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REZULTATELE DE IERI

Partide interesante în primul tur al

ALEXANDRU BIZIM

Jiul-Petrolul
Știința-Mi nerul
U.T.Arad-Dinamo Bacău

pagini 25 bani

39,45 (record per-

ETAPA VIITOARE (17 APRILIE)

Luni 11 aprilie 1960

de masăsuliță :
100 m

Liam Jung 12,3; An- 
12,4; Sanda Grosu 12,5; 

Sanda Grosu 5,06; disc: 
Gurău

cu un loc iar Rapid și Dinamo 
rești au schimbat locurile.

C. C. A. s-a distanțat cu

Intr-o situație complicată s-a tatu ab
rupt partida Lenigyel-Troianescu. Ju+- 
■cătorul maghiar are un cat în p'l-ws^ 
Trai«me»c« ta sdhimb păstrează scri-e 
oase șanse de contraatac.

Iată rezultatele tehnice: I. L. Szabo-^- 
Ciocîltea într., II. Barcza-Reicher 
Va—%, HI. Portisch-Mititclu l—0, 
IV. GWtescu-Bitek %>—‘/B, V. Lengyel- 
Troiamesc* într-, V'L KWger-Soos: 
V*—Ve, VII. Floriari-Radovici (J—1<, 
VIII. •NavarovSki-Drimer 0—1, IX.. 
Honli-Gunsberger 1—0, X. Pogals* 
I. Szabs ta.tr. Scorul este egal: S’/2—- 
W/s, 3 partide fiind Întrerupte. i

Astăzi de la ora 16 se mau tatii- 
nirile netei minate. Mîine la ora 17' 
va avea loc cel de al doilea tur «U 
întâlnirii.

ț Vizita 
■în țara 
’sale în 
eveniment de seamă în 
tre R.P.
mezia.
■ Depărtarea de mii de kilometri din- 
jtre țările noastre n-a fost o piedică 
•ca. popoarele romin și indonezian să 
jse simtă prietene și apropiate. Lupta 
•eroică a poporului din țara celor 
;3000 de insule pentru scuturarea ju- 
.gului colonist ist a găsit ecou larg 
în inima tuturor oamenilor muncii 

id in țara noastră. De aceea, poporul 
■romin a salutat ou nespusă bucurie 
'și satisfacție marea victorie a po
porului indonezian în lupta sa pentru 
libertate și independență. Proclamarea 
■la 17 august 1945 a independenței In
doneziei a constituit o mare victorie 
■a forțelor anticolonialiste și anti im
perialiste.

Poporul nostru urmărește cu deo
sebită dragoste eforturile guvernului 
țși poporului indonezian îndreptate 
•spre dezvoltarea economiei și culturii 
'Și aeordă o înaltă apreciere impor
tantului rol pe care ii are președin-

4 puncte 
în clasamentul categoriei A la fotbal

Bilek. Dar adversarii lor s-au apărat 
cu foarte multă exactitate.

La masa întîi campionul țării V. 
Ciocîltea a întâlnit (cu negrele) pe 
marele maestru Laszlo Szabo. Intr-o 
variantă clasică a partidei indiene 
vechi, negrul a blocat centrul, apoi 
a sacrificat un pion pentru inițiativă 
In continuare Ciocîltea mai oferă un 
pion adversarului său pentru a-și 
activiza piesele. Echipierul nostru 
a recuperat unul din pioni. In poziția 
de îutierupere, însă, perechea de ne
buni a albului se anunță foarte pe
riculoasă. Ciocîltea va trebui să lupte 
din gre-u pentru remiză.

Eftimie în duel cu Caricaș, l-a fentat pe stoperul echipei Progresul, 
Mindru. Fază din meciul Progresul Dinamo București ■ (1—0)

Irei performanțe excelente în concursul 
atletic de sîmbătă: Alexandru BiZifll 11,46 Dl,

tele Sukarno în Conducerea țării .sale, 
-ta promovarea cu fermitate a poli
ticii de neparticipare a Indoneziei 
la blocuri militare. Sucoesele repur
tate în această luptă sînt un prilej 
de bucurie pentru poporul român, .pen
tru întregul front al păcii.

Merită deosebite aprecieri politica 
de pace și prietenie promovată • pa 
plan extern de Republica Indonezia. 
Se cunoaște rolul de seamă jucat de 
această țară, împreună cu alte țări 
ale Asiei, în organizarea conferinței 
de la Bandung care, condamtiînd ru
șinosul sistem colonial sortit în mo.4 
inevitabil pieirii, a proclamat prin
cipiul coexistenței pașnice ca punct 
principal de plecare în relațiile inter
naționale dintre state.

In țara noastră se bucură de stimă, 
de unanimă apreciere cultura și arta 
indoneziană cu tradițiile sale mile
nare. Noi am cunoscut dansul indo
nezian, încîntătoarele melodii popu
lare indoneziene cu prilejul Festiva
lului Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie de la București dm 
anul 1953. Solii culturii indonez ene 
s-au bucurat de o înaltă prețuire din 
partea publicului românesc.

Cu prilejul aoestei vizite, președin
tele Republicii Indonezia, dr. Sukarn® 
și persoanele care îl însoțesc vor 
avea ocazia să cunoască mai în
deaproape țara noastră, poporul ro— 
mîn, harnic constructor al socialis
mului. Această vizită va deschide noi 
și importante perspective pentru con
tinua dezvoltare și întărire a legă
turilor de prietenie și colaborare in
tre cele două țări, în interesul popoa
relor noastre, în interesul cauzei păci* 
în lumea întreagă.

La sosirea pe pământul Republicii 
Populare Romine a președintelui Su
karno și a celorlalți oaspeți din In
donezia, poporul nostru le urează unt 
călduros și traditional : BINE ATU 
VENIT IN REPUBLICA POPULARA 
ROMINA I

pe care dr. Sukarno o face 
noastră, în cadrul călătoriei 

mai multe țări, reprezintă un 
relațiile din- 

Roinînă și Republica îndo

ia
;at rezultate de 
nternaționailă, rezultate care 
plătesc 
x: ntru o

Astfel,
•u 77,46
Hal ai

■ cu misiune specială, 
ministrul Dezvoltării 

dr. Tamzil, di- 
președintelui, și 

colaboratori, precum și repre- 
ai presei indoneziene.

Am așteptat cu firesc interes debil
ul oficial în acest sezon al atleților 
loștr.i fruntași. I-am văzut pînă 
ic la antrenamente și le-am ad- 
niru șîrguința cu care s-au pregătit 
lentni competițiile anului 1960. Am 
ost impresionați de seriozitatea cu 
are muncesc pentru rezultatele de 
raloare spre care țintesc. Iată de ce 
lerformanțele obținute de unii dintre 
i în concursul de sîmbătă de pe 
.tadi-onii'l Tineretului au întrecut cu 
nult așteptările. Alexandru Bizitți, 

Manoliu și Maria Diți au reali- 
rezultate de o ridicată valoare 

le răs- 
eforfuriile și îi stimulează 
pregătire și mai susținută. 
Alexandru Bizim a obținut 

m cel mai bun rezultat mol
anului la aruncarea suliței, 

.ia Manoliu a aruncat discul la 49,05 
n (recordul săli este de 49,88 ml).

Dihamo București-Progresul 0-1
C.C.A.-Rapid 1-1
Farul-Steagul roșu 2-0

1. C.C.A.
2. Steagul
3. U.T.A.
4. Dinamo
5. Farul (
6. Petrolul
7. Știința
8. “

meciului de șah 
R. P. Ungare

ai 
roșu (2)

<5) 
Bacău 

0) 
I («)

O) Rapid (9) 
Dinamo Buc. (8) 
Progresul (11) 
Minerul (10)

viagători, Conslănțenii au pierdut un 
loc în clasament !).

In partea de jos a clasamentului, Jiul 
s-a .erupt" și mai mult de restul pluto
nului, nereușind să obțină decît un 
punct în partida susținută pe teren 
propriu cu Petrolul. Progresul a urcat 

Bucu-

Etapa de ieri a categoriei A a simpli- 
icat și mai mult problema luptei pen- 
ru locul întîi. Echipa Casei Centrale a 
Irmatei, obținînd un punct în partida 
u Rapid, are acum patru puncte a- 
'ans țață de Steagul roșu Orașul Stalin, 
nvijisă la Constanța.

Vn frumos salt a înregistrat U.T.A., 
are — prin victoria clară obținută a- 
upra lui Dinamo Bacău — a trecut 
>e locul 3 în clasament, mulțumită unei 
ninime diferențe de coeficient la gol- 
iveraj față de Dinamo Bacău și Farul 
Constanța. (De remarcat că, deși în-

In aida Institutului de Petrol, Gaze 
și Geologie a început ieri meciul de 
șah dintre echipele RE- Rotntae și 
R.P. Ungare în cadrul campionatului 
Europei. In primul tur oaspeții au avut 
albele la mesele fără soț. Toate cele 
zece partide au furnizat întîlniri inte
resante. Din echipa noastră s.au re
marcat. cu deosebire D. D.rimer, care 
a condus excelent atacul în partida cu 
Pap-Navarovski, Radovici, pentru 
jocul deosebit de exact din finalul 
•partidei cu Florian, Iutiu Szabo care 
a reușit să rezolve în favoarea sa ma
rile complicații din mijlocul întâlnirii 
cu Pogats, întrernpînd tatr-o poziție 
net superioară. Reiclier și Ghițescu 
i-au domni at pe Barcza și respectiv

ăspunzînd invitației președiu- 
f |r •->* X IX *e^u* Prezidiului Marii Adunări

i, jGheorghe Maurer, și a președintelui 
fck'a-a .-X X Consiliului de Miniștri al R.P. Ro- 

jmîne, Chivit Stoica, azi va sosi în 
X Capitală dr. Sukarno, președintele 

șJBSSIs.. 4 Republicii Indonezia, care va face
° r +° vizită de prietenie în R. P. Ro-

' ♦ mi ni.
X Ij1 cursul vizitei sale, dr. Sukarno 

'' ......_ -•'•• '"■jT-----  ' Iva fi însoțit de dr. Subandr», mi-
care a căzut; mingea însă va fi blocată de ynistrul Afacerilor Externe, Adam Ma- 

FotoJ T. Roibu Țlik, ambasador
■-dr. Suharto, i 
ilndustriej Populare,

Lupeni: Minerul-C.C.A. (1-6); Ba- ^rectorul cabinetului 
cău: Dinanw-Știința (1-1); Orașul Xalți 
Stalin: Steagul roșu-Jiul (3-2); yzentanți 
București: Rapid-Farul (0-1); Arad: 
U.T.A.-Progresul (1-1). Meciul Di
namo Buciurești-PetraluJ se va desfă
șura miercuri 13 aprilie.

