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n intllnirea cu Franța (băieți și fete) și R. P. Bulgaria (fete) 
Elena Leuștean și Frederic Orendi cîștigători la individual compus

In cinstea celei de a 90-a aniversării 
a nașterii lui V. I. Lenin

l'rima noastră gimnastă Elena Leuștean, lucrtnd la paralele.

Concursul internațional de gim- 
aslică găzduit în sala Floreasca 
îmbată și duminică, la care au luat 
arfe reprezentativele Franței (băieți 
i fete), R. P- Bulgaria (fete) și 

P. Romîne (băieți și fete) ne-a 
ferit pe lingă un spectacol de caii- 
ate, atractiv, și satisfacția unor fru 
roase victorii obținute de giînnaști' 
omîni în cele trei întîlniri pe echipe.

încă din prima zi a întrecerilor 
îctoriile . noastre se profilau cu des 
ulă fermitate mai cu seamă la fele 
înde cele șase gimnaste romîne au 
ilcătuit un lot omogen, avînd o vioa 
■ă întîia în niaestra sportului Elena 
'-euștean care a și cîștigat toate pro
rele. Dar felicitări pentru .frumosul

Criteriul mondial de scrimă
al tineretului

(R.P. Ro Ț 
de spa- f 
campion t

- ADALBERTH GURAȚH 
' mînă) a cîștigat proba
- dă cucerind titlul de 
ț mondial de tinere’.
" (Citiți amănunte în pag. a IV-a).

Boxerii noștri au cîștigat 
„Cupa orașului Istanbul"

ISTANBUL 17 (prin telefon). — 
Vineri, sîmbătă și duminica seara s-a 
de (ușurat la Istanbul turneul .inter
național de box dotat cu „Cupa ora
șului 
tiție 
Pomină, R. 
Grecia. Sala 
fost arhiplină.

In prima 
cinci dintre boxerii 
goria muscă

Istanbul". La această compe- 
au luat parte, boxeri din R. P.

~ P. Bulgaria, Turcia și
„Sport Serghisarai" a

seară, vineri, au boxat 
noștri. La cate-

M. Dobrescu l-a învins 
detașat pe Tucococatos (Grecia) boxer 
cu un foarte bun joc de picioare. Puiu 
Nicolae, care a luptat în limitele ca
tegoriei cocoș, a învins la puncte pe 
grecul Costarelos, care a f—1 i..’— -------
ia podea în prima și ultima repriză, celei de a doua a abandonat lupta.
I. Mihalic a obținut o victorie destul 
de ușoară în fața lui E. Siininli (Tur
cia). Intr-un meci foarte strîns, F. 
Pazmani a fost depășit de F. Birol 
(Turcia). Resimțindu-se după acest 
meci, el a pierdut sîmbătă și cea de 
a doua întîlnire cu H. Stavros (Gre
cia). M. Stoian a pierdut vineri meciul 
cu bulgarul Micev și a cîștigat sîm
bătă prin neprezentarea adversarului 
său, Sucru (Turcia). Cișmaș s-a ca
lificat prin tragere la sorți direct în 
finală.

In cea de a doua gală, _ boxerii 
noștri au cîștigat toate întîlnirile. N. 
Stoenescu, cu toate că a fost numă
rat în repriza a doua, a reușit să-l 
întreacă la puncte pe bulgarul Nicolov. 
I-n cel mai frumos meci al galei, 1. 
Monea — atacînd cu serii puternice 

succes obținut merită șl celelalte com
ponente ale reprezentativei noastre 
feminine, Sonia lovan, Emilia Liță, 
Ufa Pofeceanu, Anastasia lonescu și 
Marina Bibere. Corn porta rea lor as
cendentă la numai două săptămîni de 
la confruntarea cu valoroasele gim
naste sovietice este . tiu fapt îmbucu
rător care dovedește conștiinciozita
tea în pregătire și voința lor de a 
face cinste culorilor patriei. Victoria 
lor concludentă asupra redutabilei 
formații feminine bulgare constituie 
un succes de prestigiu. Sportivele 
bulgare au făcut din nou dovada H. 
velului lor înalt de pregătire, alcă
tuind și ele o echipă omogenă, „ar 
care de această dată nu a putui face 
față evoluțiilor atît de reușite ale 
gazdelor- Din rîndul lor am remar
cat pc Raina Grigorova, Saltirea ’li'- 
pova și Stanca Pavlova. Gimnastele 
lranccze s-au străduit să se ridice tot 
timpul Ia valoarea romîncelor și nu 
obținut pe alocuri unele rezultate bune 
datorită, în special, campioanei Da
nielle Coulon-Sicot. Ele au manilest-ii 
însă o oarecare nesiguranță în exe
cuții-

La băieți întrecerea a lost mult mai 
echilibrată, gimnaștii romini trebuind

u

Ia corp și la față — a 
loroasă victorie în fața 
(Bulgaria). Rezultatul 
Glieorghe Negrea — Petar Stancov 
(Bulgaria), a fost favorabil reprezen
tantului nostru. La campionatele eu
ropene de la Praga (1957) Negrea 
l-a învins în finală pe boxerul bulgar. 
La festivalul de la Moscova, Stancov 
și-a luat revanșa. Acum la Istanbul, 
Negrea a cîștigat detașat la puncte. 
Seria succeselor obținute de boxerii 
romîni sîmbătă seară a fost comple
tată de victoria lui V. Mariuțan. Ad
versarul său Gundtiz Sedan, după ce 

,....... . a recepționat în prima repriză o pu-
fost trimis' ternică lovitură la cap, la începutul

va-

In finală s-au calificat deci opt din
tre boxerii noștri: Dobrescu, Puin, 
Cișmaș, Mihșlic, Stoenescu, Monea, 
Negrea și Mariuțan.

Boxerii romîni au cîștigat „Cupa 
orașului Istanbul". Iată rezultatele în
registrate în îtitîl,urca finală de aseară: 
M. DOBRESCU b.p. M. MICEV (Bul
garia); N. PUIU b.p. P. COSFÂRE- 
LOS (Grecia); O. TUȘ (Turcia) b.p. 
E. CIȘMAȘ; I. MIHALIC b.p. D. 
VELINOV ’ (Bulgaria); F. BIROL 
(Turcia) b.p. A. MICEV (Bulgaria); 
S. MICEV (Bulgaria) b.p. M. DI
MITRIOS (Grecia); N. STOENESCU 
b.p. I. GIUR (Turcia); I. MONEAb.p. 
A.' COTIN (Turcia); GH. NEGREA 
b.ab. II E. STOIMENIDIS (Gre
cia); V. MARIUȚAN b.ab.I P. POLI- 
QANDIțlNIS (Grecia).

★

să lupte dm toate puterile pentru cu
cerirea victoriei. Deși am condus In 
permanență, gimnaștii francezi au 
produs oarecare emoții în final, cînd 
la ultimul aparat de la „libere" — 
bara — rezultatul general înclina în fa
voarea lor. Totuși, pînă la urmă gim
naștii romîni au reușit să cîștige în- 
tîlnirea. Cele mai bune note le-a ob
ținut Frederic Orendi care s-a impus 
la toate aparatele. El a fost bine 
secondat de ceilalți cinci coechipie'i : 
Gh. Tohăneanu, I. Zamfir, C. Gheor
ghiu, Cezar Cernușca și Tiberiu Dru- 
rnuș. De la oaspeți ne-au plăcut în 
mod deosebit Caymaris, Guilloux și 
Fauqueux- Iată acum clasamentele 
finale după desfășurarea exercițiilor 
impuse de sîmbătă, și a celor liber 
alese de duminică : R. P. Romină- 
Franța (masculin) 5-18,45—547.60 p- 
Clasament general la individual com
pus (b.): 1. Fr. Orendi 114,20 p; 2. Ro
bert Caymaris 110,65 p; 3. Ion Zam
fir 109.90 p. R. P. Rnmină-Franța 
(feminin) 373,15—355,15 p. Clasament 
general individual compus (f.): {. Elena 
Leuștean 77,45 p.; 2. Sonia lovan
75,20 p.; 3. Emilia Liță 75,10 p. R. P. 
Romînă-R. P.
373,15—367.10 
asupra acestui 
tru de mîine.

Bulgaria 
p. Citiți

(feminin) 
amănunte 

concurs în ziarul nos-

O. GINGV 
N. M AR D AN

J
edific a Turneului de juniori IT.E.F.A.

Reprezentativa R.P.R. a debutat victorioasa
o R.P.R.—Belgia S—0 (1—0). • Astâzi la Llnx: R. P. Romlnă—Franța

A

VIENA 17. (Prin telefon de la tri
misul nostru special). — A XlII-a 
ediție a Turneului Internațional de 
Juniori U. li. F. A. a început sîm
bătă în patru orașe: Graz, Linz, 
Wiener Neustadt și Sankt Polten. 
Primele jocuri în cele 4 grupe au 
dat următoarele rezultate :

GRUPA A, LA LINZ : Olanda — 
Grecia 1—0 (0—0) și Portugalia — 
Italia 0-0.

GRUPA B, LA GRAZ: Austria — 
Polonia 3—1 (1—0) și Bulgaria — 
Anglia I—0 (1—0).

GRUPA ” ............. .......... ........
STADT: 
(1-0) și 
(1-0).

GRUPA

LA WIENER NEU-
2—0
1-0

C,
Ungaria — R.D.G. 

R.F.G. — Turcia

D, LA ST. POLTEN : Ro- 
mînia — Belgia 3—0 (1—0) și Spa
nia — Franța 2—1 (2—0).

Prin participarea celor mai bune e- 
chipe naționale de juniori de pc con
tinent, lucru dovedit de primele par
tide, marea competiție a speranțelor 
fotbalului european se anunța foarte 
dificila. Timpul este foarte capri
cios. Cînd burnițează, cînd bate vînt 
și este frig, cînd este soare și foarte 
cald. Toate acestea se răsfrîng asu
pra comportării echipelor.

O VICTORIE CONCLUDENTĂ

Apă- 
fost 
mij- 
slă- 

atac.

Juniorii romîni au susținut primul 
meci la St. Polten (la 65 km de 
Viena) în cuplaj cu partida Spania — 
Franța. Spectatori : 2.500. Terenul de
nivelat și cu smocuri de iarbă a 
influențat jocul.

Echipa noastră a obținut o vic
torie netă, binemeritată. Ea a dove
dit mai multă forță și orientare, 
dominînd majoritatea timpului, 
rarea imediată și înaintarea au 
compartimentele cele mai bune; 
locașii au avut uneori scăderi, 
bind legătura între apărare și 
Belgienii s-au dovedit foarte iuți și 
buni șuteri, dar nu au putut rezista 
jocului organizat, combativ, al echipei 
noastre și au cedat la un scor con
cludent (3—0).

Primele minute au aparținut echi-' 
pei noastre, care în min. 4 a și des-:

in cadrul manifestărilor organizate 
în întîiupinarea aniversarii a 90 de 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin, 
în orașul Caracal au loc numeroase 
conferințe și expuneri despre viața și 
opera lui Lenin, genialul conducător 
și îndrumător al omenirii muncitoare.

