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A XII La ediție a Turneului LL E. F< a luat sfîrșit

După o luptă dramatică, reprezentativa R. P. Romîne 
a pierdut la limită finala cu R. P. Ungară: 1-2 (1-2)

• IN REPRIZA A DOUA, ECHIPA NOASTRA A RATAT NUMEROASE OCAZII PRINTRE 
CARE Șl UN 11 m. • CLASAMENTUL FINAL : 1. R. P. UNGARA ; 2. R. P. RO-

MINA ; 3. PORTUGALIA ; 4. AUSTRIA
R.P. ROMÎNA: Florea — Ivan, Hie 

Stelian, ANDREI — Radu, Surdan — 
PIRCALAB, NAFTĂNAILA, GANE, 
Badea, IACOB.

R.P. UNGARA: Szager — Menczel,

VIENA, 24 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Azi, în fața a 
peste 35.000 de spectatori a luat sfîr
șit a XlII-a ediție a Turneului Inter
național de Juniori U.E.F.A. în pri-

finala 
Szager

juniorii noștri au ridicat tribunele în 
picioare. In miri. 5 Badea trece de 
Meszoly ți pasează lui Năftănăilă care 
reia voie fulgerător in... bară! Din 
min. 7 însă, maghiarii iau inițiativa și 
Kekesi și Farkas construiesc acțiuni 
periculoase la poarta noastră. In inin. 
13 scorul este deschis. Ihasz îl lan
sează în adîncime pe Kekesi. care insă 
conduce defectuos balonul. Ilie Stelian 
vrea să degajeze, dar luftează și a- 
poi se oprește, lăsind mingea spre 
Florea care și ieșise din poartă. Ke
kesi insă urmărește, ajunge mai re
pede la minge și înscrie : 1—01 A fost 
o mare greșeală din partea lui Ilie 
Stelian. Jucătorii maghiari domină 
centrul terenului și atacă mereu. Flo
rea intervine cu succes în min. 19, 
dar peste un minut, dintr-o neatenție 
a sa, primește al doilea gol: apărarea 
noastră respinge mingea la o invăl-

V. GRADINARU

(Continuare in pag. a 4-a)

«CauiJt-ALI-LfA C0N6RE5 AL P.MKF
Lazăr Baroga și Icm Panait au stabilit

6 recorduri republicane
PREDEAL (prin telefon). Concur

sul de verificare a lotului olimpic 
de haltere care a avut loc duminică 
la Predeal s-a bucurat de un deose
bit succes. O pregătire și o formă 
remarcabilă au dovedit Lazăr Baroga 
și Ion Panait, care au fost de altfel 
și autorii oelor 6 noi recorduri ale 
țării. Ion Panait (categ. cea mai u- 
șoară) a totalizat 290 kg- (în afară 
de concurs 295 kg.), corectînd ve
chiul record care îi aparținea și era 
de 287,5 kg. La „împins** el a reali
zat 95 kg. (vechiul record: 92,5 kg). 
Celelalte patru recorduri aparțin „se
migreului** Lazăr Baroga: 137,5 kg. 
la „împins" (v.r.: 135 kg.) ; 125
kg. la „smuls" (v. r.: 122,5 kg.) ; 
160 kg. Ia „aruncat" (din a patra în
cercare), realizînd un total de 417,5 
kg. (422 kg. — în afară de concurs). 
Vechiul record la total îi aparținea 
cu 412.5 kg. și a fost stabilit în 1959 
la Oradea.

O impresie deosebită a lăsat tînă-

rul F. Balaș. Dacă nu ar fi depășit 
categoria (cea mai ușoară) cu numai 
300 g am fi consemnat din partea lui 
două valoroase recorduri: 120 kg. la. 
„aruncat** și 292,5 kg. la total. Ti— 

beriu Roman a concurai la „mijlocie** 
unde a totalizat 385 kg., performant 
ța remarcabilă pe care o poate rea
liza și la categoria „semimijlOcie*- 
In sfîrșit, Ion Birău (categ. semi- 
ușoară) a totalizat 310 kg., care nu 
oglindește forma și valoarea sa rea
lă. In general, toate rezultatele sînt 
bune, foarte apropiate de normele o- 
limpice.

După terminarea concursului, cel 
mai^ aplaudat halterofil al reuniunii, 
Lazăr Baroga, ne-a declarat: „Sini 

extrem de bucuros de rezultatele obți
nute. Ele oglindesc minunatele condi
ții de pregătire pe care le am. în
chin performanțele acestea celui de 
al III-lea Congres al Partidului nos* 
tru iubit".

I. OCHSENFELD

Angajamente ale asociațiilor, cluburilor sportive 
și ale consiliilor U. 0. F. S.

Angajamentele pe care asociațiile, 
cluburile și organele U.C.F.S. din în
treaga țară și te iau în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn au ca obiective 
antrenarea unui număr cît mai mare 
de tineri în competițiile sportive de 
mase, ridicarea măiestriei sportive, a- 
menajarea unor noi baze sportive etc.

In fiecare zi continuă să ne so
sească din întreaga țară vești despre 
angajamentele asociațiilor și cluburi
lor sportive, ale consiliilor raionale, 
orășenești și regionale U.G.F.S. Publi
căm, în continuare, cîteva dintre a- 
cestea:

Consiliul U.C.F.S. oraș Timișoara^

— Creșterea cu 5000 a numărului 
de membri U.C.F.S.

— Antrenarea a 20.000 de tineri la 
Concursul cultural-sportiv al tinere
tului.

— Crearea a 3 noi asociații spor
tive.

— Organizarea unei competiții Ia 
13 discipline sportive.

— Trecerea normelor G.M.A. de 
către 300 tineri și tinere.

— Pentru construirea noului sitadion, 
10.000 tineri vor efectua 200.000 ore 
muncă voluntară.

(Continuare în pag. a 2-a) '

Ma rea sală a Palatului Republicii
Sala cu o capacitate 

manifestărilor
de peste 3000 de locuri este destinată 
cu caracter obștesc și cultural

Fază din meciul RP.R. — R.P.V., din 
Năftănăilă (stingă), portarul maghiar 

j'ă spectaculoasă.

ui îneci, disputat pe stadionul Itohe 
Warte, Portugalia a învins Austria cu 
2—1 (1—1) și s-a clasat pe locul 3 
al Turneului.