(Citiți cronicile meciurilor în pag.
a III-a)

îar Maria Diți a înregistrat 50,88 m 
la suliță. Sînt trei performanțe care 
vorbesc de la sine 1...

în cadrul aceluiași concurs, au 
mal fost notate în foile de rezultate 
următoarele performanțe mai bune: 
BARBAȚI: 100 m: Stan Nițu și 
Petre Mănescu 11,0; Alex. Todirașeu 
11,1; 400 m: Ștefan Dobay 51,8 (a- 
ceasta a fost prima cursă a lui pe 
400 m) ; Sandu Ion 52,1; 110 mg: 
Mircea Ursac 15,3; Vasile Georgescu 
16,1; Ion Marooni 16,2; lungime: 
Rudolf Licker 6,71; înălțime: Cornel 
Porumb, Eugen Ducii și Constantin 
Dumitrescu 1,90; greutate: Oonstantin 
Crețu 14,76; suliță: 2. Ion Sabău 
56,54; FEMEI: 100 m: Maria Mihai 
13,0; 80 mg 
r.elia Sîrbu 1 
lungime: 
2 Anca 
sonal).

Perechile Angelica 
Rozcanu — Maria A le- 

xandru și Maria 
Alexandru - Gheorght. 
Cobîrzan campioane 

europene la tenis



C. Dumitrescu (C.C.A.) a cîștigat „Circuitul Primăverii" Ieri în categoria B la fotbal
Peste 10.000 spectatori — prezenți 

pe circuitul din rtr. Mai&r Corayu 
•— au asistat ieri dimineață la între
ceri cicliste pasionante, care au scos 
în evidentă forma excelentă a lui 
Constantin Dumitrescu. Acesta fie-a 
dovedit în „Circuitul Primăverii" că 
— atunci cind vrea — este capabil 
de lucruri remarcabile. El s-a „jucat" 
pur si simplu cu un pluton de peste 
50 alergători (în care se afla tot ce 
are mai bun ciclismul nostru în pro
bele de fond și pistă), a luat pe 
cont propriu evadări de lungă dura
tă, a sprintat puternic (infirmîndu-și 
astfel „renumele" de alergător fără 
Ifiniș), s-a luptat cu o tenacitate rar 
întîlnită si a cîștigat de o manieră 
categorică întrecînd cu 47 puncte (1!) 
■pe cel de al doilea clasat. C. Du-, 
mitrescu ne-a arătat ieri că a elimi
nat lipsurile care i-au fost semnalate 
cu insistență în anii trecuți, dove- 
dindu-se superior adversarilor săi 
tocmai în ceea ce privește calitățile 
morale și de voiță. Vrem să credem 
că nu a fost numai o sclipire, ci o 
nouă linie de conduită pe care valo
rosul nostru rutier va persevera. In 
anul olimpic el se prezintă bine pre
gătit din toate punctele de vedere și 
numeroșii iubitori al ciclismului aș
teaptă în acest sezon de la el să 
obțină —■ în sfîrșit — marile perfor- 
tnanțe de care este capabil.

Trebuie să mai notăm, în rîndul 
elementelor pozitive, frumoasa lupta 
dintre protagoniștii categoriei tineret, 
Eugen Sima și V. Egyed, soldată 
cu victoria primului, marele număr 
de participant! la întreceri (peste 
170), buna pregătire a alergătorilor 
provinciali și organizarea fără re
proș a competiției. Am dori însă să 
atragem atenția unor spectatori că

Seria I
REZULTATE:

Victoria Buzău—Dinamo Suceava l-t 
(0-0

C.F R. Pașcani—-C.S.MS. lași 1-1 (0-1) 
Dinamo Galati—Prahova Ploești 3-1 

(2-1) .’ .
Unirea Iași—Rulmentul Birlad 2-0 

(0-0)
C.S.M. Rădăuți—Gloria Bistrița 0-1 

(0-0)
SN.M. Constanta'—Unirea Focșani

1-1 (0-0)
Știinta București—Foresta Fălticeni

.8-6 (4-0)

CLASAMENT
1. Știința Timișoara (1) 15 10 3 2 32:12 23
2. Poiana Cîmpina (2) 15 7 4 4 19:14 18
3. Dinamo P tești (6) 15 8 2 5 25:22 18
4. Dinamo Obor (7) 15 8 2 5 19:21 18
5. Flacăra Moreni (3) 15 8 1 6 21:23 17
6. C.F.R. Timișoara (4) 15 6 4 5 26:16 16
7. Știința Craiova (5) 13 7 2 6 19:18 16
8. Metalul București (8) 15 7 1 7 20:19 15
9. Drubeta Tr. Sev. (9) 15 4 5 6 20:21 13

10. C.S-. Craiova (10) 15 4 5 6 18:26 13
11. C.S.M. Reș ța (11) 15 5 2 8 26:26 12
12. Metalul Tîrgov. (12) 15 5 2 8 25:27 12
13. Metalul O. roșu (13) 15 4 2 9 19:32 10
H. Carpați Sinaia (14) 15 3 3 9 16:28 9

ETAPA VIII OARE: Dinain j Obor-
C.S. Craiova, Flacăra Moren i-Ștința 
Tmșoara, Poiana Cîmpma-Dinamo 
Pitești, C.F.R. Timișoara-Metalul Tîr
goviște, Metalul Oțelul roșu-Drubeta 
Tr. Severin, Carpați Sin-3'a-Metalul 
Buc., Știința Craiova-C.S.M. Reșița.

C. Dumitrescu (C.C A.) 
aglomerarea virajelor și trecerea pe 
traseu în timpul disputelor poate să 
ducă la înregistrarea unor grave 
accidente.

Cursa seniorilor a fost dominată la 
început de pistardul Ion Ioniță, apoi 
de Munteanu. La cel de-al lll-lea 
sprint atacă puternic C. Dumitrescu 
și în aclamațiile spectatorilor care îl. 
încurajează frenetic cîștigă consecu
tiv trei sprinturi. Cucerește mai tîr- 
ziu al VÎI-lea sprint, iar din turul 
23 se detașează rulînd de unul sin
gur pînă la sprintul al XVIlI-lea. El 
a cucerit consecutiv primul loc la 6 
sprinturi. Finalul cursei îl găsește îfi 
fruntea plutonului, loc pe care l-a meri
tat cu prisosință. S-au mai evidențiat 
Gh. Calcișcă, Șt. Poreceanu, Gh. Ră-

Știința Cluj—Progresul București 3-2
«..și Rapid București conduce în campionatul masculin

în timpul unei evadări
dulescu, Ion Cosma și, într-o oare
care măsură, Braharu și -Stoica. Au' 
mers slab G. Moiceanu, Ion Vasile 
și L. Zanoni. Chiar dacă programul 
de pregătire al acestor trei alergători 
nu le indica să se afle în cea mai 
bună formă, nu este totuși posibil ca 
ei să se prezinte mai.slab decît mulți 
alergători care nu sînt vizați pentru 
loturile reprezentative. '

Rezultate tehnice: Avansați (50 
ture — 55 km — medie orară 38,400, 
foarte bună ținînd seamă de cele 
100 viraje — sprint la două ture) : 
/. C. DUMITRESCU (CCA) 74 p; 
2. D. Munteanu (Victoria) 27 p; 3. 
Gh. Calcișcă (Dinamo) 22 p; tineret 
(20 ture) : /. E. SIMA (VOINȚA) 
33 p; 2. V. Egyed (Șc. sp. UCFS 
Or. Stalin) 24 p ; 3. C. Burtea (Voin
ța Ploești) 12 p; juniori cat. I (20 
ture): 1. J. ARDELEANU (Șc. sp. 
UCFS OR. STALIN) 35 p; juniori 
cat. a Il-a (12 ture) : /. R. DUMI- 
TREANU (CI. sp. șc, Buc.); fete 
(5 ture) : 1. AN1ȚA AGOPIAN (Șc. 
sp. UCFS BUC.) ; oraș (5 ture) : 1. 
C. RADULESCU (CI. sp. șc. BUC.).

HR.STACHE NAUM

CLASAMENT
1. C.S.M.S. Iași (1) 15 12 2 1 491x2.23
2. Dinamo Galați (2) 15 11 2 2 33:14 24
3. Știința București (4) 15 7 3 5 32:14 17
4. Unirea Iași (5) 15 7 3 5 20:15 17
5. Prahova Ploești O) 15 5 6 4 25:20 16
6. Dinamo Suceava (6) 15 5 6 4 18:18 16
7, Rulmentul Bîrlad (7) 15 6 2 7 13:23 14
8. S.N.M. Constanța (9) 15 4 5 6 17:19 13
9, Foresta Fălticeni (8) ÎS 4 5 6 20:27 13

10. C.F.R. Pașcani i(10) 15 4 5 6 13:21 13
11. Gloria Bistr ța (11) 15 5 2 8 14:20 12
12. Unirea Focșani (13) 15 1 8 6 15:31 10
13.C.S.M. Rădăuți (12) 15 4 2 9 17:39 10
14. Victoria Buzău (14) 15 2 5 8 15:28 9

ETAPA VIITOARE : Dinamo Galați- 
C.ȘM.S. Iași, Știința București— Vic
toria Buzău, Unirea lași—Unirea 
Fpc.șani, Foresta Fălticeni—C.S.M. Ră
dăuți, Rulmentul Birlad—C F.R. Paș
cani, Prahova Pioești-Dinamo Suceava, 
Gloria Bistrița—SN.M. Constanța.