La clubul sportiv din localitate s-a 
deschis o expoziție privind viața și 
opera lui Lenin. Ea este vizitată în 
fiecare zi de sute de tineri din orașul 
nostru

I. IOANA și A. ROȘ CA, coresp.

Sportivii din orașul Reșița îrrfîm- 
pină cea de a 90-a aniversare a naș
terii lui V. I. Lenin participînd la 
diferite manifestări culturale și spor
tive. Recent a fost organizată la Casa 
de Cultură din Reșița o seară lite
rară la care au participat numeroși 
sportivi de la C.S.M. Reșița și din 
alte asociații sportive. De asemenea, 
a mai fost organizată o conferință 
urmată de un 
de peste 400 de

In raioanele, 
regiunii Oradea

film sportiv vizionat
sportivi.

P. lANCU-coresp.
i

orașele și comunele 
continuă manifestările

Recorduri ale R. P. R

Cu toată vremea nefavorabilă, 
puternic și în rafale, în cea 
treia zi a întrecerilor din ca- 
concursului de fr dotat cu 

au fost obținute 
Astfel,

♦ 
vînt 
de a 
drill
„Cupa Dinamo'
unele rezultate valoroase.
Iosif Sîrbu (C.C.A.) a realizat la 
proba de armă liberă calibru re
dus 60 focuri poziția culcat 596 p, 
rezultat care constituie un nou re
cord al R.P.R. (vechiul record 594 
p). Performanța este mai bună cu 
un punct decit recordul mondial și 
decit norma olimpică pe I960.

„închin această performanță celui 
de-al II 1-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn și niă voi stră
dui ca în cinstea acestui important 
eveniment sa realizez și alte re

chis scorul prin Pîrcălab, dar gotul 
a fost anulat de arbitrul grec Vla- 
coianis, pentru un ofsaid imaginar. 
Un minut mai tîrziu însă, o nouă 
acțiune a lui Pîrcălab, o pasă precisă 
la Gane, un șut pe jos, plasat, al 
acestuia și tabela de marcaj indică 
1—0 pentru Romînia. Jocul se echi
librează, atacurile se succed rapid la 
cele două porți. Noi ratam ocazii în 
min. 7, 9 și 31, belgienii în min. 16. 
In general, în această repriză echi
pele au jucat nervos, crispat, greșind 
foarte multe pasc. Juniorii romini au 
fost superiori în jocul de cîmp, totuși 
s-au comportat sub posibilitățile lor. 
Ei si-au revenit după pauza, cînd au 
jucat mai calm, au acționat mai or
ganizat și mai omogen, combinînd 
frumos și folosind des și bine ex
tremele. După 5 minute de joc egal, 
echipa noastră pune stăpînire pe joc 
și în min. 47 urcă scorul la 2—0. 
Năftănăilă driblează doi belgieni și 
pasează lui Pîrcălab. Acesta trece de 
un apărător și înscrie peste portar. 
Continuăm să dominăm și în min. 68 
se produce al treilea gol: Pîrcălab 
centrează pe partea opusă, la Iacob, 
care reia voie de la 16 m : 3—0. A- 
tacăm mereu. înaintarea acționează 
spectaculos, atrăgîndu-și aplauzele 
spectatorilor. Belgienii abia rezistă. 
In min. 69 ei opresc prin fault în 
careu pe Pîrcălab, 
lovitura de la 
afară ! Pînă la 
nemodificat.

ROMÎNIA :
STELIAN ILIE,
KACS, RADU — PÎRCĂLAB, NAF- 
TANAILĂ, GANE, BADEA, IACOB.

BELGIA : TRAPPENIERS - VER
MEULEN, DE BAQUO, MASSIEU — 
SCHRAEPEN, SPAUTE — SMEETS, 
DEURWAERDER, OLAESSEN, VAN 
HIMST, VAN INGELGHEN.

UN ME6I FOARTE DUR

Acesta execută
11 m, dar... trage 

sfîrșit scorul rămîne

FLOREA
SURDAN

Jocul dintre Spania și Franța a fost 
foarte dur. Echipele a« arătat s teh-. 

culturale și sportive închinate -cefefi 
de a CO a aniversări a nașterii ma
relui Lenin.

In orașul Oradea și în stațiunea: 
Victoria, s-a organizat un ciclu de- 
conferințe .Leninismul, steagul victo
rios al epocii noastre".

Casa de cultură raională din Befușn 
a organizat, de asemenea, simpozio
nul .Figura lui Leuin oglindită în- 
literatură".

Paralel cu aceste manifestări ctilfu-* 
rale, în întreaga regiune Oradea au 
loc numeroase competiții sportive. Ast
fel, în comuna Borș și Sălard s-atl 
organizat diferite întreceri sportive la. 
care au luat parte sportivii de la 
G.A.C. „Glieorghe Doja" Borș, G.A.S. 
Sălard și A.S. „Victoria" Oradea.

La Beiuș, asociațiile sportive școlar» 
au organizat întreceri 
tism și șah.

Comisia regională de 
țiat în orașul Oradea 
handbal în 7, la care 
pele Voința, Tricoul, Șc. sportivă d» 
elevi, Școala U.C.F.S. și Rapid.

de volei, afla—

handbal a ini
mi turneu de 
participă echi-

I. GHIȘA-coresp. regional

'l

ca-zirttate vailoroase în sportul pe 
re-1 "practic" — ne-a declarat l<»if 
Sîrbu.

♦ în cadrul primului concurs 
de verificare a lotului republican 
masculin de popice, desfășurat vi
neri, sîmbătă și duminică pe arena 
Iuta din Capitală, jucătorul Petre 
Purje (Rafinăria Cîmpina) a dobo- 
rît din 200 bile mixte 928 po
pice, rezultat care reprezintă un 
nou record al R.P.R. la proba cla
sică (vechiul record aparținea 
maestrului sportului Alex. Andrei 
cu 900 p.d.).

Petre Purje a închinat acest va
loros record celui de-al IlI-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

nică avansată și se anunță adversari 
destul de periculoși. Jucătorii lor 
însă sînt foarte nedisciplinați și se 
dedau la acte de nesportivitate și 
brutalități. In min. 65, portarul spa
niol a suferit o comoție în urma unef 
ciocniri violente și a fost transportat 
la spital- Spectatorii au dezaprobat 
comportarea nesportivă a celor douâ 
echipe.

LUNI JUCAM CU FRANȚA

Meciul nostru următor are loc lunf 
la Linz, în compania Franței (arbitru 
Marshal). Jocul se dispută la ora 15 
(ora locală), în deschidere la Spania 
— Belgia.

Celelalte întîlniri: Olanda — Por
tugalia și Grecia — Italia la Wiener 
Neustadt ; Polonia — Anglia și Aus
tria — Bulgaria la Graz; Turcia — 
R.D.G. și R.F.G. — Ungaria la St- 
Polten.

V. GRĂDINARII

Maria Both: 1:13,3 
(100 m spate)

Piscina acoperită de la Floreasca. 
(33,33 m) a găzduit sîmbătă și duminică, 
concursul de înot și sărituri dotat cu.- 
„Cupa C.C.A.". Trofeul pus în joc a. 
revenit organizatorilor — clubului C.C.A.. 
— care a prezentat un lot mai numeros; 
si mai omogen ca valoare. Dar, fără în
doială, cea mal bună performanță în
registrată la acest concurs aparține, 
maestrei sportului Maria Both, din lo
tul olimpic, care, evoluînd în clasica-, 
probă de 100 m spate, a fost cronome-- 
trată cu timpul de 1:13,3 — cea mai.-, 
bună performanță în bazin de 33,33 m.. 
In rest, subliniem rezultatele obținute, 
de Al. Schmaltzer (2:47,8 - 200 m bras)j. 
T. Rînea (2:48.6 - 200 m bras), D. Ca— 
minschi (1:08,1 -* 100 m spate), Anca: 
Trohani (1:22,2 - 100 m spate); A. Ni— 
colau (1:22,3 - 100 m bras copil), ca șl‘. 
evoluția iul A. Rottman; la sărituri. Pe> 
primul loc In clasamentul general s-ai 
clasat C.C.A. cu 138 p.; urmată da>
știința 107 p.; Progresul 91 p.; Dinamo; 
68 p„ Rapid 67 p.. Clubul sportiv șco-- 
lar 60 p, șl Constructorul 20 p,



trosu! „Să întîmpinăm
1 Mai”

IN RAIONUL GRIVIȚA ROȘIE f

Pavel Marian și Nicolae Letzner- ► 
isînt doi vechi prieteni și tovarăși de;' 
imuncă. Amindoi sînt ajustori la în-., 
‘treprinderea „Tehnometal", fruntași în j,

Victorii scontate în finalele 
campionatului republican de cros
SIBIU 17 (prin telefon de la tri-

Z7 VSea ’sportivr K 
iprima j’umătate a lunii aprilie, Ma- tn '^''tate. s-a
lian și-a depășit sarcinile de plan cu+bucurat de 0 buna 
115 la sută; Nicolae — cu 8 la sută,
Sar împreună cu utemistul Iulian Vlad:
au economisit o importantă cantitate, 
de fier. Așa întîmpinfi ei ziua de lf arătat’ excelent pregătit, învingind de 
Mai. Candidatul de partid Pavel Ma-”° ™anleră categorica.

' , .. Traseele au fost foarte grele și au
nan este elev m clasa a VlII-a la--cerut concurenților eforturi deosebite, 
seral, iar comunistul Nicolae Letzner: :precum și o pregătire specifică cro- 
urmează cursurile de pregătire la Fa-”s»lui. Așa se explică de -ce o serie 
cultatea de mecanică. Acum iată-F > alergători consacrați în concursurile 

. A . . , . . . -►de pista nu au putut realiza rezultate
participind și la cros ; in etapa raio-- mgsura posibilităților lor.
nală Marian a sosit al doilea, iar Ni-.: Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
colae pe locui următor. Au sosit a-, VZ. 2.7.?'.
mîndoi unul lîngă celălalt. Primul loc”2?ui P: ?■ Șc. Sp. U.CJ-.S. Roman 
„ , “ , . ... "35 p; 3. Dinamo Buc. 37 p; 4. Șc.
1a seniori a fost ocupat de Athanase--Sp u.c.F.S. Arad 41 p; 5. Dinamo 
■Balta (C.T.F.T.), muncitor vulcaniza~: -Or. Stalin 42 p; 6. C.S.S. Timișoara 
tor fruntaș. ”44 p; JUNIORto

Etapa raională a crosului „Să în-”®?0- 43
timpinam 1 Mai în raionul Gnvița^-Bai-a ^are g] p. 5 Steagul roșu Or. 
Roșie a reunit Ia start 35 alergă- J Stalin 65 p 6. C.S.S. Timișoara 84 
toare și 74 alergători. La junioare pe

;de cros, desfășurat în localitate, s-a 
organizare, fapt 

■care a contribuit ca această competiție 
■; se desfășoare cu un deosebit succes. 

■ ■ Dintre cîștigători trebuie scos 
i; Evidență Constantin Grecescu, care

o manieră categorică. 
Traseele au fo

în
s-a

ECHIPE, JUNIOARE: 1. C.S.M.