Apoi s-au prezentat publicului cele 
două finaliste: reprezentativele R.P. 
Romîne și R.P. Ungare:

. -

Trei gimnaste din tara noastră! 
pai tie pă la un concurs la Moscova

Astăzi dimineață părăsesc Capi
tala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
gimnastele Sonia Iovan, Emilia Liță 
și Atanasia Ionescii. Ele vor par
ticipa la un mare concurs care 
va avea loc la Moscova în zilele 
de 26 și 27 aprilie a.c.

turneului. La un șut al lui 
refine balonul, printr-o sări- 

Telefoto Agerpres

Meszoly, Kaposzta — Galambos, Ihasz
— Faliszek. KEKESI. Kurtosi; 

KAS, Krajcsi.
Arbitrul : Stoll (Austria).

In cadrul planului general de sistematizare a Qapi- 
terminate lucrările de construcție a noii săli 

--a Palatului Republicii. Odată cu noua construcție, împre- 
T ună cu blocurile de locuințe recent terminate care o

l'AR-jț falei au fost

Antrenorii echipei noastre cunoșteau __ înconjoară, s-a creat o nouă piață a Palatului Repu- 
„.;rcctcr:ct—:1c juniori.or maghiari $i"blicii, artere de circulație și locuri de parcare a
știau că joacă cu centrul înaintaș re- * mașinilor, peluze cu copaci și flori.
caracteristicile

tras și cu interii Kekesi și Farkas X 
vîrfuri de atac. In consecința, îndru-ț

culorilor, esite înzestrată cu instalații eleetroacusHee 
moderne, cinemascop, a para ta j pentru transmisii de radio 
și televiziune, instalații speciale de iluminat. Plafonul și 
pereții au un tratament acustic special pentru a face 
sala complet absorbantă. Instalația de amplificare permite 
difuzarea în condiții perfecte a vorbirii în toată sala, 
prin circa 3.000 de difuzoare de mică putere instalate pe 
sp&zțul scaunelor.

Instalația electroacustică modernă asigură redarea ste
reofonică a diferitelor manifestări muzicale. Sînt create 
de asemenea condițiile tehnice care permit traducerea 
simultană în 8 limbi a lucrărilor Congreselor și consfătui» 
rilor organizate aici. Sala, încăperile tehnice pentru 
radio, televiziune și traduceri sînt prevăzute cu instalații 
de aer condiționat.

Realizarea noii săli a Palatului Republicii și a ans«n- 
blului de locuințe ce o înconjoară constituie una dki 
lucrările importante de consirucții stabilite de partid și 
guvern pentru a face Capitala țării noastre cît mai 
frumoasă.

In clișeu, un aspect al sălii.

Marea sală a Palatului Republicii, cu o capacitate de 
peste 3.000 de locuri, este destinată manifestărilor cu 

‘ : congrese, mitinguri și con- 
, con-

„ , . . - ..’ £.!■<•■ «J.vvV tic KJCUFI, “SIC
marne date juniorilor noștri au fost: I caracter obștesc și cultural:
în aparare marcaj sever la interi și, * ► sUtuiri, spectacole ale marilor ansambluri artistice, ♦ n rmnnr-il ca nu lucn r»r» înntnfnci țf] ' , < , _ • . c^'►cette cu caracter de masă, cinematograf.în general, să nu lase pe înaintași să 
intre în poziție de șut; în atac, 
tiuni rapide mult desfășurate pe aripi 
și folosind puterea de pătrundere a iui 
Gane și Badea. Pe teren însă, juniorii

ac- - - Sala, prevăzută cu parter, balcon în formă de potcoavă, 
lojă oficială centrală și loji laterale — are forma unui 
trapez ovalizat (52X 56 m), asigurînd o vizibilitate per
fectă din fiecare loc spre scenă, spre întreaga sală.' uni iiuvaic îuv apuc oveua, ojmc iirwta^a

noștri nu au respectat întocmai aceste-■ precum și de pe scenă spre sală. Sala comunică cu cele 
îndrumări. "două săli centrale ale Palatului Republicii printr-un corp

aparținut,.. legătură care cuprinde pe lîngă o sală impunătoare și 
o serie de birouri și săli de lucru necesare în timpul !u-

Tnceputul meciului ne-a 
deși jucam împotriva unui vînt puter-
nic. Prin acțiunile din min. *2, 3 și 5, ■ ■ crărilor congreselor și ale altor manifestări. 

■■ Sala, în care s-a rea'izat o armonioas

Crosul de mase „Să întîmpinăm 1 Mai":.:

ÎNTRECERI entuziaste
Ora 9 dimineața. Cetățenii care 

locuiesc pe străzile din împrejurimile 
Casei de cultură a tineretului din 
raionul „23 August" au ieșit să pri
vească șuvoiul de tinerețe care a cu
prins cartierul. In lumina argintie a 
soarelui primăvăratec flutură drape
le purpurii, tricolore. Tricouri roșii, 
albastre, violete, galbene... Tineri...și 
tinere... Peste cîteva minute se va 
desfășura faza orășenească a tra
diționalei întreceri sportive, — cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai".

Ora 9,30. Oficialii cheamă la start 
primii concurenți : junioarele. Ultimii 
„metri" de încălzire și... plecarea. 
Se aleargă cu iureșul celor 16 ani. 
Un tricou purpuriu se desprinde de 
„grosul plutonului" și se apropie sin
gur de linia de sosire. Unde am 
mai văzut fata aceasta ? A, da ! A- 
nul trecut, la finala crosului „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". O privesc. 
Fuge cu fața în plin soare. Parcă ar 
alerga în întîmpinarea lui. Elena Că- 
tăescu „dintr-a noua" de la. „me
die 35“, trece prima linia de sosire.

Apoi vin Ana Bușoiu de la școala-- 
medie 19, Lttcica Bălan, colega Ele-" 
nei Cătăescu...