Seria a II-a
REZULTATE:

Știința Tlmișoara-Stiinta Craiova 
2-0 (0-0)

C.S. Cra ova-Poiana C.mwia 1-0 
(!-<»)

Carpati S:na’a-C. F. R. T mișoara 
1-0 (1-6)

Din’mo PiteșL-Drubeta Tr. Seve
rin 3-1 (3-0)

C.S.M. Reșita-Motalul Bucureștil-0 
(0-0)

Metalul Tirgoviște-Flacăra Moroni 
5-1 (2-1)

Metalul O'elul rosu-Dinamo Obor 
0-1 (0-0)

Seria a II! □
REZULTATE

Rapid Gluj-C.F.R. A fad 2-1 (0-0)
Gaz Metan Mediaș-A.S.A. Si'o u l-t 

(0-0)
A.M.E.F.A, Arad-C.S.M. Ba a Mare 

1-1 (1-0)
Recolta Care:-Cor vinul Hunedoara

1-1 (0-1)
C.S.Tg. Mureș-Tractorul Orașul Sta

tin 1-0 (1-0)
Chimia Făgăraș-C.F,R. Cluj 2-1 (0-0)
C. S. Oradea-lndustrii . Sirmei C. 

Tur zii 3-1 (0-0)
CLASAMENT

1. Corvinul Huned. (1) 15 9 4 2 35:13 22
2. A.S.A. Sibiu (2> 15 5 8 2 29:16 18
3. C.S.M. Baia Mare (3) 15 6 6 3 27:15 18
4. C.S. Oradea (5) 15 8 2 5 26:21 18
5. AMFFA Arad (4) 15 8 2 5 16:16 18
o. Recolta Cărei (7) 15 6 4 5 25:26 16
7. C.F.R. Cluj (6) 15 7 1 7 23:18 15
8. Ind. Sirmei C.T. (8) 15 4 6 5 24:22 14
9. Gaz Metan Mediaș (9) 15 4 6 5 19:24 14

10. Rapid Cluj (11) 15 4 5 6 16:23 13
11. Tract. Or. Stal n (10) 15 4 4 7 16:17 12
12. Chimia Făgăraș (12) 15 5 2 8 20:31 12
13. C.S. Tg. Mureș (14) 15 5 1 9 12:34 11
14. C.F.R. Arad (13) 15 3 3 9 12:24 9

ETAPA VIITOARE: Tractorul Ora
șul Stalin-Reeolta Care', C.S.M. Baia 
Mare-Ra.pid Cluj, C. S. Orala-Cor- 
vînul Hunedoara, C.F.R. Cluj-AMEFA 
Ar>ad, Ind. Sirmei C .Turzi'-Gaz Me
tan Med'aș, C.S. Tg. Mureș-A.S.A. 
Sibiu, C.F.R. Arad-Chimia Făgăraș.

Citiți în ziarul nostru de mîine a-’ 
mănunte privind desfășurarea p 
delor dirt categoria B-

* Etapa de sîmbătă și duminică a 
campionatelor de volei a fost bogată 
în rezultate surprinzătoare: victoria 
Științei Cluj asupra Progresului 
București (care i-a adus pe jucătorii 
de la Rapid în fruntea clasamentului 
masculin), meciul cîștigat de Știința 
Galați în fața Constructorului Bucu
rești (ceea.ce face și mai interesantă 
lupta pentru evitarea retrogradării în 
campionatul masculin), înfrîngerea 
echipelor feminine bucureștene C.P.B. 
(la Sibiu) și Metalul (în fața forma
ției Progresul Tîrgoviște), ca și vic
toria Petrolului Constanța, fac 
în campionatul feminin să fie 
cisă situația ultimelor locuri.

’ CLUJ : Știinta—Progresul
rești (m) 3—2. Așteptat cu

oa și 
nede-

Bucu- 
. . , . mare

interes, meciul a corespuns pe de
plin. A fost un spectacol excelent, 
voleibaliștii celor două formații între- 
cîndu-se la un nivel tehnic superior, 
apreciat de cei peste 2000 spectatori 
prezenți în sala Armatei. Ambele 
echipe au primit aplauze la scenă 
neschisă, Primul set este decis de 
Torța de atac a bucureștenilor (15— 
8), dar studenții își regăsesc cadența 
și joacă tot mai bine. S-au remarcat 
Cherebețiti, Bărbuță, Dăbală (Știin- 
fc). Roman, Rusescu, Pelin (Prog.J, 
A arbitrat corect Ioachim Niculescu 
(Buc.) (A. DUMITRIU — coresp.)

Asup-ra celorlalte meciuri vom re
veni în ziarul de mîine.

Iată rezultatele tehnice și clasa
mentele :

FEMININ : Progresul Tîrgoviște—Me
talul București (jocul a avut loc la 
Ploești) 3-2 (15-8, 15-11, 3-15, 7-15, 15-12), 
Voința Siblu-C.P. București 3-1 (15-10, 
15—13, 13—15, 15—11), Dinamo București— 
Progresul București 3-0 (4. 4, 3), Rapid 
Bucureștl-Știința Cluj 3-0 (11, 10. 12), 
Voința Orașul Stalin—Someșul Cluj 1—3 
(7-15, 6-15, 15-12, 9-15), - • - - -
stanța—Știința Timișoara

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
i.
».

10.
11.
12.

Petrolul Con-
3-0
16
16
16
16
16 
IC
16 
16 
16 
16
16
16

(6, 3, 4).
0 48: 4 32
1 45r 7 31
2 44:11 30
7 35:28 25
8 31:29
8 28:33

10 26:38 
10
11
12
13
14

24
24
22
22
21

21:34
19:40
22:39 20
20:39 19
9:46 18

16
15
14
9
8
8
6
6
5
4
3
2

București— Uti-
3-1 (15-8, 15-11, 15-17, 

Știința Timișoara—Tractorul
Stalin ^3-0 <11, 11, 8), Știința

Bucu- 
14-16),

rești 1-3 (5-15, 15-12, 5-15, ’6-Y5’)'" Știința

Chimia Făgăraș și Știinta București 
continuă să conducă în clasamenteDinamo București 

Rapid București 
Someșul Cluj 
C.P. București 
Metalul Buc. 
Știința Cluj 
Voința Orașul Stalin 
Progresul București 
Progresul Tîrgoviște 
Voința Sibiu 
Petrolul Constanța 
Știința Timișoara

MASCULIN : Dlnamo 
lajul Petroșani 
15-11), 
Orașul ___ _ _ _z, T___ T_
Cluj—Progresul București 3-2 (8-15J 15-10, 
15-13, 7-15, 15-12), C.C.A.—Rapid 
rești 1-3 (4-15, 10-15, 15-13, ____ „
Politehnica Orașul Stalin—Victoria Bucu
rești 1-3 (5-15, 15-12, 5-15, 6-15), Știința 
Galați—Constructorul Buc. 3—2 (15-10,
12-15, 10-15, 16-14, 15-6).
1. Rapid București
2. Progresul București
3. Dinamo București
4. Știința Cluj
5. Tractorul Or. Stalin
6. Știința Timișoara
7. C.C.A.
8. Victoria București
9. Utilajul Petroșani

10. Constructorul Buc.
11. Știința Galați
12. Politehnica Or. Stalin

16 
IC 
IC
IC 
IC
16
IC
16
IC 
IC
IC 
ic

1 47:10 31
2 45:12 30
4 43:21 28
4 42:26 28
7 31:30 25
8 33:31 24
8 30:32 24
9 31:35 23

15 
14
12
12

9
8
8
7
5 11 27:37 21
2 14 18:45 18
2 14 15:44 18
2 14 14:45 18

Parttdele din etapa a IlI-a a cam
pionatelor republicane de handbal în 
11 s-au terminat în general cu rezul
tate scontate. De remarcat victoriile 
categorice obținute de C.C.A. și Chi- 
mia Făgăraș în fața echipelor Dinamo 
Or. Stalin și respectiv Tehnometal 
Timișoara, precum șl cea înregistrată 
de echipa feminină Știința București în 
meciul cu C.S. Tg. Mureș.

MASCULIN
BUCUREȘTI — RAPID 
tl—10 (9—5). După un 
factură tehnică, dinamo- 

viștii și-au luat revanșa pentru în
frîngerea suferită în tur. Victoria lor 
se datorează în mare măsură faptului 
că au tras mai mult ia poartă și că 
în apărare au știut șă anihileze cu 
succes acțiunile principalilor realiza
tori ai Rapidului, Constantinescu și 
Ionescu.

C.C.A. — DINAMO ORAȘUL STA
LIN 29—15 (15—7). Atacul militari-

a făcut o partidă

DINAMO 
BUCUREȘTI 
joc de slabă

In campionatul republicani masculinIn campionatul republican masculin

lor, în mare verva, 
excelentă

TEHNOMETAL 
CHIMIA FAGÂRAȘ 
derul campionatului 
rie comodă în fața echipei locale, care 
s-a prezentat foarte s’ab. Golurile în
vingătorilor au fost înscrise de: Ti- 
schlcr 4, Schneider 3, Bînda 2, Chiuj- 
dea 2, Gros 1, Martini 1 și Zikeli 1, 
iar pentru învinși au marcat: Sipoș 
3, lacob 2 și Michels 1.

(LADISLAU SAMUEL-coresp.)
C.S.M.S. IAȘI — C.S.M. REȘIȚA 

14—17 (9—9). După o repriză egală 
reșițenii și-au impus superioritatea, 
cîștigînd pe merit. Au înscris : Schiitz 
5, Ferenschutz 4, Kalef 3, Falschessel 
2, Jendel 2 și Jung I pentru C.S.M. Re
șița și Țipu 8, Hurubeanu 3, Cerbii 2 
și Mîrza 1 pentru C.S.M.S. Iași (P._ 
CODREA-coresp. regional).

VOINȚA SIBIU — VICTORIA JIM- 
BOLIA 12—9 (6—4). După un joc 
nervos (s-au ratat 6 lovituri de la 
14 m.) gazdele au cîștigat pe merit, 
datorită unui atac mai eficace. Au 
marcat: Schuler 5, Totan 2, Bretz 2, 
Sauer 2 și Pantazopol pentru Voința 
și Jost 6, Behlen J, Cruch 1 și Knschil 
1 pentru Victoria (M. LUPUȚIU și 
C. PITARU-coresp.)

TIMIȘOARA —
6—14 (4—7) Li- 

a obținut o victo-

RECORD MEDIAȘ — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 3—2 (0—1). Vic
toria echipzi gazdă putea fi mai con
cludentă dacă atacantele nu ar fi com
binat prea mul' în fața, semicercului. 
Tînăra echipă din Orașul Stalin a ju
cat bine în prima repriză, fiind nevoită 
să cedeze după reluare datorită unei 
pregătiri fizice insuficiente. (D. V1N- 
TILA-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C.S.M. SIBIU 
4—6 (l—3). Rezultatul a fost influen
țat de arbitrajul slab al timișorean ‘ 5 
Drăgoi. La scorul de 3—1 pentru e 
pa sibiană, arbitrul a anulat două go
luri perfect valabile înscrise de forma
ția gazdă. (GH. DOBRESCU-coresp.)«

RAPID BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 6-0 (ne- 
prezentare).

