier (Austria), do
tat cu premiul Kandaharr, a prilejuit 
francezului Adrien Duvillard o fru
moasă revenire. El s-a clasat pe pri
mul loc la combinata alpină, înaintea 
lui L. Leitner (R. F. Germană) și Fr. 
Bonlieu (Franța). Duvillard a cîști- 
gaf proba de coborîre. La femei, pe 
primul loc al combinatei — Marianne 
Jahn (Austria).

Au început campionatele europene

ZAGREB 3 (prin telefon). Duminică 
dimineața au început întîlnirîle int.er- 
eclu’pe feminine și masculine din ca
drul campionatelor europene. In parti
da de debut, reprezentativa feminină 
a R. P. Romîne a învins formația 
R. P. Polone cu scorul de 3-0: Geta 
Pitică — Szmidt 2-0 (16, 16), Ange
lica Rozeanu — Lida 2-1 (17, -18,
13), Angelica Rozeanu, Marîa Alexan. 
dru — Szmidt, Lida 2-0 (6, 15). In 
cea de a doua întîfnire, susținută după 
amiază, echipa noastră a fost între
cută de selecționata Angliei cu 3-0: 
Diana Collins — Maria Alexandru 
2-1, Key Thompson (Best) — Angeli- 

Ghie au luat parte la turneul țărilor 
asiatice de la Tașkent. Bahtiar s-a. cla
sat pe locul V cu 6 p.

„Campionul Indoneziei —r remarcă, 
mare.le maestru Lilienthal, — este un 
bun tactician, ug jucător de atac, cu 
un stil agresiv și spectaculos". Men
ționăm că partida sa cu MUhitduiov 
(Uzbekistan) a fost una dintre cele 
mai, valoroase ale turneului. . Iar foarte 
tînărul Lim 1 long, deși s-a clasat ul
timul, a jucat o excelentă partidă cu 
reprezentantul Mongoliei, Magniarsii- 
ren,. distinsă cu ' un premiu de frumu
sețe^ Nu de mult, un alt, șahi st' indo
nezian, Tan, a luat parte la tradițio
nalul turneu ce la Beverwijk (Olanda).

Un. mare impuls la. dezvoltarea spor
tului din Indpnezia îl va da construc
ției .complexului .polisportiv de- la Dja
karta, care . se ridică cu ajutorul 
Uniunii Sovietice. Capitala Indoneziei 
se va număra în 1962 printre orașele 
lumii posesoare a unui stadion de 
veste 100.000 locuri.

Cîștigînd partida a noua

Botvinik a mai redus cu un punct 
diferența de scor

Foarte agitată a fost și partida a 
noua a meciului Botvinik — Tal. încă 
de la mutarea 11 Tal a sacrificat un 
cal pentru doi pionii. Botvinik a ac
ceptat sacrificiul, s-a apărat foarte 
exact, realizînd după întrerupere, în- 
tr-un lung final, avantajul material de
ținut. După părerea specialiștilor Tal 
a jucat prea hazardat în această parti
dă. Scorul în meci a devenit 5—4 în 
favoarea lui Tal. Partida a zecea sc 
joacă marți, Botvinik avînd albele.

Iată desfășurarea partidei a noua: 
Alb — Tal, Negru — Botvinik. I.e4 c6 
2.d4 d5 3.Cc3 de: 4.C:e4 Nf5 5.Cg3 
Ng(> 6.Clc2 Cf6 7.h4 h6 8.Cf4 Nh7 
9JM e6 10.0-0 Nd6 ll.C:e6?l

r— Primele rezultate
Ca Rozeanu 2-0, Collins, Thompson — 
Rozeanu, Alexandru 2-0.

In primul, său meci, formația mascu
lină a țării noastre a cîștigat în fața 
Olandei cu 5-1 : Cobîrzan — Gimbel 
2-1 (-11, 12, 9), Covaci — Onnes 1-2 
(14, -19, -21), Negulescu — Schoofs 
2-0 (15, 18), Cobîrzan — Omies 2.0 
(14. 14), Negulescu — Gimbel 2-0 
(7, 12), Covaci — Schoofs 2-0 (14, 
18).

Duminică seara jucătoarele noastre 
au întîlnit pe cele din Țara Galilor. 
Victoria a revenit romîncelor cu 3—0: 
C ta Pitică — Bates 2—0, Angelica 
Rozeanu — Gray 2—0, Angelica Ro-

0 categorică victcrie a baschetbalistelor noastre :