: 1. Constructorul
Buc. 43 p; 2. C.S.M. Cluj 47 p; 3. 
Dinamo Or. Stalin 61 p; 4. C.S.M.

p. SENIOARE: 1. Metalul Buc. 11 p:
primele locuri au sosit Georgeta To-4.3-. ȘțHpt3 „U...PL,3- bumbacul 

,, , . ..Cisnadie 23 p. SENIORI: 1. Dinamomas (Șc. m. nr. 3), Valeria Ghica..Buc JQ p. *2 Buc. 33
l(Sîrguința), Zoica Albu (Sîrguința)/3. Constructorul Buc. 43 p; 4. C.S.M. 
"La senioare reprezentantele asociației--Baia Mare 68 p; 5. Progresul Buc. 
sportive „Tableta", Ana Vardala,--3' P! Voința Constanța 85 p. 
Ioana Vișan și Ana Niculescu au O-Z- 
cupat primele locuri. întrecerea ju-” 
niorilor a fost dominată de H. Fana-” 
ragiu, C. Manea și Ion Chimoiu. Maria Diti în

AURELIAN AXENTiE — coresp.” Sîmbătă după-amiază și duminică 
- - dimineața Stadionul Republicii a 

►.ȘI IN RAIONUL .23 AUGUST“”găzduit un concurs de atletism do- 
"tat cu „Cupa orașului București"- 

Ieri dimineață, în parcul „23 Au-■•Vîntul puternic a împiedicat în ge- 
gust", într-un cadru sărbătoresc, s-a--neral buna desfășurare a întreceri- 

g^'-lor. In fruntea rezultatelor înregis- 
. .- Strafe se înscrie desigur performanța
întîmpinăm 1 Mai , la care au parti-,. yvLari-ei Diți la aruncarea suliței- Cea
disputat faza raională a crosului

cipat peste 80 de concurenți. Iată 
primii clasați: JUNIOARE: 1. Mar---m. Iată _ 
gareta MUiadis (Șc. m. nr. 14); 2.— ~ dep- ~. . . „
_ . „ ' -..46,68. Performanța nu va putea insaTeodora Rapcea (Șc. m. nr. 15) ; 3 fje omologată ca nou recOrd al 
Elena Bragă (Șc. sp. elevi); JU-., țării deoarece la cîntărire sulița a 
NIORI : 1. Nicolae Alifantis (Șc. m.--fost cu 5 grame sub greutatea regu-
nr. 14); 2. Ion Volonovschi (Șc. m.' lamentară. Rezultatul confirmă totuși
nr. 13); 3. Cornel Tatu (Șc. m. nr.:: forma „bună în care se află atleta
13); SENIOARE: 1. Angela Iacob+noastra 
(Antefrig) ; 2. Aureilia Motroc (Șc.
sp. elevi) ; 3. Florica Brad (F.R.B.) 
SENIORI: 1. Vasile Amuzescu 
auto); 2. David Hurmuzache (Uz."^Mărășescu 14,32 m, 100 m bărbați — 
Republica); 3. Andrei Grăcinar (Șc.”^ SLamatescu 10,9 sec., 
23 August).

I. LUPAȘCU — coresp.

mai bună încercare a măsurat 53,21
.seria" Măriei Diti: 53.21 —

49,56 — 49,77 —

tării deoarece la cîntărire sulița a 
fost cu 5 grame sub greutatea regu-

Alte rezultate : greutate bărbați — 
C. Crețu 16,05 m, N. Ivanov 15,30 m,

J — I. Cristea
triplu salt — A. lonescu 14,40 m,

61,10 m.,

S. Dobay
10,9 sec- lungime bărbați — R. Li
kert 6,IS m, 100 m femei — Ioana

f

AU LUAT SF1RȘIT CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE JUNIORI PE ANUL 1960
— Cine «int noii campioni —

T Boxerii juniori calificați în finala tat cu „pas înapoi" aproape toate Iovi- 
canipionatului republican de box pe turile trimise de adversarul său, Va- 
anul 1960 și-au disputat sîmbătă "* - -----
seară pe ringul instalat la Stadionul 
Republicii, titlurile de campioni. în
trecerile au fost viu disputate, iar 
învinșii au avut o comportare aproa
pe la fel de merituoasă ca și învin
gătorii. Bagajul de cunoștințe teh
nice, dublat de calitățile fizice și de 
voință, de care au dat dovadă tinerii 
■pugiliști ne îndreptățește să cre
dem că nu peste mult timp boxul 
din țara noastră se va îmbogăți cu 
noi elemente valoroase.

Cele 12 titluri de campioni au fost 
cucerite de boxerii juniori din ora
șele: București (4), Constanța (3), 

.Cluj (2), Cîmpulung Muscel, Cîmpia 
jTurzii șl Craiova cite un titlu.

Cel mai pasionant meci al galei a 
lost cel disputat în limitele categoriei 
ușoară între C. Anton (București) și 
V. Mîrza (Cluj)- Clujeanul s-a miș
cat foarte bine în ring- Cu un joc 
de picioare derutant și o execuție 
ifoarte rapidă a loviturilor el a reu
șit să-l pună adesea în dificultate pe 
Anton, 
stingă

’ Mirza. 
' Cluj a 
';-a fost
C. Anton (decizie discutabilă). 

Uimitele categoriei semigrea am asis- 
rtat la evoluția unui boxer cu bogate 
-cunoștințe tehnico-tactice. Este vorba 

,.^e Emeric lanovicj (Cluj), El a evi-

sile Trandafir (București), trecînd 
apoi imediat la contraatac. Juniorul 
clujean și-a depășit categoric adver
sarul cîștigînd întîlnirea la puncte. 
Iată și celelalte rezultate: I. Marin 
(Cîmpulung Muscel) b. p. A. Murg 
(Cluj), Gh. Roșea (C- Turzii) b.p. 
Gh. Dumitrache (Timișoara), C. Du- 
mitrașcu (Graiova) b.p. O. Chenan 
(Constante), A- Verdeș (Cluj) 

b. k.o. 1 Gh. Barbtire (București), 
A. Enuș (București) b.p. I. Durdun 
(Cîmpulung Muscel), I Dinu (Cons

tanța) b.ab. Gh. Mihailidis (Galați), 
M. Dumitrescu (București) b. p. K. 
Koncsag (Gheorghieni), Gh. Neaga 
(Constanța) b.p. G. Diceanu (Brăila), 
M. Constantin (București) b- p. P. 
Mentzel (Timișoara), N. Motoc 
(București) b. ab. I C. Dinu (Cons
tanța)-

P. HBNȚ

care a răspuns cu directe de 
„uii-doi“-urilor expediate de 

In repriza a treia, boxerul din 
primit o lovitură la figură și 
numărat- Învingător la puncte 

In

De la O. N.
Oficiul Național de Turism - 

„Carpați" organizează în colaborare 
cu „Balkanturist" și Federația bul
gară de fotbal excursii la Sofia cu 
prilejul meciului internațional de fot
bal R.P. Bulgaria—R.P. Romînă de 
la l Mai. Din București va avea loc 
plecarea în pairii excursii, în zilele 
de 28, 29 și 30 aprilie, de durate

INDIVIDUAL. SENIORI: 1. C.
Grecescu (Dinamo); 2. I. Veliciu 
(Prog. Timișoara); 3. Florea Vasile 
(Laminorul Roman); 4. A. Barabaș 
(Dinamo Buc.); 5. D. Blrdău (Dinamo 
Buc.); 6. T. Strzelbinski (Dinamo 
Buc.); 7. Gh. Cojocaru (Știința Cluj);
8. V. Toma (Rapid Buc.); 9. Lupu 
Ovidiu (C.<3.A); 10. V. Weiss (Di
namo Buc.); 11. I. David (C,F.R. 
Tim.); 12. Dinu Cristea (Metalul 
Buc.). SENIOARE: 1. Geta Dumitres
cu (Metalul); 2. Marilis Cuțui (Ști
ința Cluj); 3. Zamfira Antonescu 
(Metalul Buc.); 4. Ana Czuli (Știința 
Cluj); 5. Aniela Pasciuc (Știința 
Cluj); 6. Maria Duță (Petrolul Plo
ești); 7. Smaranda Gheorghe (Dinamo 
Buc.); 8. Nina Eana (Rapid Buc.);
9. Hildegard Huis (Bumbacul.. Cisnă-
die); 10. Cornelia Petrescu (Rapid 
Buc.). JUNIORI - - -
(Dinamo Buc.); 
roșu Or. Stalin); 
Cluj); 4. Horst 
Or. Stalin); 5. 
str. Buc.); 6. M. 1 
Or. Stalin). JUNIOARE: 1. Waltraute 
Klimen (Dinamo Or. Stalin); 2. Ma
ria Palade (Șc. Sp. U.C.F.S. Roman); 
3. Katalin luhan (C.S.M. Cluj); 4. 
Ileana Gergely (C.S.M. Cluj); 5. Vic
toria Coșa (Farul C-ța); 6. Silvia Si- 
lion (Progresul Buc.).

ROMEO VILARA

: 1. St. Berecsazi
2. V. Chicurtiș (St.-.
3. G. Egyed (Știința 
Schmidt (St. roșul 
A. lonescu (Con-

Nichita (Dinamo

formă bună
Petrescu 12,0 sec. (probele de sprint 
s-au alergat cu vîntul în spate).

® Sîmbătă după-amiază pe sta
dionul Tineretului, la un antrenament 
de control, lolamda Balaș a sărit 
ușor din prima încercare 1,76 m. 
Recordmana mondială a avut patru 
încercări foarte bume ia 1,80* m.

Categorii

Liderii C.S.M.S. Iași și Știința Timișo 
Învinși in etapa de ieri
Seria I

Dinamo Galați—C.S.M.S. Iași 6-1 (1-1) 
Știința Buc.—Victoria Buzău 2-t (2-1) 
Unirea lași—Unirea Focșani 0-1 (0-1) 
Foresta Fălticeni — CSM Rădăuți

1-0 (0-0)
Rulmentul Bîrlad — CJ’.R. Pașcani

2-1 (1-0)
Prahova Ploești — Dinamo Suceava

4-2 (0-1)
Gloria Bistrița — S.N.M- Constanța

1-2 (1-1)

3. Poiana Cîmpina (2)
4. Dinamo Pitești (3)
5. Flacăra Morenl (5)
8. C.F.R. Timișoara (6)
7. Știința Craiova (7)
8. Metalul Buc. (8)
9. Drubeta Tr. Sev. (9)

10. C.S. Craiova (10)
11. C.S.M. Reșița (11)
12. Metalul Tirgovlște (12)
13. Metalul O. Roșu (13)
14. Carpați Sinaia (14)

Etapa viitoare : Metalul 
Metalul Ttrgoviște, Știința 
Craiova, Drubeta Tr. — 
Sinaia,
C.S.M. Reșița—Poiana 
Timișoara—Știința T,__ ,___
Morenl—Metalul Oțelul Roșu,

16
16
16
16
1G
16
16
16
16
16
16
16

CLASAMENTUL

lași (1) 16 12
Galați (2) 16 12

7 5 4 »
8 3 5 » 
» 1 6 22
7 4 5 2$
8 2 6 22 
7 1 8 21
4 5 7 20 
45 7 19
5 2 9 27 
5 2 9 25 
5 2 9 22 
4 3 9 20

Bucul 
Craiova 

Severin—Cs 
Dinamo . Oljor-Dinamo 

Cîmpina,
Timișoara,

Pi 
c 

FL

26
2G
19
18
17
16
16
15
15
13
12
12
10

9
Constanța—

1. C.S.M.S.
2. Dinamo
3. Știința Buc. (3) ' '
4. Prahova Ploești (5)
5. Unirea Iași (4)
6. Dinamo Suceava (6)
7. Rulmentul Bîrlad (7)
8. S.N.M. Constanța (8)
9. Foresta Fălticeni (9)

10. C.F.R. Pașcani
11. Gloria Bistrița
12. Unirea Focșani
13. C.S.M. Rădăuți
14. Victoria Buzău

Etapa viitoare :
Știința București, _____...____
mo Galați, Foresta Fălticeni—Gloria Bis
trița, Victoria Buzău—Unirea Iași. 
C.S.M.S. Iași—Prahova Ploești, Unirea 
Focșani-Rulmentul Bîrlad, Dinamo Su
ceava—C.F.R. Pașcani.