9inamo îg. Jhireș a cîștigat detașat derbiul etapei
’ DINAMO TG. MUREȘ — ȘTHN- 
■ȚA CLUJ 87—58 (33—26). După 
’■n meci de o rară spectaculozitate, 
mureșenii au cîștigat derbiul etapei 
la un scor concludent Au marcat! 
Borbely 27, Kadar 16, Toth 12, Mit- 
•telman 7, Buzan 6, Ebrddgh 19 
pentru Dinamo, Albu 20, Dennen 15, 
•Sarosi 10, Chioreanu 2, Viciu 8, Po
pescu 2, Butnaru 1 pentru Știința.

K. VASILE, coresp. regional 
1 VOINȚA IAȘI — ȘTIINTA BUGU- 
1REȘTI 62—62 (23—39). După un 
iiniefi foarte disputai, ieșenii au realizat 
■tun nesperat rezultat de egalitate. Au 
jmarcait Vișoianu 21, Chioreanu 17, 
IPăun 11, Huțu 8, Todirașcu 2 pentru 
*iVoința, Nagy 21, Rădulescu 21, Nosie- 
Mci 8, Dumitru 7 și Barău 5 pen- 
Mru Știința.

A. SCAUNAȘ-corespondent

DINAMO ORADEA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 93—60 (24—16). Orăde- 
nii au fost net superiori. Au înscris 
Mocoș 24, Hupoiu 12, Suhai 23, Se- 
bestyen 4, Giurgiu 16, Agapescu 3, 
Vania 11 pentru Dinamo, Niculescu 
26, Florea 8, lacob 18, Brînzei 2, 
Burcea 2, Krowel 4.

MiiRCEA POP, corespondent

RAPID BUCUREȘTI—C.GJV. 73-84
(34—47). G.G.A. a realizat o victorie 
clară. Au
14, Nedef
9, Nedelea
Tcstiban 1
11, Ganea
6, Ianculescu 3, Stănescu 9 pentru 
Rapid.

Pușcașu, studenții timișoreni au fost în
trecu ți categoric de echipa Steagul roșu, 
oare a manifestat o formă foarte bu
nă. Au marcat: Dumitrescu 16, Doca 15, 
Frantz 10, Negrea 10, Munteanu 7, 
Bîrsan 6, Simon 4, Zereleș 2, Schwab 
2, Iliescu 2 pentru învingători și 
Drăgătoiu 15, Wilwert 15, Ldrincz 4, 
Bartalis 4, Drake 2, Băștianu 2, Chi- 
ciure 2, pentru învinși.

GH. MAZGAREANU-corespondenf

FEMININ

marcat: Folbert 14, Fodor 
17, Novacec 15, Niculescu 
4, Dine seu 8, Cimpoiaș 2, 
pentru QC.A. și Costescu 
19, Popescu 25, Predulea

STEAGUL RG.SU ORAȘUL STA
LIN — ȘTIINȚA’TIMIȘOAR A 74—44 
(31—25). Jitcind Iară J’opovici și V.

DINAMO BUCUREȘTI — META
LUL BUCUREȘTI 49—44 (25—25). 
Dinamoviștii an realizat victoria dato
rită superiorității tehnice și tactice 
manifestată în repriza a doua. Au 
marcat Niculescu 6, Kiss 11, Stroe 4, 
Caragheorghe 18, Dudesctl 4, Negoiță 
3, Visher 2, Vasilesctt 1, pentru Di
namo și Cojocarii 17, Burada 10. Băr- 
btilescu 6, Tiirsugian 7, Duțescu 2 și 
Motșș 2 pentru Metalul, '

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S. TG. 
•MUREȘ 7—5 (4—4). Echipa bucu- 
reșteană a obținut o victorie impor
tantă, care o menține în fruntea cla
samentului. Jocul a fost de slabă fac
tură tehnică, ambele formații comițînd 
numeroase greșeli tehnice în special 
în atac. Mai precise în aruncările la 
poartă, handbalistele de la Știința au 
cîștigat pe merit, Cele 12 goluri ale 
întîlnirii au fost înscrise de: A. Nicu
lescu 3, Szoko 2, Roth 1, Pădureami 1 
pentru Știința și Incze 2, Covrig I 1, 
Ștef 1 și Bighfan pentru C.S. Tg. Mu
reș.

ȘTIINTA TIMIȘOARA - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1—4 (1—2). Hand
balistele de fa Progresul, mai calme 
și mai decise în acțiunile de atac, au 
obținut o victorie clară. Echipa locală 
a comis multe greșeli în apărare, iar 
atacul a fost ineficace. Golurile învin
gătoarelor an fost marcate de V. Du
mitrescu 1, A. Popescu 1 și A. Vasile 
2. Pentru Știința Timișoara a marcat 
Qșler. (AL.GROSȘ-corcsp, regional) )

till II IP II § M
ALERGĂRILE DE MIERCURI

Miercuri 13 aprilie se va desfășura o 
reuniune de trap pe hipodromul 
Băneasa. Participarea va fi numeroasă^ 
luînd startul 71 cai în 7 alergări.

Principala alergare a zilei Premiul 
Filești va fi d sputată de 9 concurenți 
cu record între 1’26—1’30. — Vor alerga : 
1700 Harbuz (Ghinea Gh), 1720 Zefira 
(Tănase Gh), Orșova II (Toderaș I.); 
Garoafa (Onache S), 1740 Tămîios (Sol- 
can G), 1760 Paf (Anghel O.), Wmetu 
(Ciobanu Gh), Triumf (Ștefănescu), 1780 
Jalea (Avram G).

O altă alergare pe care o menționăm 
este Premiul Jariștea în care se vor 
întrece 10 cai de 4 ani și mai sus.

1700 Neva (Teofil), Adrian (Vasile Ghfc 
Ivona (lehim C), Holtei (Marcu Tr)^ 
1720 Hrisov (Dinu Tr), Elegant (Bor- 
lescu I.), 1740 Sita (Ștefănescu), Vulcan 
(Herțescu), Postăvaru (Szabo I), Fantezia 
(Tănase Gh).

ALERGĂRILE DE IERI
Ieri dimineață la ora 10 a avut loo 

o reuniune pe Hipodromul Băneasa- 
Trap. Timpul frumos a influențat 
favorabil rezultatele, un număr de 30 
cai ameliorîndu-și valorile.

REZULTATELE TEHNICE
I. Xenopol (Avram G), Fedeleș, Vl-i 

pera. Cota : 2,70—28.90 lei.
II. Himera (Crainic Tr), Nun Mare^

Spic. Cota : 6.60-52.70-20,30 lei.
Ordine triplă : 581.50 lei.

III. Nemesis (Dinu Tr). Savu Buian* 
Cota : 2,90-24.90-56,20 lei.

IV. Florinei (Ștefănescu), Baltag, Zdra
văn. Cota : 2,30-22.90-12,10 lei. Or1- 
dine triplă : 162,30 lei.

V. Japoneza (Moldovan Gh.), Bereta?
Oradea. Cota : 10.40-46.20-18.60 lei.
Rotofei (Ghinea Gh.). Rotaș, Morala. 
Cota : 
triplă : 131.10 lei.
’D^FIN ~ ‘
Cota : (

VI.

VII.

2.30-10.80-45,30 lei. Ordine

r (Toderaș). Rigoletto, Vișeu» 
C,40-84,20-35,10 lei.

RG.SU


C.C.A. s-a distanțat cu 4 puncte în clasamentul categoriei 4
Victorie în

Progresul — Dinamo

minutul 4!...
București 1-0 (1-0)

deNu trecuseră decît 3 minute și 30 
eeeunde din meciul Dinamo Bueurești- 
j’rogresul și tabela dc marcaj a înre
gistrat prima-și ultima, de altfel-schim
bare : 1-0 pentru Progresul. O acțiune pe 
partea dreaptă aduce balonul la Oaidă. 
care— bine inspirat — schimbă jocul 
pe partea opusă, pasînd lui Vasilescu. 
Două — trei pase intre Vasilescu și 
Mafleuță, o centrare lungă — din nou 
pe partea opusă —: la Oaidă. care ■— 
deși în luptă cu Câlinoiu — reia direct 
la semiînălținie în poarta lui Vțn. al 
cărui plonjon a fost zadarnic.

Jocul începuse foarte animat, flar 
nu lăsase să se întrevadă o atît fie 
rapidă deschidere a scorului. In tri
bune, spectatorii se întrebau : va reuși 
Progresul să-și păstreze acest avan
taj — luat atît de devreme — sau 
Dinamo va ețala ? Aspectul jocului î<* 
continuare părea că va răspunde la 
a doua parte a întrebării. Intr-adevăr, 
deși timp de 20 de minute jocul a păs
trat în general un aspect echilibrat. 
Progresul jucînd cu multă însuflețire 
și putere de luptă, totuși Dinamo a fost 
cehi na care a avut inițiativa și a be- 
nofieiat de numeroase ocazii de gol.

•Echilibrul' Inai bun dintre comparti
mentele sale au permis echipei Dinamo 
să: construiască o întreabă suită de ac
țiuni la poarta lui Mîndru. datorită în 
snerial tripletei Varga-Ene LEflimie 
înaintașii au reușit deseori să-și. creeze 
poziții de tras la poartă. Dar. deși 
anararea Progresului și, în special, Cari- 
caș. a fost nesigură în această parte a 
meciului, dinamoviștii au ratat totuși 
ocazii clare cu care puteau să eîștige 
chiar două meciuri... Sem*»nescu (min. 
4), Eflimie (min. 6), Varga bară 
(m»n. 9). Eflimie (min. 28). Ene bară 
(min. 29). Semenescn (min. 31) și mai

es Eflimie (min. 43) cînd după un 
dmirabil schimb cu Dragomir și Ene.

a reluat direct din voie, iar Mîndru a sal
vat în corner printr-un reflex excep
țional. Adăugăm faptul cînd în a doua 
parte a primei reprize Dinamo a do
minat uneori cu autoritate și că a bene
ficiat de 5 cornere. Și, totuși, cum se 
întîmplă uneori în fotbal, repriza a 
luat sfîrșit nu cu 3—1 sau 4—1 pentru

7

»
Dinamo, ci cu 1—0 pentru Progresul...