Și iarăși start. Juniori, senioare," 
seniori. Din nou obișnuitele încu-" 
rajâri ale galeriei, tovarășii de mun--- 
că veniți să-și susțină echipele. A--» 
plauze. Din nou: „să vezi, am tras" 
prea devreme"— „am așteptat prea" 
mult"... Felicitări, zîmbete printre la-" 
crimi, unele de bucurie, altele....-■ 
Unii au înscris prima lor victorie-- 
sportivă. Și nu-i puțin. "

Ora 11. Festivitate de premiere." 
Se primesc diplomele.Primii trei cla-” 
sați. La juniori: T. Sîrbulescu--
(r. I. V. Stalin), V. Marinescu (r. 1-- 
Mai), I. Chimoiu (r. Grivița Roșie}." 
La senioare: Maria Gheorghe (r. 1" 
Mai), Marin Nicoleta (r. 1 Mai},” 
Olga Zelenko (r. V. I. Lenin}. La-- 
seniori : Iosif Hecko (r. I. V. Sta-” 
lin), Gh. Coica (r. I. V. Stalin}, V." 
Valea I V Sfalîn) Cupa re-"

< ► 
(Cpnunuare. in pag. a 2-a)

( Agerpres)s-a rea'izat o armonioasă îmbinare a
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C.C.A. a cucerit pentru a patra oară titlul de campioană a tării
Mamie ele asociațiilor, 
iir Ji ele

Metalul și Progresul București au retrogradat din categoria A
(Urmare din pag. 1) '

' Cu jocurile desfășurate sîmbătă și 
ieri, s-a încheiat ediția 1959—1960 a 
campionatului republican de baschet 
masculin. Titlul de campioană , a re
venit pentru a patra oară valoroasei 
echipe C.C.A., care a dovedit de-a 
lungul celor 22 etape o bună pregă
tire tehnică, tactică și fizică, precum 
și dorința deosebită de a apăra cu 
cinste culorile clubului, lată rezulta
tele înregistrate în etapa a 22-a:
' VOINȚA IAȘI — C.C.A. 58—82 
(31—36). Militarii au prestat un joc 
de înalfă factură tehnică și au învins 
la un scor concludent. Au marcat: 
Nedef (21), Niculescu (20), Fodor 
(18), Folbert (8), Dinescu (6), Ne- 
delea (6), Valeriu (2), Testiban (1) 
pentru C.C.A. și Vișoianu (16), Huțu 
(13), Mihăilescu (9), Todirașcu (8), 
Păun (7), Bădașcu (4), Pînteac (1) 
pentru Voința. (A Scăunaș — coresp:)

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 80—80 (39—35). Au marcat: 
Mocoș (25), Sebestyen (19), Suhai 
(12), Aga.pescu (12), Hupoiu (8), Bi- 
Iioii (4) pentru Dinamo și Albii (35), 
Viciu (18), SarossJ (9), Chioreanu 
(7), Bogdan (4), Bugnariu (4), Zeriu 
(3) pentru Știința. (M. Roxin — 
coresp.)

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN 
— ȘTIINȚA BUCUREȘTI 77—68 
(34—36). Un joc toarte frumos, de o 
valoare tehnică ridicată și cu o evo
luție a scorului interesantă.. Au
cat: Dumitrescu (14), Szabo (14), 
Zerele? (14), Bîrsan (12), Doca (11), 
Munleanu (10), Frantz (2) pentru în
vingători, și. Răduleșcu (21), Nosievici 
(17), Barau (13), Nagy (7), Nicu
lescu (6), Popper (4) pentru învinși. 
(C. Gruia — coresp. reg.)

DINAMO TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 82—62 ( 34—23). Invim 
gînd la un scor categoric, mureșenii 
și-au asigurat un meritat loc II în 
iiasamentul campionatului. Au mar
cat: Borbeli (16), Kădar (6), Ebrddgh 
(10), Buzan (6), Mitfelman (33), 
Bokor (4), Berekmeri (7) pentru Di-

mar-

namo și Costescu (10), 6. Popescu Jacob (3), ©arabelian (2) pentru Pro- 
(22), lancidcscti (5), Predulea (12), greșul.
Stănescu (3), Szabo (2), AngheJ (.4), Clasamentul final s
B. Popescu (4). (K. Vasile — coresp. 
«g)

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 89-57 (28-31). 
Au marcat: Tursugian (15), Cojo
carii (15), Burada (11), Motaș (6), 
Ivancea (4), Georgescu (4), Bărbu- 
lescit (2), Popescu (2) pentru Meta- 
hil și Florea (17), Popoviei (15), Si- 
mion (10), Brînzei (6), Crstev (4),

1. C.C.A.
2. Dinamo Tg.
- Știința Cluj 

Voința lași 
Știința Tim. 
Dinamo Oradea 
Știința Buc. 
St. roșu Or. 
Stalin

9. Dinamo Buc.
10. Rapid Buc.
11. Metalul Buc.
12. Progresul Buc.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

M.

22
22
22

22
22
22
22
22

1 1691-1336 64
6 1505-1313
7 1635-1531
9 1336-1406

22 21 0
22 14 2
22 14 1
22 12 1

12 0 10 1220-1257
11 1,10 1399-1446
10 3 9 1378-1319

9 1 12
8 1 13
6 1 15
8 0 IC
3 1 18

52
51
47
46
45
45

1212-1286 41
1296-1308 39
1329-1412 35
1175-1301 34
1258-1519 29

— In cadrul „Lunii amenajărilor și 
construcțiilor bazelor sportive", mem
brii U.C.F.S. din orașul Timișoara vor 
amenaja 20 baze sportive simple.

Asociația sportivă 23 August— 
București

’ilor sportive 
silfilor ll. C. F. 1

— Amenajarea prin muncă volun
tară a terenurilor sportive ale aso
ciației, în vederea organizării cam
pionatelor

★
Asociația sportivă Recolta—Poșta 

Ctlnău (raionul Buzău).

— Creșterea cu 1900 a numărului 
de membri U.C.F.S.

— Organizarea campionatului aso
ciației sportive la fotbal, handbal, vo
lei, lupte, box, tenis de masă, popice 
și șah.

— încasarea la zi a cotizațiilor 
membrilor U.C.F.S.

— Amenajarea prin muncă volun
tară a unui teren de fotbal, volei și 
a unei piste de popice.

— încasarea la zi a cotizațiilor 
membrilor U.C.F.S.

— Organizarea campionatelor aso
ciației la volei, tenis de masă și șal).

— Creșterea cu 80 a numărului de 
membri U.C.F.S.

întreceri entuziaste în București

FEMININ

PRO-

peste 
bucu- 

cauză.

au obținut o victo- 
au jucat foarte bine 
și 4, în timp ce în 
mai relaxat, au dat

lupta pentru victorie sînt aruncate toate forțele.

și T. Vladimirescu cu 
V. P.