Seria a II a
Obor—C.S. Craiova 5-1 (2-0) 
Moreni—Știința Tim. 2-0 (1-0) 
Cîmpina

16 
16 
16 
16
16
16
16
16
16
16 
16 
16

34:15 
29:22 
20:16 
20:22 
15:24 
19:20 
21:27 
14:23 
15:22 
16:31 
17:40 
16:30

Seria a lll-a

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

S.N.M.
C.S.M. Rădăuți—Dina-

Buzău—Unirea 
Ploești,

Tractorul Orașul Stalin—Recolta ( 
1-1 (1-1)

C-S.M. B. Mare—Rapid Cluj 2-0 (
C.S, Oradea — Corvinul Huned 

l-t (1-1)
CF.R. Cluj - A.M.E.F.A. Arad 

(0-0)
Industria Sîrruei Cîmpia Turzii — 

Metan Mediaș 3-1 (0-1)
C.S, Tg. Mureș—A.S.A. Sibiu 0-C
CF.R Arad — Chimia Făgăraș 

(0-0)

Dinamo
Flacăra
Poiana

1-1 (0-0)
CF.R. Timișoara — 

viște 3-0 (2-0)
Metalul Oțelul Roșu

Severin 3-0 (1-0)
Carpați Sinaia—Metalul Buc. 4-1 (2-1)
Știința Craiova — C.S.M, Reșița 3-1 

(2-0)

Dinamo Pitești

Metalul Tîrgo-

— Drubeta Tr.

1. Știința
2. Dinamo

CLASAMENTUL
Timiș. (1) 16 10 3 3 32:14 23 
Obor (4) 16 9 2 5 24:22 20

2 36:
3 29:
2 29::
5 27 V.
6 16i“
7 24:1
5 26 :i
5 27::
6
8
7

16
16
16
16
16
16
16

1. Corvinul Huned. (1)
2. C.S.M. B. Mare (3)
3. A.S.A. Sibiu (2)
4. C.S. Oradea (4)
5. A.M.E.F.A. Arad
6. C.F.R. Cluj (7)
7. Recolta Cărei (6)
8. Ind. Sîrmei C.T. (8)
9. Gaz Metan Mediaș (9)

10. Chimia Făgăraș (12)
11. Tract. Or. Stalin (11)
12. Rapid Cluj (10)
13. C.S. Tg. Mureș (13) 16 5 2
14. C.F.R. Arad (14)

Etapa viitoare : Gaz'*” Metan
C.S. Oradea, C.F.R.
Arad, A.S.A. Sibiu-Tractorul Or. St; 
C.S.M. Baia Mare—Chimia Făgăraș, 
colta Cărei—C. S. Tg. Mureș, C. 
Cluj—Rapid Cluj, Corvinul Hunedot 
Industria Sîrmei C. Turzii

<5>

20
21:.'
17:1

Mec
Arad—A.M.E.

Echipa masculină Rapid București a întrecut Știința Cluj cu 3
Etapa de ieri a campionatelor repu

blicane de volei a programat o serie 
de partide hotărîtoare pentru soarta 
ultimelor locuri din clasamente. Ast
fel. la capătul unor întîlniri viu dis
putate echipele feminine Voința Si
biu (în deplasare). Petrolul Constanța 
și cea masculină a Constructorului 
București au obținut victorii decisive 
care le măresc considerabil șansele 
pentru evitarea retrogradării. Și 
acum, iată cîteva relatări asupra ce
lor mai importante partide ale etapei:

CONSTANȚA : Peste 2000 de spec
tatori au aplaudat frumoasa victorie a 
echipei locale Petrolul în fața Pro
gresului Tîrgoviște. Voleibalistele 
constânțene au luptat cu multă în
suflețire, au jucat mai calm în mo
mentele decisive și au obținut o vic
torie meritată cu scorul de 3—1. S-au 
remarcat Caminski și Costea de la 
Petrolul și Grigoriu și Bărbulescu de 
la Progresul. (E. Petre — coresp.).

CLUJ: Primele două clasate ale 
campionatului feminin, Dinamo Bucu
rești și Rapid București au întîlnit în 
localitate echipele Știința și respectiv 
Someșul. Formațiile bucureștene au 
terminat învingătoare în ambele par
tide. Știința a jucat foarte bine în 
primele două seturi ale partidei cu 
Dinamo, dar în cele din urmă supe
rioritatea evidentă a bucureștencelor 
și-a spus cuvîntul, studentele fiind 
nevoite să cedeze cu 1—3. O desfășu
rare palpitantă a avut partida So
meșul — Rapid. Jocul a fost foarte 
echilibrat. Clujencele au condus în 
setul 5 cu 8—2 și II—4, dar în con
tinuare, nu au mai jucat cu aceeași 
seriozitate și au pierdut cu 14—16 și 
partida cu 2—3. (Aurel Dumitrii) — 
caresp.).

BUCUREȘTI: Dintre partidele des
fășurate în Capitală remarcăm victo
ria echipei feminine Voința Sibiu în 
fața Progresului. Sibiencele au luptat 
cu multă ardoare și profitînd de ne-

încheiat cu 
a echipei

București 1—3 (13—15, 16—14, 
15, 5—15); Știința Timișoara — 
ința Or. Stalin 0—3 (6, 12, 8); 
trolul Constanța — Progresul Tir 
viște 3—1 (15—9, 14—16, 15-
15—9); C.P.B. — Metalul Bucuri 
3-1 (15-11, 8—11, 15-10, 15-1 
Progresul București — Voința Si 
2—3 (8—15, 15—8, 15—10. 7-
H-15). ,, ‘

MASCULIN
Știința Galați — Dinamo Bucuri 

1—3 (9—15, 11 — 15, 15—11, 9-1 
Tractorul Or. Stalin — Utilajul 1 
troșani 3—1 (8—15, 15—0, 15- 
15—11); Progresul București — Ști 
ța Timișoara 3—0 (1, 10, 12); C< 
structorul — Politehnica Or. Sta 
3—1 (15—13, 10-15, 15—11, 15—( 
Rapid București — Știința Cluj 3- 
(14—16, 15—7, 13—15, 15—13, R 
10).

H I P I S M

(în special

T.-„Carpați”
steadiferite, excursioniștii urmînd să 

la Sofia timp de 2, 3 sau 4 zile. Că
lătoria va avea loc cu tren special 
și vagoane turistice de ci. I și a Il-a 
(excursia de la 29.IV.—2.V), fie cu 
vagoane rezervate (excursiile din 28. 
IV—2.V, 29.IV—4V, și 30.IV-4.V). 
Costul excursiilor — în funcție de du
rata lor — este de 400—660,

Fază din meciul Progresul București 
— Știința Timișoara (m) ' 
categorica victorie (3—0 ) 

bucureștene.

număratele greșeli tehnice 
la preluări) comise de jucătoarele de 
la Progresul au cîstigat la limită: 
3—2.

în cel mai important meci al cam
pionatului masculin s-au întîlnit Ra
pid București și Știința Cluj. Deși 
conduși cu 1—0 și 2—1, rapidiștii au 
reușit în cele din urmă să obțină 
victoria cu 3—2. Studenții au jucat 
foarte bine în primele patru seturi. 
Și nu mult a lipsit ca ei să termine 
chiar învingători în această întîlnire. 
La scorul de 2—1 (la seturi) și 9—4 
în setul IV, ei și-au permis un mo
ment de „relaxare" de care au pro
fitat cu multă promptitudine... jucă
torii de la Rapid. Campionii noștri au 
avut o revenire puternică, au egalat 
Ia 9—9 și apoi au cîștigat setul cu 
15—13. In ultima parte a jocului, 
purtați literalmente spre victorie de 
entuziasta lor galerie, rapidiștii ciști- 
gă cu 15—10 și cu acest set și par
tida cu 3—2. în numărul nostru vi< 
tor vom reveni cu amănunte asuprs 
celorlalte partide desfășurate 
ceasta etapă, (ad. v.).

Iată rezultatele tehnice ■
FEMININ

în a-

Someșul Cluj — Rapid București
2-3 (12—15, 15-6. 14-16, 15—6,
14—16); Știința Cluj — Dinamo

ALERGĂRII.E DE MIERCURI
Miercuri 20 aprilie la ora 15,30 se 

desfășura o interesantă 
trap pe Hipodromul Băneasa. Cele 7 
lergări vor fi disputate de 66 cai.

In premiul Govora, principala alerg 
re, vor participa 10 concurenți cu r 
cord 1,27—1.30. Vor lua startul : lî 
Neva (Teofil), Adrian (Vasile Gh.), Hc 
tei (Crainic Tr.), 1720 Elegant (Ghinei 
Ivona (Voronin), Hrisov (Dinu Tr.), 17 
Vulcan (Bonțoi V.), 1740 Sita (Ștefăne 
cu). Paf (Anghel O.), Fantezia (Tăna: 
Gh.).

Se vor mai desfășura : o alergare < 
11 cai, două alergări cu 10 cai, o ale 
gare cu 9 cai și două alergări cu cîl 
8 cai.

alergările de ieri
Ieri dimineață a avut loc o reuniun 

pe hipodromul Băneasa-Trap.
Cu tot timpul nefavorabil (cu vîr 

puternic) întrecerile au fost viu dispi 
tate și extrem de spectaculoase.

Premiul Deluț, alergarea principală 
zilei a revenit lui Succes, care într-u 
fin ș puternic a întrecut pe Lumini! 
Zăduf și Oradea.

Premiul Thaliei alergarea rezervat 
conducătorilor amatori, în care au con 
dus actrițe și actori de la teatrele di; 
Capitală, a fost cîștigală de Pamfil con 
dus de Ion C-iprian.

REZULTATELE TEHNICE SÎNT :
I. Tulipan (Bonțoi V), Sulamita, O 

rient II. Cota : 3 40-19 lei.
II. Blam (Istrate), Iubitul meu, Eviva 

Cota : 8 80-92.40-64,20 le’.
III. Pamfil (I. Ciprian), Novac, Egoist 

Cota : 6.60—40.60—354,90 lei.
IV. Breton (Oană I.). Vișeu, Zori d<

Zi. Cota : 3,40-44,70-115,70 lei. Ordini
triplă : 162.S0 le .

V. Demon (Radu C.), Olteț. Tarcău 
Cota : 14.40-84,60-198,20 lei.

VI. Succes (Szabo I.), Luminiș, Ză
duf. Cota : 3.70-21,10-127.70 Iei.

Vn. Evantai (Niculae Gh.), Delicioa
sa, Priveliștea. Cota; 4,10-91-38,90 lei.

reuniune



Etapa echipelor In deplasare, in categoria A
Caracteristic etapei de ieri a fost 

faptul că echipele oașpe — cu o sin
gură excepție (Jiul) — au reușit re
zultate bune, obfinind cel puțin un 
punct- Pe primul pian se situează 
victoria Progresului realizată la A- 
rad, victorie cu care bucureșienii se 
pot considera scăpați de emoțiile re
trogradării. Jiul — pierztnd la Ora
șul Stalin — cu greu mai poate re
face din handicapul de 6 puncte ca- 
re-l desparte de Progresul. Problema
tic este că ar mai putea ajunge din 
urmă și pe Minerul, față de care se 
află la 4 puncte diferență.