In a doua repriză Progresul a reușit, 
la început, să echilibreze jocul, iar 
mai tîrziu, datorită revenirii apărării 
și a jocului său mai organizat, să re®- , 
pingă toate tentativele de egalare ale 
dinamoviștilor. Deși atacul a contat mai 
mult pe Oaidă, ieri un adevărat ani
mator, și mai puțin pe Dinulescu (indi
vidualist pînă la exasperare), Vasilescu- 
(complet șters), Smărăndescu I și Maf-- 
teuța (cu sarcini mai mult defensive), 
Progresul a construit totuși cîteva con- . 
traatacuri periculoase, ratînd situații fa- J 
vorabile (Vasilescu min. 65, Dinulescu 
min. 72 și Mafleuță min. 83). Dinamo 
a avut mai mult inițiativa și în repriza 
a doua, dar atacurile sale și-au pierdut 
treptat din intensitate, iar înaintașii săi 
—* de data aceasta și prost inspirați, 
jucînd prea mult în tripletă — au ratat 
ahe ocazii (Ene I mirt. 56 și 73, Dra
gomir bară în min. 81).

Joc plăcut- în general (repriza întîi 
chiar foarte bună, datorită echipei Di
namo) cu multe faze dinamice și co
rect. Arbitraj — I. Chirițescu — destul 
de bun.

DINAMO : Uțu-Popa, MOTROC, Că
li noiu- ALEXANDRU, Dragomir-An- 
gliel, VARGA, Ene ■ I, EFTIMIE, Se- 
menescu.

PROGRESUL: MÎNDRU-NEDELCU- 
Caricaș, Soare-IONIȚA, ȘTIRBEI--0AI
DA, Smărăndescu, Dinulescu, Mafleuță, 
Vasilescu.

P. GATU 
AL. 1NOVÂN

SCOR ALB LA PETROȘANI: JiUL- PETROLUL PLOEȘTI 0-0
PETROȘANI, 10 (prin telefon) — 

Părlida dintre Jiul și Petrolul a de
zamăgit pe spectatori, datorită inefi
cacității înaintării Jiului care nu a 
reușit să fructifice nici una din mul
tele ocazii create.

La începerea jocului gazdele ini
țiază un atac la poarta lui Sfetcu 
prin Nertea-Gabor-Ghibea, ultimul 
trage puternic dar portarul ploeștean 
respinge în corner (min. 7). La nu
mai un minut, Tabarcea șutează în 
picioarele lui Crîsnic ieșit în întîmpi- 
nare. Gazdele preiau inițiativa și în 
minutele 9, II, 13, 15, 21, 24. 29 au 
ocazii de a înscrie prin Gabor, Cră
ciun, Nertea, Tîlvescu și Cos-moc, însă 
datorită lipsei de calm și a impreci
zii în șuturi, pe de o parte, iar pe 
de altă parte a jocuiui bun de apărare 
al oaspeților, acțiunile rămîn nefruc- 

îcate.
In repriza a doua meciul are ace

lași ritm, însă oaspeții încep să tra-

Un meci slab la care a contribuit și arbitrajul
Nici, că se putea ceva mai firesc (]. A.-Rapid 1-1 (0-0)

decît acest rezultat de egalitate, la r ’
căpătui unui meci în care nici cei mai Țrip;e(a jn ■ schinb 
îtifocați suporteri ai celor două for- ■ ’
mâții n-ar putea să susțină . că una 
din echipe ar fi jucat mai bine decît 
cealaltă, sau că ar fi avut mai multe 
ocazii de gol și deci ar fi meritat 
victoria.

Partida a fost departe de a cores
punde așteptărilor, 
nul, spectatorii nu

Părăsind stadio- 
păstrau în minte

nu „merge4* de 
loc, cel mai s’ab (și în plus ne- 
combativ) fiind Ozon. Voinescu nu e 
pus la încercare și nici n-are emoții 
pînă în minu-tul 40, cînd Ene II, în 
cursa directă spre poartă, este oprii 
prin fault de Jenei la marginea ca
reului de 16 metri. Finalul reprizei e 
favorabil Rapidului: în min. 4| Greavti 
face o cursă spectaculoasă din careul

Mingea șutată de 
poarta Rapidului.
meciul C.C.A. —

Constantin (care nu se vede în 
Dodeanu și Dungu
Rapid (1-1) 

mai interesante, 
putut vedea în

fotografie) a poposit în 
se uită dezolați spre poartă... Fază din 

Foto : T. Roibu

decît cîteva faze 
care alteori le-au , 
tervalul a 5 minute de joc și nu 

- tr-un meci întreg, care durează 90 
. minute. S-a jucat încîlcit, fără orizont, 

dur pe alocuri, ne referim în special 
’ la Macri, deși existau toate premisele 
; pentru o partidă reușită, ținînd seama 
' că punctele puse în joc nu erau de- 
' cis.jve nici pentru Rapid și nici pentru 

C.CjA., mai ales că rezultatul de la 
pauză de la Constanța contura înfrîn- 
gerea finală a Steagului roșu.

Și totuși... Ambele echipe au fost 
dc nerecnnoscut. Pe de o parte, C.C.A. 
n-a reușit decît de foarte puține ori 
să „desfacă" jocul, scoțînd astfel a- 
părarea adversă din dispozitiv și cre- 
îndu-și spațiu de manevră, iar pe de 
altă parte Rapid s-a limitat la un 
joc de hărțuială, distructiv, fără elanul 
și dinamismul care îi sînt caracte
ristice.

In repriza I, în cîmp jocul a fost 
_ __T___ ____  __ ______ egal, desfășurîndu-se de altfel în cea 

JIUL: CRISNIC — Romoșan, VA- mai mare parte la mijlocul terenului. 
SIU, FARCAȘ — CRIȘAN, Cosmoc In faza finală, în fața porții, G.G.A. 
—Ghibea, Gabor, Tîlvescu, Crăciun,' atacă totuși mai periculos, imprimînd 
Nertea

PETROLUL: SFETCU — TEN- 
DLER. FRONEA, Florea — D. Mun-i 
teanu, M. Marcel — Zaharia, TABAR-i 
CEA, DRIDEA, A. Munteanu, Ba-: 
bone. A arbitrat satisfăcător Alex.' 
Toth (Oradea).

gă de
tul de egalitate. Jiul mai are ocazii 
de
însă Tîlvescu, Farcaș și Nertea trag 
pe lingă și peste poartă. La o dega
jare defectuoasă a lui Sfetcu, Crișan 
interceptează prelungind la Ghibea 
care pasează lui Nertea, acesta cen
trează peste cap lui Gabor care în
scrie. Golul a fost anulat de arbitrul- 
de centru la semnalarea arbitrului 
de. tușă ca fiind din ofsaid.

timp pentru a menține rezulta- _

a înscrie în min. 49, 56 și 68

I. ZAMORA și
1. PALIȚÂ-coresp.

>

pe 
in- 
în- 
de

acțiunilor mai multă viteză. Dungu 
se remarcă oprind cîteva șuturi ale 
lui Tătaru și mai ales reținjnd sigur, 
în min. 18, un șut puternic al lui Raksi 
de la marginea careului. Rapid joacă 
organizat în apărare, dar atacul se 
limitează la incursiunile lui Copil și la 
cîteva acțiuni ale lui Remus Lazăr.

UT A, s-a comportat bine și a obținut o victorie categorică: 3-0
ARAD 10 

arădeni 
categorică 

întîlnirea

(Prin 
an 

eu

telefon). 
obținut 

scorul 
sus>țlnută

Texti- 
o v ie
de 3-0 
azi cu•
de joc,

Siștii 
tc-rie 
(2-0) lin 
Dinamo Bacău.

La sfîrșitul c lor 90 minute 
cei peste 10.000 speotaitorj au pără
sit tribunele, rmdțmniți nu numai de 
rezultat, ci și de jocul prestat de 
echipa lor favorită. U.T.A. a meritat 

joc 
cu 
In
au 
im 

foarte bună factură teh- 
în schimb, s-au

.deoarece a prestat un 
mai eficace, presărat 
faze spectaculoase.

prima repriză gazdele 
mmlt și au practicat

victor a 
mai legat, 
numeroase 
special în 
atacat mai 
joc de o 
nică. Dinamoviști'i, 
comportat slab. Deși în cîmp ei s-an 
descurcat bine, totuși n-au reușit să 
se apropie decît foarte rar de poarta 
apărată de Coman. Aceasta s-a da
torat atît neco-mbativitâții propriei lor 
lini- de atac,, cit și apărării ferme 
și organizate a textiăiști'lor, care le-a 
anibiilat majoritatea acțiunilor dincolo 
ce careu! de 16 m. Dacă despre linia 
oe a(ăc a dinamoviștilor se poate 
spune că n-a corespuns, apoi nici a 
părarea 
succes 
denjior.

Din
periculos și dinamoviștii 
clipe grele la acțiunile lui 
Fkoriiț.

In min. 9 Floraț execută 
wngea ajunge la Pop. 0; 
capii’: 1-0. Încurajați de 
arădeni; domină categoric și trag nu-

n-a reușit să facă . față că 
acțiunilor ofensive ale ară-

primele minute U.T.A. atacă 
trec prin 
Mețcaș și

poartă. In min. 28meroase șuturi Ja
Petschovski execută o lov-it-ură liberă 
de la 20 m. Atingea expediată cu pre
cizie de căpitanul echipei arădene 
ajunge la Pop, care înscrie din nou, 
tot cu capul: 2-0.

In repriza a doua gazdele 
mulțumite de rezuttat și nu mai 
sistă, retrăgîndu-se în defensivă, 
narnoviștii au acum prilejui să 
mine, dar practicând un joc steril, 

nu pot înscrie, 
scorul

Mețcaș

sit de orientare, 
dimpotrivă, cei care modifică 
sînt tot arădenii. In min, 57

Farul

par 
in- 
Di- 
do- 
lip- 
Ba

111

CONSTANȚA 10 (prin telefon). — 
Din nou stadionul a fost arhiplin 
azi și la sfîrșitul jocului, mare sa
tisfacție. In revenire de formă, Farul 
a dispus clar de Steagul roșu cu 
2—0 (2—0), după un meci dinamic, 
disputat în limitele sportivității. Vic
toria localnicilor, întrutotul meritată, a 
fost puțin scontată înainte de joc, 
dată fiind formația aliniată de Fa
rul; Obligată 
a apărut eu 
halfi. Jucînd cu Stancu și Pană — 
cel mai bun 
și fundaș, echipa 
teri, retrași pe 
pentru legătura

de împrejurări, echipa 
nu mai puțin de ...5

din 22 — între stoper 
i-a folosit ca in- 

Cornea nu și Bibere 
dintre apărare și 

?tac și a jucat înainte, cu Moroianu, 
Sever yi Datcu. Acjianîrid pe con-

său pînă la... poarta adversă, iar cu 
cîteva clipe înainte de pânză, Ene II 
ratează o bună ocazie, trăgînd afară 
de la 8 metri.