Citeva clipe după plecare. In

(Urmare din pag. 1)

Jocuri frumoase în etapa de ieri
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — TRAC-i 
TORUL ORAȘUL STALIN 3—1 (15- 
12, 16-14, 6-15, 1Ș-16)- Jucătorii de 
la Tractorul s-ău comportat foarte 
frumos în meciul cu Dinamo, reușind 
în compania acestora o partidă dis
putată, cu schimbări de scor nepre

văzute. S-au remarcat: Derzei, Ere- 
mia, Mihăilescu (Dinamo), Chiriță, 
Iordache, Rusii, Rău (Tractorul).

ȘTIINȚA CLUJ — VICTOR 
BUCUREȘTI 3—1 (15-13, 15-9 8-. 
15-11). Studenții 
rie meritată. Ei 
în seturile 1, 2,

• al treilea, jucînd 
posibilitate adversarilor să cîștige un 

set. (A. Dumitriu-coresp.)
ȘTIINȚA TIMIȘOARA - RAPID 

BUCUREȘTI 1-3 (11-15. 15-8, 10-15, 
14-16). Studenții s-au ridicat adesea 
la nivelul campionilor. In setul al

PROGRESUL TÎRGOVIȘTE — C. P. 
BUCUREȘTI 2-3 (8-15, 15—13,
11 — 15, 15—9, 12—15). Meciul a stîr- 
nit un interes deosebit: dacă învin
gea, Progresul se depărta și mai mult 
de zona supusă retrogradării. Bucu- 
reștenccle aii trecut cu greu 
echipa din Tîrgoviște. Calmul 
reștencelor le-a dat cîștig de 
(A. Vlăsceanu-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - 
GREȘUL BUCUREȘTI 3-2 (16-14, 
10—15, 15—5, 4—15, 15—9). Fazele 
plăcute care au presărat meciul au 
făcut ca spectatorii aflați în sala Me
talul să plece mulțumiți de la acest 
meci. (Al. Colțan-coresp.).

VOINȚA SIBIU - ȘTIINȚA CLUJ 
3—1 (11—15, 15—6, 15—13, 15—4). 
Joc dinamic, frumos, mult aplaudat, 
în care s-a dus o luptă dîrză pentru 
victoria care a revenit pe merit si- 
biencelor. (Valeria Vlădoianu-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — SOME
ȘUL CLUJ 3—0 (11, 11, 6). Cel mai 
important joc al etapei s-a disputat 
(în, special primele două seturi) la un 
nivel superior. Chijencele s-au arătat 
de multe ori egale în pregătire jucă
toarelor de la Dinamo, dar „s-au pier
dut" tocmai în finalul seturilor, adică 
atunci cînd trebuiau să joace cu mai 
multă atenție. (M. T.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 3—0 (0, 1, 8). Echipa 
oaspe n-a opus nici un fel de rezis
tență campioanelor. (C. Alexandru- 
coresp.).

VOINȚA ORAȘUL STALIN - PE
TROLUL CONSTANȚA 3-1 (14-16, 
15—6, 16—14, 15—11). Petrolul a reu
șit o partidă bună, pierzînd la mare 
luptă. (P. Dumitrescu-coresp.).

N. Bălcescu 
298 puncte. 14-16). Sti ( 

la nivelul campionilor. In setul 
patrulea studenții au condus cu 11-5 
dar torța de atac a feroviarilor a 

„întors" reziiltătul. (N. Mihăilescu- 
coresp.Ț 1

C. C. A. — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 3—0 (13, 15, 11). Meci 
disputat, însă’Taxă a se ridica la un 
nivel tebțiic siiperior. Au plăcut Cor- 
beanu și Ctăici de la învingători șl 
Wilwerth de' învinși. (Al. Colțan- 
coresp.).

POLITEHNICA OR. STALIN — 
ȘTIINȚĂ GALAȚI 3—1 (15-1, 15-13, 
8-15, 15-10)'. Localnicii, superiori la 
blocaj și avînld Tun atac mai varia* 
au cîștigatu pen merit o partidă fom 
importantă in lupta pentru evit% 
retrogradării. (Gh. Măzgăreanu-coresp.)

Meciul Jiul (lost Utilajul) Petro
șani — Pfbgrestîl București nu s-a 
disputat.

vine sportivilor din raionul 
clasați pe primul loc cu 188 . 
Sînt urmați în ordine de cei (țin 
raioanele 1 Mai, cu 284 puncte, Pe __ _  _______ _ „„
locurile 3—4, sportivii din raioanele . prcZenți în" centruT orașului "^Brăila 

pentru a asista la întrecerile din ca
drul crosului „Să întîmpinăm 1 Măi" 
faza pe oraș. Au participat peste 
200 de ■ .......
sportive 
eîștigate după cum

Stalin, 
punctei Participare

Citeva mii

numeroasă la Brăila

de spectatori au fost

Chimia Făgăraș invinsă la Iași!
Dinamo București la 2 puncte de lider

concurenți din asociațiile 
brăilene. Întrecerile au fost 

urmează: ju
nioare — Ștefania Priceputu (șc. 
prof. Petrol—Chimie), juniori — 
Ucă Pompiliu (șc. prof. Petrol-Chi- 
mie), senioare — Maria Bărăgan 
(Voința), seniori — Const. Rușinoiu 
(Voința), N. COSTIN-coresp.

Etapa de ieri a campionatelor re
publicane de handbal în 11 a fost 
marcată de o mare surpriză: înfrîn- 
gerea liderului — Chimia Făgăraș — 
în fața echipei ieșene C.S.M.S. Prin 
victoria clară obținută de Dinamo 
București în meciul cil C. S. M. Re
șița, campionii s-au apropiat la nu
mai două puncte de echipa din Fă
găraș și astfel, cu patru etape înainte 
de sfîrșit. lupta pentru titlul de 
campioană dintre cele două echipe se 
anunță deosebit de disputată. Și a- 
cum, eîteva relatări asupra meciuri
lor desfășurate :

■ In Capitală, Dinamo București a 
întrecut mult mai ușor decît era de 
așteptat echipa reșițeană C. S. M 
Bueureștenii au făcut o primă repri
ză excelentă. Atacul a jucat în per
manentă mișcare scoțînd în evidentă, 
nu numai recunoscuta forță de șut a 
lui Hnat și Ivănescu, ci și puterea 
de pătrundere, de multe ori derutantă, 
a lui Costache I și Costache II. Ast
fel, după 20 de minute de joc dina- 
moviștii conduceau cu 8—1(1), iar 
'la sfirșitul reprizei tabela de marcaj 
indica scorul de 11—4 în favoarea 
lor. După pauză, handbaliștii reși- 
teni, care pînă atunci își limitaseră 
atacurile la acțiunile individuale ale 
lui Ferenschutz și Schiitz au început 
să joace mai clar in atac reușind să 
mai refacă din handicap. In cele din 
urmă, Dinamo a obținut victoria cu 
scorul de 16-10 (11-4). Au înscris: 
Hnat 5, Ivănescu 4, CostaeI 2,

Popescu, Bădttlescu, Covaci, Martini și 
Costache II pentru Dinamo și Feren- 
schiitz 6, Schutz 2, Kalef și Jendel 
pentru C.S.M. Reșița.