Un rezultat foarte bun, poate nes
perat, l-a obținut (e drept că fi cu 
concursul..- Rapidului...) Farul, iar 
Știința Cluj a reușit la Bacău al 8-lea 
meci nul, concurind acum pe Dinamo 
București la... meciuri nule (dinamo- 
viștii au 9)-

C. C. A. a trecut cu bine și hopul 
de la Lupeni, consolidîndu-și poziția 
de fruntașă categorică.

In clasament, puține schimbări: 
U. T. A- a trecut pe locul 5, după 
Dinamo Bacău și Farul, iar 
a trecut pe 
nu a jucat 
București a

Cu etapa
întrerupe pînă la 8 mai, pentru a face 
loc pregătirilor pentru jocul cu R. P. 
Bulgaria

Știința 
care ieri 
Dinamo

locul Petrolului, 
(meciul său cu 
fost amînat).
de ieri, campionatul se

REZULTATELE DE IERI

Rapid București-Farul Constanța 
3—3 (1—0)

Minerul Lupeni-CC.A. 0—1
Steagul roșu-Jiul Petroșani 

'0 0).
inamo Bacău-Știința Cluj 

U T. A.-Progresul Buc. 0—2 
Meciul Dinamo București-Petrohil 

Ploești se va disputa la 2 iunie.

(0-0).
2—1

D-0- 
(0-0).

CLASAMENTUL
1. C. C. A. (1) 18 13 2 3 41:20 28
5. Steagul roșu (î) 18 8 8 2 40:27 24
3. Dinamo Bacău (4) 18 7 6 5 ’23:21 20
4. Farul (5) 18 8 4 6 29:27 20
5. U. T A. (S) 18 7 5 6 20:20 19
6. Știința (7) 18 b 8 5 24:28 18
7. Petrolul (S) 17 6 3 6 25:18 17
8. Rapid (8) 18 5 6 7 26:25 16
9. Dinamo București (9) 17 3 9 5 20:21 15

10. Progresul (10) 18 6 3 9 28:31 15
11. Minerul (11) 18 4 5 9 20:31 13
12. Jiul (12) 18 2 5 11 13:40 9

ETAPA. VIITOARE (8 mai) : Pro-
greșul București-Știința Cluj (1—0), 
Jiul Petroșani-Rapid București (1—.5), 
C. G A.-Dinamo Bacău (2—I), Farul 
Constanța-Minerul Lupeni (0—4), Pe
trolul Ploești-U. T. A. (2—0), Stea
gul roșu-Dinamo București (2—2).

3-3, după ce Rapid a condus cu 3-0!
Să fii condus cu 3—0, în repriza 

a doua, într-un joc în deplasare, și, 
totuși, să nu părăsești terenul învins, 
iată excelenta performanță realizată 
ieri, pe stadionul Republicii, de Farul 
Constanța 1 Performanță care, dacă 
pe răpidiști i-a indispus, a avut — 
în schimb — darul de a salva com
plet latura spectaculară a unei partide 
care în prima repriză nu depășise 
submediocrul și care — la patru mi
nute de la reluare — părea definitiv 
terminată.

Cum s-au petrecut lucrurile? Iată, 
pe scurt, momentele mai importante 
ale acestui joc care a confirmat pu
terea de luptă a echipei constănțene, 
ca și lipsa de maturitate a echipei 
Rapid, de altfel „recidivistă" în ma
terie de meciuri „scăpate" din mînă:

Deși joacă cu avantajul vîntului, 
Farul face un joc moale, fără legă
tură în atac, mult sub nivelul aștep
tat. Rapid pasează mai bine, combină 
frumos în atac și ușoara superioritate 
a feroviarilor este fructificată în min. 
26 de Ozon, care reia... cu capul o 
centrare de pe linia de fund, a lui 
Copil : 1—0. Simțind slăbiciunea ad
versarului și poate la gîndul că în 
repriza a doua, avînd avantajul vîn
tului, vor putea marca Și mai ușor, 
rapidiștii nu mai insistă la poartă și 
repriza se încheie cu acest scor. Pînă 
acum, deci, joc anost, cu un favorit 
(Rapid) care se profilează ușor...

Nu trec decît 3 minute din a doua 
repriză și — la un atac al bucu- 
reștenilor pe aripa stingă — Ghibă- 
nescu iese hazardat pînă la marginea 
careului, nu lămurește definitiv faza 
și în loc să revină în poartă rămîne 
pe undeva pe la 16 metri; mingea 
ajunge la Ozon și acesta înscrie de 
la distanță, cu un șut cu boltă, în 
poarta goală! Mai trece un minut și 
Ene II, la capătul unei curse în care 
și-a pus în valoare frumoasele cali
tăți, înscrie cu o „bombă" la „păian
jen", punînd capăt — cel puțin așa 
se părea — problemei învingătorului. 
La 3—0, mulți spectatori începuseră 
să se gindească la un alt meci 
Rapid — Farul, cîștigat de feroviari 
cu 7—0...

Ce s-a petrecut din acest moment? 
Rapid a socotit meciul încheiat, ceea 
ce a fost o greșeală de neiertat pen
tru o echipă ca Rapid. Iar Farul, care 
pînă atunci jucase închis, cu reținere 
parcă, și-a zis probabil că... nu mai 
are nimic de pierdut și a început să 
atace. In min. 56 a început seria go
lurilor constănțene: Sever a centrat 
de pe stînga și Datcu a reluat cu 
capul, peste Dungu. Se joacă acum 
mai animat, crește și calitatea jocu
lui. Iar după 4 minute Dungi: pri
mește un ' ' "

Primul gol al meciului. Mingea, reluată cu capul de către Ozon (care nu 
se vede în fotografie), s-a oprit în plasă, cu toată intervenția lui Ghibănescu. 

(Foto T. Roibu).

tot de pe stînga — Bibere și Olaru 
reia cu capul, din mijlocul unui buchet 
rapidist: 3—2. Asistăm, în continua
re, la faze pline de dinamism. Sim
țind că victoria le scapă printre de
gete, rapidiștii încearcă să-și regru
peze forțele și în min. 67, Macri por
nit la atac ratează, singur cu porta
rul 1 O bombă a lui R. Lazăr întîl- 
nește apoi bara (min. 76, un adevărat 
„moment psihologic" al meciului), 
mingea revine în teren și e trimisă 
de apărătorii Farului spre centru, la 
Datcu. Acesta face o cursa pe centru 
și, intrat în careu, șutează puternic, 
egalînd (3—3) și făcîndu-ne să ne 
gîndim la un alt meci rămas memo
rabil al Rapidului, acel 3—4 cu Stea
gul roșu. Lucrurile n-au mai mers 
însă pînă acolo și Rapid a rămas to
tuși cu un punct.

Desigur, față de cele trei goluri 
avans pe care le-a avut la un mo
ment dat și față de ocaziile ratate, 
Rapid poate fi nemulțumit de rezul
tat. Dar, la fotbal greșelile și mai

ales privirea unui meci cu ușurință 
se plătesc! Cît privește pe Farul, 
dacă ne-a surprins neplăcut în prima 
repriză, merită în schimb toate feli
citările pentru elanul cu care a ju
cat în a doua parte. Dintre cei 22 de 
jucători care au evoluat, cei mai buni 
ni s-au părut: Koszka, Ozon, Ene II, 
Macri (din păcate din nou uneori 
prea dur, deși am scris mereu despre 
asta) de la Rapid și Stancu, mai 
ales în repriza a doua, Straton, Ciun- 
can și Olaru de la Farul.

RAPID : Dungu — Greavu, Dodea- 
nu, Macri — Bodo, Koszka — Copil, 
Ozon, Ene II, Georgescu, R. Lazăr.

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Ciuncan, Florescu — Stancu, Pană — 
Corneanu, Olaru, Datcu, Bibere, Se
ver.

După o serie de arbitraje slabe la 
jocurile din Capitală, iată că pul-’m 
consemna, cu bucurie, și un arbitraj 
de calitate: cel prestat de arădeanul 
D. Rusu, care ieri a 
tent. autoritar, sobru.

condus compe

C. RADU

C. C. A. a întrecut Minerul cu TO

gol similar : centrează

Steagul roșu a ratat multe ocazii
și n-a cîștigat decît cu 2-1

ORAȘUL STALIN, 17 (prin telefon). 
— Partida din localitate s-a terminat 
cu victoria meritată a Steagului roșu, 
care a dominat în marea majoritate 
a jocului și a avut numeroase ocazii 
de gol. De fapt, această partidă am 
putea-o numi „partida ratărilor", în 
care „eroul principal" a fost Seredai. 
Datorită vîntului care a bătut tot tim
pul meciului, influențînd jocul, nivelul 
partidei a fost mediocru.

Prima repriză a aparținut în tota
litatea ei Steagului roșu, care a avut 
de altfel și avantajul vîntului. Prima 
ocazie de gol se ivește în min. 9 cînd 
Seredai trage, din careu, pe lîngă 
poartă. Jiul ripostează periculos în min. 
11 dar Cojocarii trimite mingea în 
corner. Un minut mai tîrziu, același 
Seredai șutează de la 12 m peste 
poartă pentru ca 3 min. mai tîrziu să 
rateze din nou o bună situație. Pînă 
în min. 29 jocul se poartă mai mult 
pe centrul terenului și apoi inițiativa 
aparține localnicilor care pierd ocazii 
favorabile de gol prin Seredai, Hașoti, 
Meszaros, Campo (bară) și din nou

pe motiv că mingea ieșise în corner. 
Hașoti execută lovitura de colț, balonul 
ajunge la Zbîrcea 
acesta șutează sec 
Steagul roșu. In 
mărește avantajul 
minute înainte de 
Ghibea reduce din ___ r.

Arbitrul A. Rădulescu (Buc.) a con
dus cu scăpări, fără a influența rezul
tatul, următoarele formații:

Steagul 
Cojocarii, 
șotii, F 
Campo.

Jiul: Crîsnic-Romoșan, Vasiu, TÎI- 
vescu-Crișan, Cosmoc-Manea, Gabor, 
Ciurdărescu, Ghibea, Crăciun.

venit din urmă și 
pe jos : 1—0 pentru 
min. 84 Meszaros 
echipei sale. Cu 3 
terminarea partidei 
handicap.

roșu: Cerneantt-Zbîrcea,
Bîrsan-H id ișa n,Szigeti-H a- 

Fusulan, Meszaros, Seredai,

ALEX. DlNCA-coresp.

Meszaros, Campo (bară) și 
Seredai.