In repriza a doua, Rapid va fi echi
pa care va avea mai 11 •
dar fără să marcheze

mult inițiativa, 
o creștere în

ceea ce priveșU claritatea jocului. In 
min. 55, la un contraatac al echinei 
G.C.A., Cacoveanu face o cursă ire
zistibilă (viteza sa a hotărît soarta 
acțiunii) și centrează Ia Constantin, 
care reia în plasă. C.C.A. e mulțumită 
și nu forțează jocul. Rapid, prin linia 
de mijlocași care funcționează bine, ini
țiază mai multe atacuri, dar înaintașii 
intîrzie de fiecare dată să tragă, în 
căutarea unei poziții și mai bune de 
șut. In min. 82, la un nou atac al 
Rapidului, Ozon, talonat de Zavoda 
II, cade mult prea ușor și — mai 
ușor încă — arbitrul Mitran acordă 
lovitură de la 11 metri, pe care Ozon 
o transformă : 1 — I. Cu două minute 
înainte de final, Ene II, pătruns 
careu, e faultat de-a binelea, 
arbitrul, în... compensație pentru 
nalți-ul fluierat cu puțin înainte, 
chide ochii".

Arbitrul C. Mitran a condus 
treaga partidă, sub nivelul unui înce
pător. A apreciat greșit numeroase 
faze de joc, a fluierat un ofsaid ima
ginar la acțiunea din min. 70 înche
iată cu un nou gol al lui Constantin, 
într-un cuvînt s-a făcut auzit pe teren 
(fluieră doar atît de tarei), dar nu 
și simțit. Decît cel mult negativi Dar 
despre arbitrajul sub orice critică al 
lui C. Mitran, ca și al celor doi ar
bitri de tușă, M. Cruțescu și Glieor- 
ghe Dumitrescu, vom reveni în numă
rul de mîine.

C.C.A.: Voinescu-ZAVODA II, 1V.V 
NESCU, Staicu-JENEI, Miliâilescu- 
CACOVEANU, Constantin, Alexan- 
drescu, Raksi, TĂTARU.

RAPID: DUNGU-Greavti, DODEA
NU, Macri, KOSZKA, BODO-COPIL, 
Ozon, Ene II, 
LAZAR.

în 
dar 
ne- 

,.în-

în-

Georgescu, REMUS

JACK BERARIU

Știința Cluj n-a putut
de Minerul Lupeni:

trece
1-1

îl pune în poziție favorabilă de șut 
pe Flloruț și ... 3-0 I

Arbitrai Cornel Nițescti (Sibiu) a 
condus cu scăpări care n-au 
fluențat rezultatul următoarele 
mâții:

U.T.A.: Ooman-Szucs, Bănuț 
Izghireanu-Gapaș, Sereș-Pop, 
schovskî, Țîrlea, Mețcaș, F loriiț.

DINAMO BACAU: Fau-r-Giosanu 
Lazăr. Cincu-Cîrnaru, Ujvari-Rădu- 
lescu, Țîrcovnicu, Flip, Gram, Public.

ȘTEFAN IACOB 
corespondent!

in
fern

II, 
Pet-

trei apărători, Kiss 
și atacantul clujean 
poarta goală. Jucă-

telefon). Deși au 
de-a lungul meciu-

CLUJ, 10 (prin 
dominat mai 
lui, studenții clujeni au trebuit să se 
mulțumească doar cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (1—0) în întrecerea 
cu echipa Minerul Lupeni. Gazdele 
au avut în general superioritatea te
ritorială, dar nu au putut depăși un 
adversar care în decursul meciului a 
luptat cu toată însuflețirea pentru 

realizat pînă

muit

un rezultat .onorabil, 
Ia urmă.

Știința Cluj, care a 
din primele minute,

avut inițiativa 
ratează prima 

ocazie în min. 4, cînd Marcu reia 
din voie în bară, mingea revine în 
teren, iar Suciu șutează din nou, dar 
pe lîngă poartă. In min. 7 se înscrie 
primul gol. Suciu execută o aruncare 
de la tușă spre Mateianu, acesta 
centrează și Popescu înscrie fulge
rător cu capul. A fost un gol spec
taculos, mult aplaudat de cei peste 
12.000 spectatori. In continuare stu
denții domină, dar Ivansucîn min. 19 
și Mateianu în min. 27 ratează ocazii 
favorabile. Prima acțiune periculoasă 
a echipei Minerul Lupeni se petrece 
în min. 29: Nisipeanu driblează doi 
jucători și Georgescu este nevoit să 
scoată mingea în corner.

In repriza a doua, tot Știința este 
cea care domină, dar în min. 55 Mi
nerul egalează. Crăiniceanu execută 
o lovitură liberă de la 30 m de poar
ta clujenilor, mingea ajunge la Mi- 
lea și acesta pasează lui Leahevici, 
care de la 10 m reia din vole: 1—1. 
După egalare studenții joacă cu mul
tă hotărâre pentru victorie, dar în 
min. 66 ratează cea mai bună ocaziei

i - ■ , >

Suciu trece de 
părăsește poarta 
trage pe lîngă 
torii de la Minerul Lupeni se ma
sează în apărare și luptă cu deose
bită însuflețire pentru păstrarea re
zultatului

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț — KRO- 
MELY, GEORGESCU, Costin - Pe-' 
tru Emil, Popescu—Ivansuc, SUCIU, 
Marcu, Mateianu, Constantin.

MINERUL LUPENI • KISS—Plev, 
COMAN, Cherestes—SZOKE, Mihaly 
—Nisipeanu, Sima, LEAHEVICI, Mi
les, Crăiniceanu.

A arbitrat bine D. Rusii (Arad).
Raport de cornere î 12—5 (7—2| 

pentru Știința Cluj.
R .FISCH, coresp. regional ,

Iată cum arată un buletin eu 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 15 de du-| 
minjeă 14 aț.ilie.

I. C.C.A.-Rapid
II. Dinamo București-Progresul
III Farul-Steagul roșu

ÎV. U.T.A.-Dinamo Bacău
V, Jiul-Petrolul

VI. Știința.Minerul
VII, C S. Oradea-Ind. Strmei C Turzll 

VIU. Gaz Metan Mediaj-A.S.A. SiK*
IX. C.S. Craiova-Poiana Ctmpina
X. Metalul Tîrgovițte-Flacăra MorenI
XI. C. S. Tg. Murcș-Tractorul Orad 

șui Stalin
XII. C.F.R. Prjcani-C.S M .8. laț!

V UF**

x
3 , 
»■*'

Farul — Steagul roșu 2*0 (2-0)
lansat de Bibere — trece de Zabaria 
și marchează dintr-un unghi dificil. 
Al doilea a fost urmarea unei com
binații reușite între Sever, Datcu, 
Bibere și Corneanu, care marchează 
(min. 39).

A arbitrat atent, corect și autori
tar Ștefan Iunescu (București).

FARUL: GHIBANESCU— STRA- 
TON, Ciuncan, FLORESCU—Stancu, 
PANA—MOROIANU, CORNEANU, 
DATCU, Bibere si SEVER.

STEAGUL ROȘU: Cerneanu— 
Zbîrcea, Zaharia, COJOCARU—Bîr- 
san, SZIGETI—-Campo, Fusulan, 
Prora (Seredai), Meszaros, SERE- 
DAI (ProcaJ.

"* P. ENACHE 
. î coresp. regional

traatac, aceștia din urmă, în bună 
dispoziție de joc și bine lansați, au 
creat multe clipe grele apărării oas
peților. Deosebit de aceasta, victoria 
Farului a fost și rezultatul ambiției 
cu care au jucat toți echipierii, fără 
nici o excepție.

Echipa oaspe a jucat sub valoarea 
ei. Ea a prezentat o apărare vulne
rabilă, cu un stoper greoi, care a 
fost aproape mereu depășit de Datcu, 
și o înaintare în care s-a simțit lipsa 
lui Hașoti și David, Cvintetul oaspe
ților nu a știut să fructifice dominarea 
netă din repriza a doua, complăcîn- 
du-se înt-r-un joc individualist și a- 
glomerat pe centru.

Primul gol al meciului a fost 
marcat de Datcu (min, 14), care -a

£

___,____ _____ T_ __ _____ __ ____ T. X
La acest concurs au fost depuse aproxima

tiv 873.000 variante.
lata care este programul cmcursuhii 

Pronosport nr. 16 de duminică 17 aprilie. 
>960:

I. U.T.A.-Progresul (cat. A)
II. Rapid-Farul (cat A)

HI. Dinamo ” c
IV. Minerul
V’ Steagul

VI. Dinamo
VII Flacăra 

(cat. B) 
VIII. C 

(cat B)
IX.

X. 
Severin

XI.
B)

XII.
B)

Baeău-Știința Cluj
Lupeni-C.C.A, (cat.

roțu.Jiul (cat.* A) 
Galați-C.S.M.S. Iași

Moreni.Știința

Oradea-Corvinul

Craiova-C.S.M,

(cat A> 
A)

(cat. B) 
Timișoara

Hunedoara

Reșița

S.

Știința

Metalul Oțelul Roșu-Drubeta 
(cat. B)
Carpați Sinaia-Mctalul

Poiana Cîmpina-Dinam©

M.I.G.

Pitești

(cat-

Trj

(cata

(cat.-

PRONO EXPRES
uzi șl miine vă 

buletinele Pronoexpres 
d3 miercuri 1

puteți 
pentru 

redus și 
numere în

maiDoar 
depune 
tragerea

Utilizați buletinele sistem 
buletinele sistem redus cu 
ordinea de preferință care vă pot aduce 
premii mari eu o taxă de participare 
mai miră.