Partida Rapid—Victoria Jimbolia a 
adus bucureștenilor prima lor victorie 
în retur. Atacul rapidist, în frunte cu 
Coman și Ionescu — în mare vervă 
— a străpuns cu ușurință fragila a- 
părare a echipei din Jimbolia, în
scriind numeroase goluri la capătul, 
unor acțiuni spectaculoase. Scor fi
nal: 18-10 (9-5) pentru Rapid (ad. v.).

■ IAȘI: .lucind cu o ambiție deo
sebită, echipa locală C.S.M.S. a ic- 
ușit frumoasa performantă de a în
trece fruntașa clasamentului — 
Chimia Făgăraș. Handbaliștii ieșeni 
s-au apărat cu multă dîrzenie. iar în 
atac au beneficiat de uh jucător, in-' 
tr-o fbrmă deosebită — Țipu care a 
înscris 10 goluri I Rezultatul final : 
12—11 (6—3) pentru C.S.M.S. (P.
Codrea-coresp. reg.j.

■ TIMIȘOARA : Intîlnind echipa
locală Tehnometal, formația bucu’reș- 
teană C.C.A. a obținut și cea de-a 
5-a victorie în retur cîștigînd cu 
24—12 (12—4). Bulgaru (12), No
ri ea 
mai 
(N.

(4) și Jochman (4) au iost cei 
buni jucători ai echipei militare. 
Nestor-coresp.).
SIB1LI: După un joc viu dispu- 
echipa locală Voința a întrecut 

Dinamo Or. Stalin cu scorul de 10—9 
(7—5). (M. Luptițiu și C. PitarU-
coresp.)

tat.

H I P I S M

Mediaș...
Numeroși sportivi an luat parte la 

faza orășenească a crosului „Să întîm
pinăm 1 Mai”-în orașul Mediaș. Primii 
clasați, pe probe, an fost : junioare- 
Silvia Bungăn (Unirea Mediaș) ; ju- 
niori-Zoltan Horvath (Unirea Mediaș); 
senioare-Erika Fii înger (Unirea Me
diaș) și seniori-Hans Schenker (Gaz 
Metan).

1. Dlnamo București 18 18 0

54: 5

36 1. Rapid București 18 17 1 53:13 35
2. Rapid București 18 17 1 51: 9 35 2. Progresul ::București 17 15 2 48:18 32
3. Someșul Cluj 18 14 4 46:17 32 3. Dinamo București 18 14 4 49:23 32
4. C. P. București 18 11 7 41:31 29 4. Știința Cluj ? 18 13 5 47:30 31
5. Metalul București 18 9 9 35:34 27 5. Tractorul Or. Stalin 18 10 8 35:34 28
6. Voința Orașul Stalin 18 8 10 32:39 26 6. C.C.A. 18 9 9 37:37 27
7. Știința Cluj 18 8 10 30:39 26 7. Știința Timișoara 18 8 10 34:37 26
8. Voința S biu 18 6 12 28:42 24 8. V ctoria București 18 8 10 35:40 26
9. Progresul București 18 6 12 25:40 24 9. Jiul Petroșani 17 5 12 28:40 22

10. Progresul Tîrgoviște 18 5 13 22:46 23 10. Constructorul Buc. 18 3 15 21:49 21
11. Petrolul Constanța 18 4 14 24:43 22 11. Politehnica Or. Stalin 18 3 15 18:49 21
12. Știința Timișoara 18 2 16 9:52 20 12. Știința Galați 18 2 16 17:53 20

DAN VtNTlLA 
corespondent

Dinamo Galați C.S. Craiova

categoriei B

— Unirea Iași 4—1

Prahova Ploești

— Rulmentul Bîrlad

Pașcani

Rezultatele etapei de ieri a
SERIA I SERIA A li-A

Metalul București — Metalul Tîrgo
viște 2—3 (1—2).

Știința Craiova
0—1 (0-0).

Drubeta Tr. Severin — Carpați Si
naia 1—0 (1—0).

Dinamo Obor -
6—0 (1—0).

C.S.M. Reșița —
2—0 (0—0).

C.F.R. Timișoara
șoara 0—1 (0—1).

Flacăra Moreni — Metalul
Roșu 4—0 (1-0).

CLASAMENTUL

Dinamo Pitești

Poiana Cîmpina

Știința Timi-

SERIA A lll-A
Gaz Melan Mediaș — C.S. Oradea 

0-0
C.F.R. Arad —

1—1 (0-0)
A.S.A. Sibiu —

Stalin 1—1 (1—0)
C.S.M. Baia Mare 

raș 5—1 (1—1)
Recolta Cărei —

1—0 (0—0)
CS.M. I Ohij - C.S.M. II Cluj 

1—3 (0-1)
Corvinul Hunedoara — lnd.

C. Turzii 1 — I (0—0)
CLASAMENTUL

9
8
5
8
7
8
8
5
4
5
4
6
5
3

A.M.E.F.A. Arad

TractoruJ Orașul

— Chimia Făgă-

C.S. Tg. Mureș

Otelul Sirniei

S.N.M. Constanța — Știința Bucu
rești 2—6 (1—5)

C.S.M. Rădăuți
2-1 (1-0)

• Foresta Fălticeni — GJoria Bistrița 
nedisputat

Victoria Buzău
(2-1)

C.S.M.S. lași
3—0 (2-0)

Unirea Focșani
5—0 (3-0)

Dinamo Suceava — C.F.R.
2-1 (I-1)

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași (1)
2. D.namo Galați (2) 
3* Știința Buc. (3)
4. Prahova PI. (4)
5. Dinamo Suceava
6. Unirea Iași (5)
7. ” ---  • ■ ’
8.
9.

10.
11. C.F.R.
12. Gloria
13. C.S.M.
14. Victoria Buzău

ETAPA VIITOARE:
— C.S.M. Rădăuți, Rulmentul Bîrlad — 
Știința București, Prahova Ploești
— S.N.M. Constanta, Dinamo Sucea
va — Foresta Fălticeni, C.S.M.S. 
Iași — Unirea Iași, C.F.R. Pașcani — 
Dtnamo Galați, Gloria Bistrița — Uni
rea Focșani.