' După pauză se părea că cei care 
vor prelua inițiativa vor fi oaspeții, 
care au acum avantajul vîntului. 
Totuși, localnicii sînt aceia care or
ganizează acțiuni ofensive și în min. 
50 Fitsulan pătrunde în careu dar 
trage pe lîngă poartă. Cinci minute 
mai tîrziu, Crîsnic se remarcă, bloclnd 
balonul în picioarele lui Meszaros. Se 
evidențiază apoi Cojocarii care la o 
învălmășeală scoate balonul de pe 
linia porții. In min. 73 Hașoti șutează 
puternic însă Crîsnic respinge în cor
ner. Peste două minute, la un atac la 
poarta lui Crîsnic, Hașoti trage de pe 
jinia de corner în Crîsnic și balonul 
intră în plasă. Golul este însă anulat

LUPENI 17. (Prin telefon de la 
trimisul nostru). — Peste 8.000 de 
spectatori au salutat prima evoluție 
a echipei C.C.A. la Lupeni. Spectatorii 
din Valea Jiului au aplaudat călduros 
momentul în care tov. ing. Gheorghe 
Filip, secretarul organizației P.M.R. 
de la Preparația Lupeni a oferit că
pitanului echipei militare, Apolzan, o 
lampă de miner, macheta unui picha- 
mer și un fanion, iar un grup de pio
nieri a înmînat flori celor 22 de ju
cători, care le-au oferit imediat tri
bunelor.

Atmosfera sărbătorească dinaintea luft al lui 
începerii s-a prelungit în tot cursul 
jocului, care s-a desfășurat într-o de
plină sportivitate.

Liderul a repurtat o victorie meri
tată, dar a avut de înfruntat rezis
tența foarte dîrză a gazdelor. De alt
fel, prima parte a jocului a marcat 
o ușoară superioritate a minerilor. 
Deși a tras mai mult la poartă, ata
cul C.C.A. nu a demonstrat la Lu- 
?eni omogenitatea sa caracteristică, 
n minutele 2, 30 și 33, Alexandrescu, 

Cacoveanu și, din nou, extremul 
dreapta militar ratează de puțin. Cu 
9 minute înainte de sfîrșitul reprizei, 
Leahevici scapă de apărarea adversă, 
trage, dar Voinescu apără greu.

La 
bine 
ternic, Voinescu prinde, scapă balonul 
și apoi prinde din nou. Minerii con
centrează prea mult jocul spre Crei
niceanu, dar Zavoda II cîștigă majo
ritatea duelurilor. Spre sfîrșitul me
ciului, C.C.A. atacă cu tot mai multă 
hotărîre, dar Kiss apără foarte bine. 
In slîrșit, după ce în min. 73 Kiss 
se interpune în extremis, în calea 
voieului lui Constantin (din centra
rea lui Cacoveanu), interul dreapta 
militar profită — în min. 76 — de un 

„_i Coman și înscrie pe lîngă

reluare, în min. 48, Creiniceanu, 
servit de Leahevici, șutează pu-

Kiss.
Ultimele 

eentuează 
care, însă,

Arbitrul
a arbitrat corect următoarele formații: 

MINERUL • KISS (cel mai bun 
din 22) — Plev, COMAN, Kerestes— 
Szoke, MIHALY — Nisipeanu, Sima, 
LEAHEVICI, Milea, Creiniceanu.

C.C.A.: Voinescu — ZAVODA II, 
Apolzan, ZAVODA I — JENEI, 
BONE — Cacoveanu, CONSTANTIN, 
Alexandrescu, Raksi, Tătaru.

14 minute ale jocului ac- 
dominarea echipei C.C.A., 
nu mai poate marca. 
Octavian Comșa (Craiova)

MIRCEA TUDORAN

un gol la Bacău
Dinamo Bacău — Știința Cluj 0-0

BACAU 17 (prin telefon). Nici în 
această partidă dinamovîștiî nu s-au 
ridicat la adevărala lor valoare și ast
fel, în ciuda numeroaselor ocazii a- 
vute, nu an putut înscrie vreun gol, 
iar Știința Cluj a cucerit un punct.

înaintarea echipei locale a manifestat 
aceleași deficiențe arătate și în parti
dele anterioare : lipsă de finalitate, de 
calm în momentele decisive. Așa se 
explică de ce în repriza secundă Sorin 
Avram, Ciripoi și Drăgoi au ratat o- 
cazii clare de gol și tot astfel poate fi 
explicat și faptul eă în min. 82 Ujvari 
a tras afară o lovitură de la 11 metri. 
StlfMlt U Jăxf »i *---- ’ “

bună dreptate unde sînt atacanții care 
în turul campionatului jucau atît de 
curgător și trăgeau atît de bine și de 
puternic la poartă ? Acestei întrebări 
trebuie să-i răspundă atît jucătorii di- 
namioviști, cît și antrenorul lor.

Studenții clujeni au jucat în așa fel 
îneît să poată obține un rezultat de 
egalitate. Pentru aceasta ei s-au aparat 
organizat, știind să se descurce în mo
mentele în care echipa gazdă exercita 
o puternică presiune la poarta lor. In 
atac ei au strălucit. Este foarte ade
vărat însă că apărarea echipei Dina
mo a jucat foarte bine, mareînd cu 
strictețe principalii realizatori ai echi-

In general se poale spune că rezul
tatul nedreptățește echipa dinamovis- 
tă față de situațiile de gol avute în 
acest meci.

Arbitrul M. Popa (Buc.) a condus 
bine următoarele formații :

DINAMO BACAU : Bucur—Giosanu, 
Lazăr, Anghel—Cîrnaru, Ujvari—Dră
goi, Țîrcovnicu, Sorin Avram, Ciripoi, 
Publik.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț—Kromely, 
Georgescu, Costin—Petru Emil, Popes
cu—Ivansuc, Marcu, Sueiu, Mateianu, 
H. Moldovan.

Textili știi 
s-au comportat 
sub așteptări 

ILT.A.~ Progresul 0-2 (0-0)
ARAD 17 (prin telefon). Cei peste 

12.000 de spectatori prezenți la par
tida U.T.A. — Progresul au plecat 
nemulțumiți de la stadion atît din 
cauza înfrîngerii echipei locale, cât si 
a jocului slab practicat de oele două 
echipe. Textiliștii, de exemplu, au fost 
de nerecunoscut. Aceeași echipă care du
minica trecută, în compania formației 
Dinamo Bacău, a reuștt un joc de 
calitate, de astă dată a evoluat sub 
așteptări. Fotbaliștii din Arad au ac
ționat fără însuflețire, pierzîndu-se în 
combinații inutile. In special, liniei de 
atac i-a lipsit combativitatea. Cvintetul 
ofensiv textilist a tras foarte rar și 
imprecis la poartă. Progresul a jucat 
ceva mai bine. Fotbaliștii bucureșteni 
au acționat mai clar, mai legat, avîriîl 
spre slîrșitul partidei o mai bună 
orientare în acțiunile ofensive și ob'î- 
nînd astfel o victorie meritată în de
plasare.

In prima parte a jocului, U.T.A. a 
dominat mai mult, dar fără rezultat. In 
min. 4 și 20 Floruț, iar în min. 38 Țîr- 
lea au ratat ocazii clare. Spre sfîrși
tul reprizei jocul a pierdut din rapi
ditate. După reluare, am asistat la un 
joc de cîmp echilibrat, dar spre sfîr- 
șit Progresul a început să forțeze rit
mul. In min. 70 Oaidă a trecut de 
Izg-hireanu și l-a pus în poziție de 
șut pe Marin, care a marcat pe lîngă 
Coman ieșit inoportun din poartă. Cel 
de al doilea got al Progresului a fost 
înscris în min. 76, cînd Baboie bine 
servit de Dinulescu, a marcat impa- 
rabil.

Arbitrul P. Badea (Orașul Stalin) 
a condus bine următoarele formații:

U.T.A.: Coman - SZUCS, Băcuț, 
IZGHIREANU — GAPAȘ, Sereș — 
Pop, PETSCHOVSKI, Țîrlea, Mețcaș, 
Floruț.

PROGRESUL: MINDRU - Nedel- 
cu, OARIOAȘ, Soare — loniță, ȘTIR
BEI — OAIDA, SMARANDESCU I, 
Dinuilescu, Marin, Baboie.

ȘT. 1ACOB — coresp.

Iată cum arată un buletin cu toate 
rezultate’ ■ exacte la concursul Prono
sport nr. 16 de Ieri 17 aprilie:

I. U.T.A.-Progresul 2
II. Rapid—Farul X
III. Dinamo Bacău—Știința X
IV. Minerul—C.C.A. 2
V. Steagul roșu-Jiul 1
VI. Dinamo Galațl-C.S.M.S. Iași 1
VII. Flacăra Morenl—Știința Tlm. 1
Vin. C.S. Oradea-Corvinul Huned. X
IX. Știința Craiova—C.S.M. Reșița 1
X. Metalul Oțelul roșu-Drubeta Tr.

Severin 1
XI. Carpați Sinaia-Metalul M.I.G. 1 
XU. Poiana Clmpina-Dinamo Pitești X

PROGRAMUL
CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 17 

DIN 24 APRILIE

I. C.F.R. Timișoara—Știința Tim. 
n. știința Craiova—C.S. Craiova 
in. C.F.R. Cluj-Rapld Cluj
IV. C.F.R. Arad-A.M.E.F.A.
V. Gaz Metan Mediaș—C.S.Oradea
VI. S.N.M. Constanța—știința Buc. 
Vil. Unirea Focșani—Rulmentul Blrlad 
Vin. Dinamo Obor-Dinamo . Pitești
IX. Fiorentina—Lazio
X. Inter—Juventus
XI. Palermo—Milan
XII. Genoa—Padova

★
Numai astăzi șl miine mal puteți de

pune buletinele pentru tragerea specia
lă Pronoexpres din 20 aprilie, care are 
un report de 74.374 lei.

La tragerea specială Pronoexpres de 
miercuri se acordă suplimentar trei au
toturisme și alte numeroase premii.

La tragerea Pronoexpres de săptă- 
mlna trecută doi participant au obți
nut cite un premiu in valoare de 74.373 
lei. Și dvs. puteți obține un premiu im
portant in bani sau obiecte partlcipind 
la tragerea snecială Pronoexnre» din



Criteriul mondial de scrimă al tineretului
C.S.M. REȘiTA A ÎNVINS PE ȘTIINȚA BUCUREȘTI
$1 RAPID BUCUREȘTI A TRECUT PE PRIMNl IOC ♦

IN CAMPIONATUL FEMININ -t- MONDIAL DE TINERET
Etapa de ieri a campionatelor re

publicane de handbal a fost dominată 
«ie întîlnjrea dintre echipele mascu
line G.GA. și Dinamo București, în
cheiată cu victoria primei formații. In 
plus, această etapă ne-a oferit și o 
surprăă de mari proporții, care a de
terminat o serioasă schimbare în frun
tea clasamentului feminin: învingînd 
pe Știința București, G.S.M. Reșița a 
realizat prima victorie din campionat 
și a înlesnit echipei Rapid ocuparea 
primului foc la o diferență de 2 puncte 
față de Știința București.