In curînd vor fi introduse buletinele 
abonament la Pronoexpre*. Prin utili
zarea buletinelor abonament Ir Prono- 
expres economisiți timp șâ ban-i.



lntrecind pe Progresul

Constructorul a realizat surpriza etapei! Un frumos succes al tenisului de masă romînesc

Progre- 
Ș ti inia 

9-0 (3-9); 
(ne- 

prezentare); Știi ița Tim șoara-Dinamo 
6-11 (6-3); ’ C.C.A.—Petrolul Ploești
46-6 (10-0).

• Imtrecînd echipe Progresul chiar 
pe terenul acesteia, Constructorul a 
realizat surpriza etapei. O victorie 

s. norocoasă ? Dimpotrivă, o victorie 
muncita, rodul unei perfecte colalto- 
rări intre înaintare și litra de trei- 

■ sferturi. O victorie cu atît mai sem
nificativă om cit Constructorul a jucat 
'ieri fără pafru o; meni de bază ,('Bă- 
răscu, Matei Ghica, Vasile Nistor și 
•Valentin Nistor), iar din min. 50, în 
114 jucători (Leați fiind eliminat pen- 

adresa arbitrului), 
acțiuni de 

aparține

REZULTATE TEHNICE: 
»til-Constrttcitoriil 0-5 (0-5);
Gluj-Știiuț» l’cta-oșani 
Metaful-Știmța București 0-5

pei în 
peteut

situațiile grele. Foarte corn- I 
arbitrajul lui M. Ghiondea. -f

T1BERIU STA.MA t

■1rtt proteste Ia
-Jocul începe prin cîteva 
studiu, în care inițiativa 
4’rogresultti. Rugbiștii de la Construc
torul sînt însă rrtenți și anihilează 
Sa timp .orice tentativă a adversa
rilor. In min. 7 Florian Vasilescu — 
la o intercepție — reține balonul și 
— surprinzînd descoperită apărarea 
adversă — sprintează vijelios către 
buturile Progresul ni, înscriind specta
culos. Încercarea este transformată de 
IP. Niculescn. Riposta echipei Pro
gresul este imediată, dar acțiunile 
acesteia sînt — în general — in- 
coherente. Progre ul . nu reușește să 
se regăsească. Acțiunile bine con
cepute ale lui Gtiriac (din nou, ieri 
cel mai bun jucător al Progresului) 
și Marinache nu-șr găsesc în 
un moment finalii ite, fie datorită 
pelii celorlalți coechipieri, fie 
tervențiiilor prompte (placajelor 
gure) ale rwgbiștilor de la Construc
torul. Pentru această victorie trebuie 
felicitată întreaga echipă a Construc
torului
dulescu 
preoțim 
la știut

• C.C.A. a făcut o adevărată de- T 
monsArație de rugbi întrecînd cu ujtl 
scor ...astronomic formația Petrolu- Ț
lui Ploești. Oaspeții n-au reușit săi 7ĂrDr:R 
„lege" jocul decît în prima repriză. Ț . ZAGREB 
Frumoasa victorie a rugbiștilor de lai?1 “U™pica 
GC.A. a fost umbrită însă de un gest ° jj,in".
neserios al lui Penciu, care a vrut 
să transforme o încercare cu... _ 1
clini... Bun arbitrajul lui V. Cișmaș. 
Ii reproșăm doar eliminarea (com
plet nejiistificată după noi) a lui 
Enache la o ciocnire cu Varia, în 
care ultimul (recunoscut pentru ten
dința sa către joc brutal) l-a loviți 
intenționat.

• La 
a întrecut 
desfășurat 
sportivități

Radu Negulescu finalist la simplu bărbați
1.0 (prin telefon). Sîmbătă 
dimineața, sportivii romîni 
succese deosebite la pro- 

Ț, ut Isi,T1pln bărbați, dublu femei 
Țși dublu mixt Campionul țării noastre 
~Radu Negulescu a reușit să se cali

fice în finala de simplu. După ce vi- 
jîneri seară el a eliminat pe Saunoris 
|I(U.R.S.S.) cu 3-1 (10, 12, -16, 12), 
.Xsîmbătă el a realizat alte trei victorii 

importante, eliminînd pe rînd pe redu-

IV) cu 3—2 (16, —16, —18, 10,' 15),
■’tabilii jucători maghiari Sido (turul 

Cluj, Știința din localitate ” £9 3~2f (,16-. ~716,’. “.1®’ I0’„ 15)/
-la capătul unui meci:: 
în limitele unei ^e— FSJdj ■ _Q g

— pe rugbiștii de la Știm- 1 j . .. e . v -
ța Petroșani An însa-is Căliman (U-;:. e A ]jca Ro^a‘ - Mar; AIe. 
cercare) Cafantci (încercare) și Ghe-,,xandru“f . ? ------- - ._
rasim (lovitura de pedeapsa). S-a:i-• 
remarcat: Gebefiigi. Buia, Paloșanu, ">z “•
Gherasîm și Cordoș de la gazde,«•/-- - _
Măcărescu și Sorin Niciilescu de laȚ^ (R.|<'Pohnă)13-0."sferturi “de" 
oaspeți, Poarte bun —1... .. -- -............. . -------
Al. Carnabel.

H. VALENTIN-coresp.

(10, —17, 15, 13) și, în semifinale,

La dublu femei, reprezentantele noas-

au eliminat .patru cupluri, a- 
jungînd în finală: turul I cu Van 

î — Roland (Belgia) 3—0 
(15, 18, 15), turul II cu Lida — Sz-

• Știința Timișoara a dominat 
prima repriză pe care 
un rezultat favorabil 
luare însă, rugbiștii 
impun superioritatea, 

nici cele din urmă preiau 
marcat Celea (Iov. de picior căzută)

... . j 1J11 ci L l • i vtuuu ) w, utvi im 1

arbitrajul 1UI-■ finală cu Pitică—Mosoczi (R.P.R.— 
"R.P.U.) 3—0, iar în semifinale cu 
'-Lantoș—Kerekeș 3—2 (15, —10, 11, 

—16, 20). Ultimul set a dat loc la o 
-■dispută deosebit de dîrză și pasionantă

I maghiare au condus cu 17—10, iar 
J ' J *: joc.

MARIA ALEXANDRUANGELICA ROZEANU

pri- 
in- 
si-

(și în special Teofilovici, Ră- 
și I. Sava — inepuizabil), 

și antrenorul D. Ionescu, care 
să imprime mult calm ectii-

a încheiat-o 
(6-3), La 

dinamoviști 
egalează șî 
conducerea.

în
cu“"și prin evoluția scorului. Jucătoarele 

„. :c ■ - 
'^■jjcînd mai erau două minute de joc, 
ln’’tot ele aveau avantaj: 19—14. Apoi, 

Alt --Angelica Rozeanu a atacat în serie, 
ff *1 xl 1 li <1 /I i/-> n J nr- i'tl m 1 _recuperînd din handicap, dar cu un mi-w,~ . 1 Ck-LIjJCl II IU. Ulii 1 lanuicup, UCU k_Ll UJ1 1111-

și Tăuneanu (Iov. de pedeapsă) pen-..nut înainte de sfîrșit, scorul era tot în 
tru Știința, D, Ionescu (două lovituri 
de pedeapsă și o transformare) șî 
Diaconescu (încercare) pentru Di
namo. Remarcați: Graur, D. Ionescu I 
șl Diaoonescu de la oaspețî, Celea, 
Gîrlan și Comișel de la gazdă. Foarte 
corect arbitrajul lui M. Stănculescu.

N. MlH.AlLESCU-coresp.

'■ favoarea cuplului Lantoș—Kerekeș: 
'-20—18. Au urmat trei atacuri decisive 
jjale Angelicăi . Rozeanit și jucătoarele

tat o victorie strălucită asupra cuplu
lui Koczian—Berczik, au întîlnit în se
mifinale pe Mathe și Bubonni, de care 
de asemenea au dispus. O altă pere
che romînă Geta Pitică — Covaci a 
obținut două succese valoroase, învin- 
gînd pe Mosoczi—Sido și Grafkova— 
Stipek.

Iată rezultatele mai importante: 
SIMPLU BĂRBAȚI : sferturi de finală: 
Berczik—Kdliler 3—1, Freundorfer —

r - ' • îr ■ I I. ;
Atleții sovietici învingători

în crosul „VSiumanîte"
' PARIS 10, — de la corespondentul 
special Agerpres :

In pădurea Vinecnnes, din împreju
rimile Parisului, s-au desfășurat între
cerile celei de a 23-a ediții a crosului 
organizat de ziarul ,jL’Humanite“. 
și în anii trecuți, la tradiționalul cros 
au luat parte atleți renumiți din Uni
unea Sovietică, R. P. Polonă, R. Ce
hoslovacă, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia și R. P. Romînă. In proba mas
culină, alergată pe distanța de 10 km, 
victoria g revenit cunoscutului fondist 
sovietic P. Bolotnikov, cronometrat în 
29:54,0 urmat la o secundă de compa
triotul său Artiniuk. Pe locul III —

Ca

Ozeg (R. P. Polonă). Concurenții ro- 
; îîni s-au resimțit în urma faptului că 
au sosit abia cu 2 ore înainte de startul 
cursei, datorită întîrzierii avionului lor. 
A. Barabaș s-a clasat pe locul 13.

In proba feminină (2,5 km), toate 
primele cinci locuri au revenit repre
zentantelor U.R.SJS. : 1. Otkalenko
8:26,0, 2—3. Babințcva și Tîmciuk 
8:32,0, 4. Șefjova 8:34,0, 5. Karaliu- 
miaite 8:39,0. Atletele noastre au so
sit în grup ocupând locurile 11—14 în 

’următoarea ordine : Georgeta Dumi
trescu, Zamfira Voinea-Antonescu, Lu
cia Păuleț și Florica Grecescu.

RADU NEGULESCUGHEORGHE CO Bl RZAN

romîne au luat conducerea cu 21—20, 
cînd mai rămăseseră numai cîteva se
cunde. încă o minge, Lantoș a tras 
afară și partida a revenit perechii 
noastre.