17 13 2 2 53:18 28 1. Știința Tim. (1) 17 11 3 3 33:14 25
17 12 2 3 40:17 26 2. Dinamo Obor (2) 17 10 2 5 30:22 22
17 9 3 5 40:17 21 3. Flacăra Moreni (5) 17 10 1 6 27:23 21
17 6 6 5 29:25 18 4. Poiana Cîmpina (3) 17 7 5 5 20:17 19
17 6 6 5 22:23 18 5. Dinamo Pitești (4) 17 8 3 6 20:29 19
17 7 3 7 21:20 17 6. C.F.R. Tim. (6) 17 7 4 6 29:17 18
17 7 2 8 15:29 16 7. Știința Craiova (7) 17 8 2 7 22:20 18
17 5 5 7 21:26 15 8. Metalul Buc. (8) 17 7 1 9 23:26 15
16 5 5 6 21:27 15 9. Drubeta. Tr. Sev. (9) 17 5 5 7 21:24 15
17 3 8 6 21:31 14 10. C. S. <Craiova (10) 17 5 5 7 20:31 15
17 4 5 8 15:25 13 11. C.S.M. Reșița (11) 17 6 2 9 29:29 14
16 5 2 9 15.22 12 12. Met. Tîrgoviște (12) 17 6 2 9 28:32 14
17 5 2 10 19;41 12 13. Metalul O. Roșu (13) 17 5 2 10 22:36 12
17 3 5 9 20:31 11 14. Carpați Sinaia (14) 17 4 3 10 20:30 11

ETAPA VIITOARE: Dinamo Pi-
Victoria Buzău iești — 'C.F.R. Timișoara : Metalul

1. Corvinul Huned. (1)
2. C.S.M. Bala Mare —
3. A.S.A. Sib u (3)
4. C. S. Oradea (4)
5. Recolta Cărei (7)
6. AMBFA Arad (5)
7. C.S.M Cluj 1 (6)
8. Ind. Sirmei C. T.
9. Gaz Metan Med.

10. C.S.M Cluj II (12)
11. Tract. Or. Stalin (îl)
12. Chimia Făgăraș (10)
13. C. S. Tg. Mures (13)
14. C.F.R. Arad (14)

ETAPA VIITOARE: Recolta Cărei — 
C.S.M. Baia Mare, Gaz Metan Me
diaș — C.S.M. I O'uj, Corvinul Hu
nedoara — C-F.R. Arad, C.S.M. II 
Cluj — lnd. Sirmei C. Turzii. 
A M.F..F.A. Arad — A.S.A. Sibiu, Chi
mia Făgăraș — C.S. Tg. Mureș, Trac
torul Oraștil, Stalin — C.S. Oradea.

37:15 
34:16 
30:17 
27:22 
27:27 
17:18 
25:21 
28:24 
20:27 
19:26 
18:J9 
22:36 
12:35 
13:26

6
6 

10
4
5
3
1
7
7
5
6
2
2
4

24
22
20
20 
1»
ÎS
17
17
ÎS 
ÎS
14
14
12
10

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Miercuri după-amlază, la ora 15.30, va 
;avea loc o reuniune pe hipodromul Bă- 
neasa-Trap. în alergarea

; premiul Lacul Roșu,
; șansele 10 concurenți :
• (Ștefănescu). ' 
:mera (Marcu 
^"Gh.), Ivona 
'lowsky), 1740 
e (Anghel O.), 
«.(Bonțoi V.).

Fruntași ai
r startul alături de cari adulți în premiul
v Lacul Sărat. ------ ■
îlescu), Eviva
'(Szabo I.), Pamflet (Marcu Tr.), 2120 
jRaza (Toderaș I.), 2140 Gingis Han (Va- 
țsile Gh.), Zori de zi (Brailowsky), Di- 
jdona (Bonțoi Gh.). 2160 Nun Mare (Tă- 
lpase>, Holtei (Crainic Tr.).
„ ALERGĂRILE DE IERI
j Ieri dimineață la ora 10 a avut loc pe
«(UpvdroiWi Bănea sa deschiderea sezo- Cota ; 2,60-22,30-16,10 lei.

principală, 
își vor disputa 

1700 Vinovata 
Adrian (Vasile Gh.), Hi- 
Tr.), 1720 Elegant (Bonțoi 

(Voronin), Garoafa (Brai- 
Evantai (Toderaș I), Pal 
Tămiios (Solcan), Vulcan
cailor de trei ani vor lua 

-ir;: -
2100 Băsmăluța (Mihăi- 
(Ștefănescu), Avînt III

de curse un mare număr de 
hipismului. Premiul Topora- 
a aliniat la plecare cei mai 
a fost cîștigat la luptă de

nului de galop. Timpul frumos a atras 
pe cîmpul 
iubitori ai 
șilor, care 
buni cai,
Vampir care a făcut o frumoasă aler
gare. Rezultatele tehnice sînt următoa
rele :

I. Jeni (Huțuleag), Jugastru, Piculina. 
Cota : 4,00—13,80 lei.

II. Faraon (Soare Gh.), Meduza, Sim
plon. Cota : 4,40—18,10—20,90 lei.
III. Nușa (Crișan), Letopiseț, Ceardac, 

Cota : 6,90—40,50—46,50 lei.
IV. Vampir (Picui F.), Rozica, Ma

riana. Cota : 8,00-64,30-124 lei.
V. Justin (Crișan), Neluța, Jaguar. 

Cota : 1,80-12,10-68,40 lei.
VI. Podoaba (Crișan), Fulger, Surubița. 

Cota : 1,80-23,10-5.10 lei
VII. Keops (Socrate), Rouă, Brîndușa.

Rulmentul Bîrlad 
S.N.M. Constanța 
Foresta Fălticeni 
Unirea Focșani 

Pașcani 
Bistrița 
Rădăuți

(6)
I <?) 
> («)

(91 
<I2» 
(10) 
(11)
(13)
(14)

S.
(2)

(8) 
(?)

Tîrgoviște — Carpati Sinaia; Me
talul București — Știința Craiova; 
Metalul Oțelul Roșu — C. S. M. Re
șița ; Știința Timișoara — Dinamo 
Obor; C- S. Craiova — Flacăra Mo- 
rerxi; Prubeta Tr. Severin —• Poiana 
Cîmpina.