MASCULIN. G.C.A. — Dinamo Bucu
rești 11—® (6—7). Meciul a avut o 
primă repriză frumoasă, în care dina- 
moviștii bucureșteni au jucat mai bine 
în atac, finalizlnd acțiunile cu regu
laritate. In partea a doua a întîlnirii, 
echipa C.C.A. și-a organizat bine apă
rarea și a stăvilit cu mai multă ușu
rință acțiunile ofensive ale handbaliș- 
tilor de la Dinamo. învingătorii au 
știut să joace calm și nu s-au pierdut 
la începutul partidei cînd au fost con
duși. Trebuie adăugat faptul că spre 
sfîrșitul meciului am asistat și la unele 
ieșiri nesportive de care s-au făcut 
vinovați jucători din ambele echipe. 
Punctele au fost înscrise de : Bulgarii 
(6), Oțelea, Nodea, Barabaș, Joch- 
man și Telman pentru C.C.A., Ivă-

nescu (4), Hnat (3), Costache 
Popescu pentru Dinamo. Inegal 
trajul lui Gh. Popescu. Victoria 
bolia — C.S.M.S. Iași 11—6 (5—3); 
Chimia Făgăraș — Voința Sibiu 
12-10 (6—4). A fost un meci frumos 
In care gazdele au avut inițiativa ma
joritatea timpului. înaintașii au ratat 
însă mult. (V. Lazăr, coresp.). C.S.M. 
Reșița — Rapid București 10—9 
(6—5). Meci viu disputat, în care au. 
abundat duritățile. Au fost acordate nu 
mai puțin de 8 lovituri de la 14 m. 
(Gh. Dobrescu, coresp.). Dinamo Ora
șul Stalin — 
17—14 (6—7).

FEMININ. C.S.M. Reșița - ȘtiințaT_ , n. .. n D . .
București 4-3 (2-2). Victoria echi-f7- '• Drimba (R.P.R.) 1 
pei reșițene este pe deplin meritată.LNyomarkai (R.P.U.) 1 v. 
Știința București a jucat foarte ner-Ț 
vos. Au marcat: Adam (2), Imlingl 
(2) pentru C.S.M. și Niculescu (2),4 
Szoko pentru Știința. (Gh. Dobrescu.* 
coresp.). Progresul București — T 
cord Mediaș 6—6 (3—1). Echipa dinjj 
Mediaș a produs o frumoasă siir-ș.’ 
priză prin rezultatul de egalitate rea-j 
lizat în compania puternicei formații! 
buctireșfene (A Axente, coresp.). Con-X 
structorul Timișoara — Știința Timi-t 
șoara 0—3 (0—2). Tractorul Orașul ♦ 
Stalin — C S. Tg. Mureș 5—6 (2—3).f 
C.S.M. Sibiu — Rapid București! 
3—7 (2—2). f

II și 
arbi- 
Jim-

) LENINGRAD, 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Criteriul mondial de scrimă al tine
retului continuă să constituie un im
portant eveniment sporti» întrecerile 

)— din care nu lipsesc nici surpri
zele — pasionează prin nivelul lor ri
dicat, prin spectaculozitate și echili
bru de valoare.

Vineri noapte, oficialii au întocmit 
clasamentul probei de floretă — băieți: 
1. Lâszlo Kamuti (R.P.U.) 7 v; 2. /. 
C. Magnan (Franța) 6 v; 3. /. Brecht 

_ . • ■ , , _. , i (R.F.G.) 4 v; 4. Tunase Mureșanu 
Tehnometal Timișoara♦ (R p R j 4 v; 5 j Courtillat (Franța) 

3 v; 6. E. Rodocanaki (Franța) 2 v;
7. I.

s.» vede, floretiștii romîni 
locurile 4 și 7 în finală. 
Drîmbă, acest rezultat

v; 8. E. 
După cum 
au ocupat 
Pentru I.

constituie o 
Re-4 performanță excepțională. De la Tă-

nasc Mureșanu așteptam mai mult.
Sîmbătă a început concursul femi

nin. 28 de floretiste (împărțite în 4 
serii) au avut de trecut — chiar de 
la început — dificultățile sistemului 
de calificare (pentru semifinale 
mau să so califice numai primele 
clasate în fiecare serie). Seriile 
fost cîștigate de Ragno. (Italia), 
soua (U.R.S.S.), Katie (Austria) 
Dodane (Franța). Reprezentantele noa
stre Valeria Lutrnan și Ana Ene n-au 
reușit să se califice. Valeria Lutrnan 
n-a obținut nici o victorie în seria a 
II-a, cîștigată de Sisova, iar Ana Ene
— care s-a comportat totuși meritoriu 3 v; 7. Hofman (R.F.G.)
— a pierdui locul III după barajul 
susținut cu Lubețkaia (U.R.S.S.) și 
Bertrame (Italia). După desfășurarea 
celor două semifinale, care au revenit 
floretistelor Sepeliova (U.R.S.S.) și 
Gulaciki (R.P.U.), a început finala ~

în care au dominat sportivele sovie
tice. Pînă la jumătatea concursului, 
Sepeliova (U.R.S.S.) și Ragno (Italia) 
se găseau la egalitate (cîte 4 victorii) 
ș! fără nici o înfrîngere. Ragno pierde 
apoi la Sisova, dar cîștigă la Se- 
peliova. O întrecere interesantă în

ur- 
trei
au care victoria a trebuit să fie decisă 

de barajul dintre cela două concurente, 
baraj cîștigat de Sepeliova cu 4—2. 
Clasamentul probei : 1. Sepeliova
(U.R.S.S.) 6 v; 2. Ragno (Italia) 6 
v; 3. Salontay R.P.U.) 4 v; 4. Lu- 

Sisova 
(R.P.U.) 
2 v; 8.

Ș(- 
și

betkaia (U.R.S.S.) 4 v; 5.
(U.R.S.S.) 3 v; 6. Gulaciki

Știința Cluj a înscris 120 de puncte
In meciul cu Voința Iași!

cam-Tn cadrul penultimei etape a 
p onatirfui republican masculin de bas
chet au fost Înregistrate următoarele 
rezultate:

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - DINAMO 
ORADEA 55—49 (22—26). Echipa 
ci/gătoare a fost decisă în partea a 
dona a reprizei secunde, cînd, profi- 
tind de oboseala vădită a orădcnilor, 
studenții au realizat o diferență de 
cîjeva puncte. Au marcat: Radulescu 
15, Barau 13, Nosievici 12, Steresqi 
7. Niculescu 4, Nagy 2, Popper 2, 
pentru Știința și Hupoiu 13, Suhai 11, 
Mokoș 8, Agapescu 7, Sebestien 4, Pa
nek 3 șj Vanla 3 pentru Dii.amo. 
Menționăm că în prima repriză jucă
torul Liviu Nagy de la Știința a fost 
ej ninat pentru joc periculos.

’ROGRESUL BUCUREȘTI—STF.A- 
G' L ROȘU ORAȘUL STALIN 46-15 
(16—27). Codașa clasamentului a rea- 
l'zat o surprinzătoare victorie în ul
timul minut de joc. Au marcat: Florca 
17, Simion 10, Popovici 6, Brînzei 4. 
N'icnlescu 3, Crstev 2, Carabelian 2. 
lacob 2 pentru Progresul, Eranz 17, 
/ ercleș 8, Dumitrescu 6, Szabo 5, 
Doca 6, Bîrsan 2 pentru Steagul roșu.

C.C.A. — DINAMO TG. MUREȘ 
90—60 ( 41—24). Campionii țării și-au

luat o categorică revanșă pentru în- 
frîngerea suferită în tiir. Au marcat: 
Fodor 24, Nicitlescu 14, Ncdeff 13, 
Novacek 13, FoUbert 10, Dinescu 8, 
Testiban 4, Nedelea 2, Cimpoiaș 2. 
pentru C.C.A. și Mitteiman 22, Bor- 
bely 19, Eordogh 9, Buzan 3, Zoizon 
3, l<;id;ir 4, pentru Dinamo.

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA IAȘI 
120—76 ( 55—36). Handicapați de ab
sența lui Voroneanu și indisponib'li- 
tate.i lui Cli'oreanu, survenită în tim
pul meciului, ieșenii nu ait putut face 
față jocului ef cace al clujenilor, care 
au realizat un adevărat record d: 
scor pentru actualul campionat repu
blican. An marcat: Albii 46, S,-irosi 31, 
Viciu 19, Popescu 12, Zerkt 6, lonescn 
6, pentru Știința 
Iluțtt 15, 
Cli oreanu 
pentru Voința. (T. IANCU — coresp.)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - 
LI L BUCUREȘTI 67—51 
Au marcat: Drăgătoiu 32, 
14, Bășteariu 8, Popovici 8, 
Wilwert 2. pentru Ș.’.ința

Bărbulescu
6, Popescu 

1, pentru 
coresp.)

Mihăilescu 12,
7, Bădașcu 8,

si Todirasctt 18, 
" Păun 12.

Kluge 4,

13, Cojocarii 10, 
tucean 7, Motaș 
țescit 2, Ivancca 
(N. NESTOR —

- META- 
(30-22). 

Ploeșteami 
Ivanici 3, 

Bura ia 
8. Tnr- 
4. Du- 

Metalul.

Dodane (Franța) 1 v.
Tot 28 de concurenți — 

în 5 serii — au participat și 
de spadă. De remarcat faptul că toți 
reprezentanții noștri — Tănase Mure- 
șanu, Adalberts Guraih și Ș(. Haukler 
— au-, trecu,t din primul tur, califi- 
cîndu-se pentru cele 3 semifinale. Se
riile au fost cîștigate în ordine de: 
Relegato (Italia), Lidwal (Suedia), 
Sivdzinski (R.P.P.), (R.F.G.),
Nicancikov (U.R.S.S.). Cîștigătorii se
mifinalelor: Walberg (Suedia), Dacia- 
turian (U.R.S.S.), Laguervâlle (Sue
dia). Sportivii noștri au obținut ur
mătoarele rezultate: Tănase Mureșanu 
—, participant jn prirrța semifinală — 
n-a realizat nici o victorie și nu s-a 
calificat pentru finală; Adalberts Gu- 
rath,; concurînd ■ în cea dc a doua se
mifinală,' a ocupat lociil II — avînd 
o comportare foarte bună și calificîn- 
du-se pentru finală; Șt. Hapkler 
ocupat 'locul - V,' necaiificîndu-șe. 
finală au intrat astfel, doi sportivi so
vietici, 2 suedezi, 2 unguri, un romîn 

' un polonez și un finlandez.
La ora cînd telefonez, la 

Stadion răsună acordurile 
nostru vestind o victorie de 
realizată în marea întrecere de scri
mă a tineretului, Criteriul mondial. 
Dînd dovadă de o pregătire supe
rioară, luptînd cu patriotism pentru 
culorile patriei noastre, ADALBERTH 
GURATH a terminat învingător proba 
de spadă, întrecînd concurenți de cea 
mai ridicată valoare. El a devenit 
astfel campion mondial de tineret la 
scrimă. Amănunte asupra acestei pro
be deosebit de disputate în care re
prezentantul nostru a obținut o vic
torie de prestigiu, veți citi în numărul 
următor al ziarului nostru, lată cla
samentul probei;

1. ADALBERTH GURATH (R. P. 
Romînă) 6 victorii — campion mon
dial de tineret — 2. Walberg (Sue
dia) 5 v., 3. Nicancikov (U.R.S.S.I 
5 v., 4. Sivdzinki (R.P.P.) 4 v.. 5. S“- 
keres (R.P.U.) 4 v. 6. Laguervalie 
(Suedia) 3 v. 7. Seblom (Finlanda, 
3 v. 8. Haciaturian (U.R.S.S.) 3 v 
9. Preda (R.P.U.) 2 v.