Gele trei dubluri romînești partici
pante la proba de mixt au avut com
portări foarte frumoase. Angelica Ro- 
zeanu și Radu Negulescu s-au clasat 
în finală, iar Marîa Alexandru și 
Gheorghe Cobîrzan, după ce au repur-

Alser 3—1, Foldi — Markovic II 3—1; 
semifinale : Berczik—Freundorfer 3—0 
(13, 13, 17); SIMPLU FEMEI: optimi: 
Anderson—Pitică 3—2 (14, 19, — 15, 
— 13, 11), Lantoș — Alexandru 3—1

Duspă trei zile de întrecere dîrzâ,
tenismanii cehoslovaci au cîștigat la limită

— R. Cehoslovacă — R. P. Romînă 3-2 —

ZAGREB 10 (prin telefon). Dumi
nică seara au luat sfîrșit campiona
tele europene de tenis de masă. Un 
frumos succes au obținut sportivii 
romîni care au cucerit două titluri 
de campioni ai Europei. Primul titlu 
a fost cîștigat de perechea Angelica 
Rozeanu—Maria Alexandru care a 
întrecut în finala probei de dublu 
femei cuplul maghiar Eva Koczian—• 
Șarolta Mathe cu 3—1 (15, —19,
19, 8).

Un și mar important succes a fost 
realizat în proba de dublu mixt unde

(—13, 14, 18, 13), Schwarzova
mon 3—2, sferturi de finală: Koc-: 
zian — Anderson 3—0, Mathe — Pai- 
siarv 3—0, Collins—Lantoș 3—1, Ke
rekeș— Schwarzova 3—0, semifinale: 

. Koczian — Alatlte 3—0 (11, 17, 12),
Kerekeș — Collins 3—2 ( — 17, 12,
—19, 16, 20); DUBLU FEMEI : se
mifinale: Koczian, Alathe — Collins,- 
Thompson 3—1 (8, —11, 13, 17);
DUBLU MIXT : turul I: Rozeanu, Ne
gulescu — Schandorph, Lindvald 3—0,' 
Pitică, Covaci — Trampusz, Teran' 
3—0, turul II: Rozeanu, Negulescu —•■ 
Knappe, Pleuse 3—1, Alexandru, Co
bîrzan — Hollmann, Lemke 3—1, Pi
tică, Covaci — Lida, Kalinski 3—2, 
turul 111 : Rozeanu, Negulescu — 'Ke
rekeș, Pignitzky 3—1 (14, —15, 15,' 
20), Alexandru, Cobîrzan—Roland, Ro
lands—0 (9^ 16,13), Pitică, Covaci. —■ 
Mosotzi, Sido 3—1 (13, 15, —11,
18), sferturi de finală: Rozeanu, Ne
gulescu — Lantoș, Foldi 3—1 (—16, 
11, 9, 18), Alexandru, Cobîrzan —•
Koczian, Berczik 3—0 (16, 22. 14\ 
Pitică, Covaci — Grafkova, Stinek 
3—2 (14, —16, 15, —13, 16), semifi
nale: Rozeanu, Negulescu — Pitică,: 
Covaci 3—0, Alexandru, Cobîrzan —« 
Mathe, Bubonni 3—1.

In întrecerile probei de dublu băw 
bați, reprezentanții Uniunii Sovietice, 
Saunoris și Paskiavicius s-au calificat 
pentru fînală, învingînd în semifinale 
perechea belgiană Dugardin—Roland 
cu 3-2 (14, 12, —17, —17, 13). Cea
laltă finalistă este perechea maghiară 
Berczik—Sido care a eliminat cuplul 
Larsson—Vogrinc cu 3—2.

LA INCHSDEREA EDIȚIEI
finala s-a disputat între două cupluri 
romînești: Maria Alexandru—Gheor
ghe Cobîrzan și Angelica Rozeanu—" 
Radu Negulescu. După un meci spec
taculos, primii 
(16, —22, —13, 10, 12).

Lată celelalte rezultate înregistrate 
în finale: simplu bărbați : Berczik— 
Negulescu 3—0 (16, 11, 12), simplu 
femei: Eva Koczian—Ilona Kerekeș 
3—0 (12, 14, 8), dublu bărbați : Ber
czik, Sido—Saunoris, Paskiavicius 
3—0 (14, 9, 11).

au învins cu 3—2

‘ După o luptă dusă cu dîrzenie de-a 
îuitgul celor rinei confruntări, înfilni- 

, rea de tenis dintre reprezentativele 
jR. P. Romîrte și R. Cehoslovace s-a 
: încheiat cu victoria -a limită a oas- 
vpețîlor.: 3-2. Decizia n-a fest obți
nută decît în ultima partidă și în al 
cincilea set al ei cîrtd, la capătul a 

■3 ore de dispută acerbă, Gheorghe 
"iViziru a trebuit să încline steagul in 
Piața tenacității campionului ceho
slovac Jiri Javorsky. Deși au părăsit 
terenul învinși, tenismanii romîni s-au 
•arătat egali 
ladversar .

lată cum 
rnec.iiri de 

Javorsky, 
Georgescu 
Trei seturi, 
•deoarece cel de al doilea s-a* pre
lungit pe distanța a 24 de ghemuri. 
Tinerii noștri reprezentanți au început 
destul de timid, pierzînd puncte pre

dicase. Conduși cu 3-1 și 5-2 în se
tul doi, ei reușesc totuși să remonte
ze handicapul și chiar să conducă 
cu 9-8 și 10-9. Dar lipsa de finalitate 
5-a privat de un succes, măcar parțial. 
Mai siguri în voletiri șt smecitiri, Ja-

ca valoare reputaților lor

.s-au desfășurat ultimele 
sîmbătâ și duminică : 
Korda (R. Ceh.)-Tiriac 
(R.P.R.) 6-2, 13-11, 6-3. 
ech.ivalînd însă cu patru, 

i da al doilea s-a pre-

vorsky și Korda s-au impus în cele 
din urmă, adjudeeîndu-și victoria în 
3 seturi.

Tiriac (R.P-R.)-Korda (R. Ceh.) 
6-1, 6-2, 6-3. Prima întîlreire de dumi
nică a adus prin campionul nostru 
Ion Tiriac egalarea scorului gene
ral : 2-2. Ți>riac a acționat cu multă 
siguranță, marcând o superioritate e- 
videnttă -de-a lungul întregului meci. 
El a excelat în loviturile decisive la 
fileu, ca și în mingile de pe linia 
de fund, cu care și-a pasat cu re
gularitate adversarul cînd acesta în
cerca să treacă la atac. Tînărul nos
tru jucător își înscrie astfel 
mares o victorie prețioasă, 
glirufește creșterea valorică 
Arată în ultima vreme.

•lavorsky (R. Ceh.) - Gh. 
(R.P.R.) 8-6, 9-6, 3-6, 7-5, 
ciul decisiv a pus față în 
adversari care au mai avut prilejul 

se intîlnească în alte concursuri, 
poate niciodată Gheorghe Vizirii 
.fost mai aproape de o victorie 

de data aceasta.* El pierde prințul 
la limită după ce condusese cu 3-1 și

în pal- 
care o- 
înregis-

Viziru
6-4. Me-
față dat

venire’ puternică șî realizează 8 ghe
muri la rîtid 1 Viziru cîștigă urmă
toarele două seturi și pare că va 
termina învingător, conducînd și în 
setul 4 eu 5-3 (și 15-0)... Dar clasa 
lui Javorsiky — dublată și de o am
biție deosebită — răstoarnă tin re
zultat care părea hotărât. După o 
luptă îndârjită și după mingi de mare 
spectacol, care au entuziasmat spec
tatorii, primul reprezentant al teni
sului cehoslovac reușește să asigure 
victoria echipei sale. Deși învins, 
sportivul nostru merită aprecieri pen
tru ardoarea 
sete, ca și 
demonstrată, 
de sezon.

Paralel cu
putat și două întâlniri între jucătorii 
de rezervă. Ieri G. Bosch (R.P.R.) 
a reușit o frumoasă victorie asupra 
lui R. Schonborn (R. Ceh.) în trei 
seturi : 6-3, 6-3, 6-4. Tu ajun, tenis- 
jzianul cehoslovac întrecuse pe Năs- 
tase (R.P;R.) cu 2-6, 6-2, 6-4, 6-3.

cu care și-a apărat șan- 
pemtrti valoarea tehnică 
mulțumitoare la început

aceste jocuri s-au dis-

să
Și
n-a
ca
set
4-2. Apoi, jucătorul romîn are o re-

G. COMARMSCHI 
RADU VOIA

Fotbal pe glob
In preliminariile Olimpice

IUGOSLAVIA—ISRAEL 1-2 (1—1)1

Ieri, la Belgrad, în cadrul prelimina
riilor olimpice de fotbal s-a înregistrat 
o mare surpriză. Selecționata R.P.F. 
Iugoslavia a fost întrecută de către 
reprezentativa Israelului cu scorul de 
2—1 (1 — 1). Chiar din prinjul minut 
oaspeții deschid scorul prin Lovy. 
In minutul 33 gazdele egalează prin 
Mujici. In cea de a doua repriză se
lecționata Israelului se "apără organi
zat și inițiază numeroase acțiuni de 
contraatac. Ei reușesc de altfel să ia 
conducerea în urma unui contraatac, 
înscriind prin același Lovy.

• In cadrul campionatului uiteihri- 
tanic, la Glasgow selecționatele Sco
ției și Angliei au terminat la egali
tate: 1 — 1. .

PE SCURT

LUXEMBURG— FRANȚA 5—3 I

Ieri, la Luxemburg, echipa Franței 
cedat cu 5—3 în fața reprezentativei 

formația învingă-
a
Luxemburg. Astfel, 
toare ieri păstrează șanse să se cali
fice în turneul olimpie de la Roma.

• CEA DE A 12-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah, care 
urtna să aibă loc la 9 aprilie, a fost a- 
mînată, din cauaa îmbolnăvirii lui Mi
hail Botvînik, pentru mîine 12 aprilie.

• ECHIPA OLIMPICĂ de baschet 
a Italiei care întreprinde un turneu în 
America de Sud a jucat la Bneno»- 
Aires cu echipa locală Qortena, obținîntl 
victoria cu scorul de 77—53. Jucînd cu 
echipa dubufni All Stars, baschetfoaliștii 
italieni au cîștigat cu 61—5'5.

• ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONA
LĂ de gimnastică dintre reprezentati
vele Republicii Arabe Unite și Iugosla
viei, desfășurată zilele trecute la Cairo, 
s-a încheiat cu scorul <le 277—269 p. 
în favoarea gimnaștilor iugoslavi.
----------------------------------- —-

Redacția și administrația; București str, Vasile Conta nr. 16 telefon 11.16.05. Interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezo’anu 23—25. 
Abonamente se fac ia oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