Dinamo București 
Petrolul Ploești

S DE MXSÂ

Steagul roșuIn partidaa întrecut
cu 3-1 (2-1) 0-0 în minutul 87 și... 2 2 scor final!

Nu s-a cunoscut de loc, ieri, la 
Dinamo", că sîntem îhtr-o dumini-
i fără meciuri din campionatul ca- 
goriei A la fotbal. 20.000 de spec- 
itori au umplut tribunele stadionu-
ii din șoseaua Ștefan cel 'Mare, in

și ăplaudînd
Dar ■ meciul Di- 
oferit astfel de

irajîndu-și echipele 
cțiunile frumoase, 
amo—Petrolul n-a __
căzii decît în prima repriză,, cînd Pe- 
oiul, care a avut mai mult iniția- 
va, a jucat destul de bine în cîmp, 
,r Dinamo a contraatacat' periculos, 
mșind, de-altfel, la un moment dat, 
â conducă cu 2—0, prin golurile în- 
:rise de Nunweiler IV (min. .10) și 
emenescu (min. 21). înaintașii Pe- 
olului au ținut prea mult mingea 

nu au reușit astfel să^ de- 
ișească apărarea adversă, decît pe 
ripa dreapta, unde Constânttnesc» a 
vut cîteva incursiuni spectaculoase 
u tot avantajul teritorial, Petrolul 
-a putut marca decît ca a.n
irs al lui... Mortroc și Cozma, care 
u lultat în min. 31 și Dumitrescu, 
reluînd balonul, s-a dus cu el ne- 
ingherit pînă în poartă.
in repriza a doua, ritmul partidei 

cade și jocul pierde treptat din inte
rs. Ploeștenii au ocazia să egaleze 
1 min. 47, dar A. Munteanu. trimi- 
: cu capul, de aproape, alături de 
oartă. Tot atît de clară a fost ți si-

tuația din min. 55, dar Babone, de la 
cîțiva metri, a ridicat mingea și a 
trimis-o încet în brațele lui... Cozma. 
De-aici încoio, Petrolul slăbește vi
zibil, iar înaintarea pierde minge 
după minge. Dinamo nu forțează, dar 
joacă mai clar, face mai puține gre
șeli. In min. 60, Nunweiler IV — In 
formația lui Dinamo au jucat ieri 3 
din frații ;Nunweiler I — primește o 
minge pe sus șl înscrie cu capul, în 
timp ce apărătorii Petrolului se opri
seră, crezîndu-1 pe Nunweiler IV în 
ofsaid. Ceea ce a fost însă o simplă... 
impresie, confirmată de decizia arbi
trului: gol. Pînă la sfîrșit nu mai în
registrăm faze demne de semnai’at, 
meciul încheindu-se cu victoria meri
tată a echipei Dinamo, mai decisă în 
fazele de poartă.

Arbitrul Ion Pișcarac a condus 
destul de bine următoarele formații : 
DINAMO BUCUREȘTI: Cozma - 

NUNWEILER II, Motroc, Călinoiu — 
DRAGOMIR, Nunweiler III — Vasile 
Anghel, Varga, BUKOSSI, NUNWEI
LER IV, Semenescu.

PETROLUL: ’
Fronea, Florea 
RIN MARCEL 
CU, Tabarcea, 
teanu, Babone.

In ultimele trei minute ale 
lui de ieri, înaintările echipelor Rapid 
și Steagul roșu — care pînă atunci 
se intrecuseră in ratări — au reușit 
să-și „spele obrazul", marcind patru 
goiuri și dînd partidei un final pa
sionant, care a încununat o întrecere 
echilibrată, spectaculoasă, dar căreia 
ii lipseau golurile, sarea fără de care 
și cea mai strașnică mîncare rămîne 
lipsită de gust...

Ce se intimplase pînă atunci? Deși 
n-au aliniat formațiile complete, Rapid 
și Steagul roșu au oferit o întrecere 
plăcută, cu faze de joc de cal.'.at e. 
desfășurată intr-o notă de sportivitate 
care merită deosebit subliniată. Pe
rioadele de dominare ale celor două 
echipe au fost in general egale, ca șt 
ocaziile lor de gol. Este adevărat că

meciu- lui Meszaroș și acesta 
de la 11 metri, jos, la 
meci ca și cîștigat de 
De la centru, mingea 
citeva laze in careul

Progresul București a întrecut la limită (2-1)
pe Farul Constanța

pasat „printre" 
a șutat plasat, 
colț: 1—0 și... 
Steagul roșu 1 
ajunge după
oaspeților, surprinși . complet descope- 
riți in apărare și, după o combinație 
cu Ozbn, Remus Lazăr egalează 1 Dar 
victoria stiridc încă o dată fotbaliștilor 
din Orașul Stalin: iti minutul 88, Me
szaroș'îtiscrie cu un voie spectaculos, 
din semi-întoarcere, lîngă bară, pli
nind, se părea, capăt problemei în
vingătorului. Și iată că Rapid s-a 
convins încă ■ o dată că un meci nu e 
încheiat decît după minutul 90 (de 
data asta, insă, din fericire, in favoa

rea șa...), reușind ca in ultimele se
cunde de joc să egaleze prin Săndu
lici, care a înscris din apropiere, la o

Constanța, 24 (prin telefon), 
eși echipa bucureșteanâ a fpsț lip- 
tă de o serie de titulari, (Dinuiescu, 
aida, Caricaș, Soare, Mîndru. Smă- 
îndescu 1), în vreme ce Farul a ju
ri cu formația aproape eompietă, în 
leeiul dintre Farul Constanța și Pro- 
resul București inițiativa a aparținut 
aspeților, care au învins cu scorul de 
— 1 (1—0). Meciul a început în nota 
• dominare a bucureșteniloț. care a- 
ică insistent, dar rateazp prin Marin 
min. 5, 7 și 10) și Baboie (mir. 11), 
are trag pe lîngă poartă. în această 
erioadă, Farul a făcut o serie de 
reșeli în apărare (mai ales Ciimcan), 
ir în atac au acționat fără coeziune, 

așii ținînd prea mult balonul.
gol a fost înscris în min. 23

e Lv .ea care reia fulgerător o cen- 
are executată de Baboie, Dintre ac- 
unile Farului menționăm doua șuturi 
recutate prin „foarfecă" de Datcu și 
>laru, peste poartă.
In repriza a doua, Farul intră de- 

isă să modifice scorul, dar șuturile

lui Olaru și Sever sînt reținute de 
Birtașu. Treptat, localnicii scad ritmul, 
mai ales din min. 60 cînd Ciuncăn — 
accidentat — părăsește definitiv te
renul. Oaspeții domină din nou și în
scriu în min. 78 prin loniță dintr-o 
lovitură liberă de la 16 metri. Unicul 
gol al constănțenilor este înscris în 
min. 80 de Olaru care transformă un 
11 metri, acordat la un fault, comis 
în careu asupra lui Datcu.