ELENA MATEESCU

îtnpărțiți 
la proba

Reprezentativa feminină de baschet 
a R. Cehoslovace a învins echipa 

cu 60-48 (33-22)
petuoase ale maestrei emerite Htibal- 
kova, pătrunderile eficace alo maestrei 
emerite Adamirova, aruncările precise 
ale jucătoarelor Novakova și Ilorako- 
va și, în general, coeziunea remar
cabilă a formației cehoslovace/ alcă
tuită din baschetbaliste care joacă de 
multi ani împreună, au impresionat 
și au reflectat valparea ridicată a 
acestei reprezentative, fruntașă în 
baschetul mondial.

Echipa noastră a luptat din toate 
puterile pentru o comportare frumoa
să, Păcat însă că eforturilor vădite 
ale componentelor echipei nu li s-a 
adăugat o linie unitară și constantă 
în comportarea tehnică și t. etică, fluc
tuațiile determinînd în mare măsurii 
diferența de 12 puncte, cu care ati 
pierdut. Elocvente sînt în această pri
vință procentajele: la aruncări libere 
jucătoarele noastre au realizat în pri
ma repriză doar 36,30 la sută, ceea 
ce este total necorespunzător, în timp 
ce în a doua au reușit 83,30 la sută 1 
Din procentajele realizate de oaspete 
la aruncările din acțiune reiese <le 
altfel comportarea echipei romîne în 
apărare în cele două reprize; în prima 
repriză baschetbalistele cehoslovace au 
realizat 
a doua — în care jucătoarele noastre 
s-au apărat cu mai multă atenție — 
au realizat doar 43,40 la sută.

Desigur însă că meciurile cu R. 
Cehoslovacă constituie în primul rînd 
un bun prilej de antrenament și ve
rificare. înlăturarea deficiențelor scoa
se în evidență cu acest prilej va con
tribui la îmbunătățirea continuă a 
jocului echipei noastre reprezentative.

Cele 108 puncte ale partidei au fost 
înscrise dc: I IU BALKOVA 12, NO
VAKOVA 11, F1ORAKOVA 7, ADA
MIROVA 6, Taissigova 6, Ve'.kova 6, 

-Joskova 5, Zvolcnska 4, .lislavaska 3, 
)) pentru R. Cehoslovacă si de VOICU 18, 
..RAOOV1ȚA 8 ,KRAUSS 6, PredescuG, 
))Niculescu, 4, Ivanovici 4, Simon I și 
- -Harălambie 1, pentru R.P. Roniînă. 
))Au arbitrat bine: S. Stoianov și L. 
ZKaterinski (R.P. Bulgaria).
/ D. STANCULESCU

R. P. Romîne
Intîlnirca dintre reprezentativele fe- 

Xminine de baschet ale R.P. Romîne
♦ și R. Cehoslovace — desfășurata ieri 
Xdimineață în sala Floreasca din C.i-
♦ pitală — a avut două părți bine dis- 
Țtincte. In prima repriză oaspetele .-iu 
♦dominat categoric, au condus la scor, 
Țiar reprezentantele noastre s-au apu-

I
r at slab și au fost ineficace în arun
cările libere. în repriza a doua bas
chetbalistele romîne au eliminat în 
mare măsură greșelile comise în pri
mele 18 minute și au reușit să facă 
față unei echipe superioare prin pre
gătirea tehnică, tactică și prin expe
riența jucătoarelor. De altfel, scorul 
pe reprize este edificator asupra si
tuației de pe teren: prima parte a 
meciului a fost cîștigată dc echipa R. 
Cehoslovace cu 33—22, iar a dona 
♦ la diferență de numai un punct: 27—26, 
Țscorul final al partidei fiind de 60—48 
X pentru oaspete.

♦ In primele patru minute jocul 
Ifost echilibrat, dar din minutul 
♦ pînă în minutul 11 baschetbalistele 
Țnoastre au înscris un singur punct, 
♦ în timp ce echipa cehoslovacii a mar- 
Țcat 16 puncte, scorul ajțingînd la un 
♦moment dat 22—7.
♦ In repriza a II-a, după un început 
Islab, în care echipa R. Ccho-Jovace 
♦s-a distanțat pînă la 20 de puncte 
I(min. 22: 43—23), reprezentativa țării 
♦ noastre’a găsit resursele necesare pen- 
rtru a contraataca cu succes, înscriind 
♦cu precizie atît din aruncările din ac- 
Țțiunc, cît și din cele libere.
X Reprezentativa R. Cehoslovace a 
♦ învins cu 60—48 ( 33 —22), manifes- 
Xtind în cursul meciului o evidentă 
♦ superioritate în pregătirea tehnică și 
Itactică. Permanenta circulație a ju- 
Xcătoarelor și a balonului, acțiunile im-

a
5

56,50 la sută, în timp ce in

a
Tu

Zîmnîi 
imnului 
răsunet

Dinamo București 
invins ieri la Berlin

In cel de al doilea meci, disputai ieri 
în cadrul turneului international de 
fotbal de la Berlin, echipa Dinamo 
București a pierdut cu 2-r-l în fața 
formației Vorwărts.

Știința Cluj, la a șasea victorie consecutivă !
Partida dintre Constructorul și 

Știința Cluj, care a dominat, prin im
portanța ei etapa a Vl-a, a corespuns 
«lin plin. Aceasta, mai ales, dacă 
avem în vedere condițiile dificile în 
care s-a jucat (un vînt puternic a 
bătut în rafale care stîrneau adevărați 
nori de praf). Clujenii au confirmat 
locul fruntaș pe care îl ocupă în ac
tualul clasament, jucînd ca o echipă 
matură și cîștigînd cu 12—0. Și ast
fel, după șase etape, Știința continuă 
a fi neînvinsăl Este o performanță 
nerealizată pînă acum de nici o altă 
formație din provincie. Dar faptul a- 
cesta nu este întîmplător. Pregătin- 
du-se cu seriozitate, studenții au pro
gresat mult pe planul tehnicii, ceea 
ce le permite să-și impună jocul care 
le convine, în funcție de adversar. 
Așa s-au petrecut lucrurile și ieri în 
partida «.a Constructorul. La început, 
vîntul care sufla puternic le-a fost 
clujenilor un aliat prețios. Ei au sezi- 
sat aceasta și în două rînduri, în 
primele minute, și-au pus adversarii 
în ofsaid. Crișan a transformat am
bele lovituri de pedeapsă și scorul a 
devenit 6—0. Această „zestre" a fost 
determinantă în desfășurarea ulte
rioară a partidei, pentru că „15“-le 
studenților a evoluat apoi relaxat.

în permanență inițiativa, 
ratează cîteva situații clare,

păstrînd 
După ce 
la reluare, clujenii își măresc avan
tajul prin Paloșanu (lovitură de pi
cior căzută) : 9—0. Știința joacă acum 
.în forță, inițiind atacuri pline de fan
tezie. Unul din acestea, „lucrat" per
fect dc Paloșanu, — Hossu, — Cor- 
doș și Crișan, se soldează cu o în
cercare de toată frumusețea, realizată 
de Crișan prin plonjon: 12—0. Știința 
a cîștigat o partidă de prestigiu, în 
care a vădit din plin calitățile ei teh- 
nico-tactice. Cele mai mari merite în 
realizarea acestei victorii categorice 
le au Paloșanu, Demian, Căliman, 
Crișan, Hagiu, Gebefiigi și Hossu 
(repriza a 11-a).

Constructorul s-a apărat curajos. 
Are meritul de a nu fi închis jocul. 
S-au remarcat Leați și juniorii Marin 
și Chirică. Din nou Radulescu a jucat 
periculos. Ne întrebăm cit timp vor 
mai fi tolerate ieșirile nesportive ale 
acestui jucător nărăvit?

In continuare au evoluat într-un 
joc confuz Progresul și Metalul. Me
talul a învins cu 5—3 (0—0), mar- 
cînd o ușoară superioritate pe îna
intare. Au înscris Negulescu o încer
care, pe care Naca a transformat-o

pentru Metalul, respectiv Declesis-- 
(încercare). S-au remarcat Marinachej^ 
și Cochia (Progresul) și grămada.I 
Metalului. ♦

ULTIMELE ȘTIRI

D. CALL1MACHI

• Știința București a întrecut destul)) 
de clar cu 14—3 (G—0) pe Știința-- 
Timișoara. In prima repriză, timișo-" 
renii au făcut față atacurilor dezlan-Ț 
țuite de Știința București, care : 
plimbat în permanență balonul. La))

Azi, la Constanța
A doua intilnire

R. P. Romină-R. Cehoslovacă

Spasski și Fischer pe primul loc la 
Mar del Plata

Azi la ora 19 în Sala Sporturilor 
din Constanța se dispută a doua îritîl- 

a'-nire dintre reprezentativele feminine 
r.......... ... r______ _______ de baschet ale R. P. Romîne și R.
reluare, numai după ce’ Celea (cel mai--Celioslovace, care vor prezenta aceleași 

echipe ca în primul meci disputat la 
București. Arbitri: S. Stoianov și L. 
Katerinski (R. P. Bulgaria).

bun om al timișorenilor) și întreaga" 
sa echipă dădeau evidente semne de.„ 
oboseală, Iliescu și apoi Leonte în-" 
scriu încercări spectaculoase. Au mai” 
marcat Tudorache (lovitură de pe--- 
deapsă), Teodorescu (încercare) și" 
Ciuliani (transformare). Pentru oas-- 
peți a înscris Celea din lovitură de” 
pedeapsă. (N. B.) - >•

• Dinamo-a întrecut Petrolul Plo-" 
ești cu 26—3 (13—0) după o partidă-- 
în care dinamoviștii au jucat totuși.. j^-ele 
sub posibilități, desfășurînd multe ac-",- ”- 
țiuni statice. (P. Georgescu—coresp.)."focurile !*3 și respectiv 17. Ieri a fost

„■■zi de pauză, iar azi se dispută ulti-
• C.S.M.S. Iași -! C.C.A. 0-8| -..........................

(0-3).

întrecerile de schi 
de pe Etna

In cursele de coborîre desfășurate 
sîmbătă în cadrul concursului intitulat 
„'"Le trei zile internaționale ale 
Etnei", schiorii romîni Ilona Micloș 
și Cornel Tăbăraș s-au clasat pe

ma probă : slalomul special.
(Agerpreș}.

Pasionantul „duel" Spasski—Fischer 
la turneul internațional dc șah de la 
Mar del Plata (Argentina) ia sfîrșit 
nedecis. Cei doi mari maeștri, cla
sați la egalitate de puncte, împart 
primul loc. După cum șe știe Spasski 
luase conducerea încă din prima rundă 
a turneului. Diferența de o jumătate 
de punct s-a menținut și înaintea ul
timei runde, cînd Fischer l-a învins 
pe Marini iar Spasski a remizat cu 
campionul Argentinei, Wexler. Astfel, 
cei doi tineri șahiști acumulează 13‘/j 
p din 15 posibile, realizînd un procen
taj deosebit de înalt (90 la sută!).

Meciul Botvinik—Tal. — A 14-a 
partidă a fost amînată

Gea de-a 14-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah care urma 
să se desfășoare în cursul zilei de 
sîmbătă a fost amînată din cauza îm
bolnăvirii marelui maestru Mihail Tal. 
Această partidă va avea loc la 19 
aprilie. Reamintim că scorul meciului 
este de 7‘/2'—5*/2 în favoarea lui Tal.
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