R.P. Romînă - R.D. Germană 71-49 (32-28)
WURTZ.EN, 3 (prin telefon). Intîl- 

nirea internațională de baschet des
fășurată între reprezentativele femini
ne ale R. P. Romîne și R.D. Germane 
s-a încheiat cu categorica victorie a 
echipei oaspete, care a prestat un joc 
rapid, spectaculos și eficace. In pri
ma repriză scorul a fost echilibrat. 
După o scurtă perioadă' de dominare 
a baschetbalistelor germane, echipa 
romînă egalează (minutul 10) și ia 
conducerea pe care nu o va mai ceda 
pînă la încheierea partidei, realizînd 
o diferență care oglindește frumoasa 
comportare a învingătoarelor. Ele au 
aplicat tot timpul apărarea cm la om, 
iar în atac au împletit acțiunile pozi-

fe: 12.N:e6 Dc7 13.Tel Cbd7 14.Ng3 % 
Rf8 15.N:h7 T:h7 16.Cf5 gâ 17.N:h6 
-f- Bg8 18.C. :d6 D:d6 19.Ng5 Te7 
2O.Dd3 Rg7 2l.Dg3 T:el + 22:T:el 
D:g3 23.fg:Tf8 24.c4 Cg4 25.d5 cd: 
26.cd:Cdf6 27.db Tf7 28.TH Td7 
29,Tc7 Rf7 3O.N:f6 C:f6 31.RÎ2 Re6 
32.T:d7 R:d7 33.RI3 R:d6 34.RII 
Re6 35.g4 Cd5 + 36.Rel Cf6 + 37.RF1 
Cd5 + 38.Re4 Cb4 39.a3 Cc6 40J15 »5 
'41.h6 Rf6 (minarea din plic) 42.Rd5 
»g6 43.Re6 Ca5 44.a4 Cb3 45.'Rd6 a5 
46.Rd5 R:h6 47.Rc4 Cel 48.RI>5 Cd3 
49.b3 Cel 5O.R:a5 C :b3 -j- 5I.Rb4
Cel 52.Rc3 Rg6 53;Rc2 Ce2 54.R43 
Cel + 55.Rc2 Ce2 56.Rd3 Cf4 %• 
57.Rc4 Rf6 58.g3 Ce2 albul cedează. 

de ienis de masă

zeanu, Maria Alexandru — Bates, 
Gray 2—0. La ora cînd are loc con
vorbirea telefonică, a început între
cerea dintre reprezentativele masculine 
ale R. P. Romîne și Suediei. In pr’- 
mul meci, Alser a cîștigat la Cobîrzan 
cu 2—1.

Luni vor avea loc următoarele în
tîlniri : R. P. Romînă (femei) cu 
Franța, Suedia și R. D. Germană ; 
R. P. Romînă (bărbați) cu Austria și 
Danemarca. Marți, formația noastră 
feminină ca juca cu R. P. Bulgaria, 
Danemarca și. Italia, iar echipa mas
culină va primi replica Irlandei de 
nord și a R. D. Germane.

ționale cu contraatacurile și aruncă-l 
rile de la distanță. Echipa R. D. Ger
mane și-a bazat jocul pc pivotul forma-: 
ției — Liselote Machille — care a 
avut eficacitate, dar nu a putut suplii 
ni defecțiunile atacului (lipsa contra-’ 
atacurilor și a aruncărilor de la semi-’ 
distanță).

Scorul de 71-49- (32.28) în favoarea 
reprezentativei R. P. Romîne a fost 
realizat de: MARIA VOICU 16, Teo
dora Predescu 1, Viorica Niculescu 14, 
ANCA RACOVIȚA 15, Georgeta Iva-: 
novici 7, IRINA ROMFELD 5, Octal 
via Cucuruz-Simon 13, pentru învingă-’ 
toare și de Renate Kulik 12, Mena 
Ischmetter 4, Maria Schultz 6, 
grid Dachmen 1, Olga Iosubeib I, 
Doruta Brandenburger 3, Liselote 
Machille 15, Ritta Liese 5, Gerlinde 
Bobler g pentru, învinse. Au condus 
bine arbitrii Gotakowski și Hegerle 
ambii din R. P. Polonă.

Al doilea meci al echipei romîne 
în compania baschetbalistelor ger-’ 
mane va avea loc miercuri seară la 
Halle.

ULTIMELE ȘTIRI
• LA STALINGRAD s-a desfășurat

întîlnirea de box dintre reprezentații 
vele R. S. F. S. Ruse și R. P. Bufi 
garia, încheiată la egalitate : 5-5.
Dintre oaspeți au obținut victorii Gos-' 
podinov. Pavlov, Ivanov, Todorov și 
Stankov-Spasov.

e TRADIȚIONALA CURSA DE 
CANOTAJ, dintre’ echipajele de 8 ale 
universităților Oxford și Cambridge, 
disputată pe apele fluviului Taiîiișa, a 

. revenit pentru al doilea an consecutiv 
vîslașilor de la Oxford.

o TENISMANL;L neozeelandez Lew 
Gerrard a cîștigat turneul de la Nort
hampton (Anglia) dispunînd în finală 
de englezul R. llaker în trei seturi 
(3-6, 6-2, 6-0).

• PENTRU A DOUA OARA la dis-’ 
tanță de o săptămînă, tenismamd 
belgian J. Briclianț l-a învins pe R. 
Haillet (Franța). In finala turneului 
de la Menton, Brichant a cîștigat cu 
6.3, 6-4, 1-6, 6.-1.

• REPREZENTATIVA DE LUPTE 
LIBERE a U. R. S. S., care întreprmi 
de un turneu în R.P. Bulgaria, a sus
ținut sîmbătă la Plovdiv un meci în 
compania selecționatei țării gazde. 
Oaspeții au cîștigat cu scorul de 
5'/j—2‘/2. La Tașkent, reprezentativele 
de lupte libere a’e U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria au terminat la egalitate: 
4-4.