Formațiile: FARUL: Roman — 
Straton, Ciuncan, Florescu — STAN- 
CU, Bibere — Moroianu, OLARU, 
Datcu, Niculescu, Sever. PROGRE
SUL: BIRTAȘU — Birn, 1ONJȚA, 
Nedelcu — Maior, Știrbei — Coicea, 
Petrescu, PROTOPOPESCU, Marin, 
Baboie.

Arbitrul C. lanopol (Constanța) a 
arbitrat foarte slab.

P. ENACHE — coresp. regional

Sfetcn — TENDLER,
— D. Munteanu, MA-
- CONSTANTINES- 
Dumitrescu, A. Mun-

JACK BERARIU

Rezultatele competiției 
de la Craiova

CRAIOVA 24 (prin teieion). feri
au luat sfîrșit In localitate întrece- , 
rile primului concurs din cadrul eță- 
pei finale a campionatelor republi
cane de tenis de masă.

lată rezultatele înregistrate:
Simplu femei: semifinale: Cons- 

tantinescu—Alexandru 3—0 (9, 11, 
14); Rozeanu—Folea 3—0 (nepre- 
zentare); Finală: Constantinescu— 
Rozeanu 3—1 (20—15, 6—17, 16—15 
21 — 10); Simplu bărbați: semifinale; 
Cobîrzan-Popescu 3-1 (21-11, 1.4-21,
21 — 14, 21 —14), Gantner—Negulesctl 
3-1 (21 — 19, 21 — 19, 19—21, 21-16), 
finală: Gantner—Cobîrz.->n "—1 (27— 
25, 8—21, 21 — 10, 21 — 12). Dublu
femei: semilinale: Rozeanu, Ale
xandru—Biro, Cobîrzan 3—0 (16,
18, 18), Constantinescu, Toropii—
Pitică, Folea 3—0 (neprezentarej; 
Dublu bărbați: semifinale: Cobîrzan. 
Covaci—Sîndeanu, Nazarbegbian 3—1 
(21—17, 24—26, 21 — 16, 21—14),
Naumescu, Gantner—Popescu, Bottrter 
3—0 (9, 10, 12). Dubiu mixt: semi
finale : Pitică, Gantner—Constantines
cu, Popescu 3—1, Alexandru. Cobîr
zan—Rozeanu, Bottner 3—1. La ora 
cînd telefonez se desfășoară finala la - 
dublu fete și apoi în continuare vor 
avea loc cele la dublu bărbați și 
dublu mixt.

R. SCHULTZ, coresp. reg.

(sfronosport
Așa arată un buletin cu toate rezul

tatele exacte la concursul Pronosport 
nr. 17 (etapa de ieri, 24 aprilie).

I. C.F.R. Tim.—Șt. Tim. (eat. B) 
r. Z- ----- - - -- t- - ;----

ni. C.F.R. Cluj-Rapîd Cluj (cat. B) 
IV. C.F.R. Arad—AMEFA (cat. B) 
V. Gaz. Met. Med.-C. S. Oradea 

(cat. B)

■ 2II. Șt. Craiova—C S. Craiova (cat. B) 2 - ---------- — ■ - ---- - - 2
x

Rezultat de egalitate (2-2) și la Petroșani
C.C.A. — Dinamo 
Bacău 1-1 (1-0)
CONSTANȚA 24 (prin telefon). 

:ără a corespunde total ca valoare 
ehnică, partida dintre C.C.A. și Di- 
îamo Bacău, încheiată cu un rezul- 
at de egalitate (1 — 1), a plăcut și 
iceasta datorită bucureștenilor care, 
ieși bușiți de aportul a ciupi titulari 
iu reușit să-și desfășoare joțul obiș- 
mit, iinprimînd partidei un ritm viu, 
msțimit. Intr-adevăr militarii au fă- 
ut aici o partidă bună, din rîndurile 
or relevîndu-se în mod deosebit Ca- 
oveanu — care, bine servit de mij- 
ocași a fost un permanent' pericol 
entru apărătorii băcăoani — Zavo- 
la I și Apolzan.

Dinamoviștii din Bacău au acționat 
n stilul for bine cunosciit,. adică win. 
ontraatacuri periculoase inițiate in- 
feosebi pe partea stingă.’ Apărarea 
or însă s-a dovedit nesigură, mai cu 
>eamă portarul Bucur cirej avînd in- 
ervenții complet neinspirate putea 
iă pritheasca mai multe goluți-

'ată fazele cele mai importante din 
icest joc: în min. 40 se înscrie pri
mii gol. Cacoveanu aleargă la o 
lentrare a lui Crișan, interceptează 
ningea înaintea luj Bucur — ieșit 
din poartă — și marchează peste el: 
I—0 Egalarea survine în . repriza a 
doua In min. 52 Țîrcovnicu centrea
ză la Sorin Avram și acesta înscrie: 
1 — 1. De menționat că echipa C.C.A. 
a avut în această partidă trei bare, 
prin Fodor, Crișan și Alexandres cu.

Arbitrul M. Stavru — Constanța a 
condus foarte bine formațiile CC.A.: 
Toma-Staicu, Apolzan, Zavoda 1-Mi- 
hăilescu, Bone-Cacoveanu, Constanti- 
nescu. Alexandrescu. Crișan, Fodor.

D’NAMO BACAU: Bucur-Giosanu, 
Cîrnaru, Cincu-Anghel Florian, Ujva- 
n-Drăgoi, Țîrcovnicu. Sorin Avram, 
Ciripoi, Publik

L BRUKNER, coresp.

PETROȘANI, 24 (prin telefon). — 
3500 de spectatori au asistat astăzi la 
meciul dintre echipele de categorie A. 
Jiul din localitate și Minerul din Lu- 
peni, terminat cu un rezultat de ega
litate ; 2—2 (1—1). Meciul a fost — 
în general — de bună calitate, cu faze 
rapide create în special de eehipa gaz
dă, care după aspectul jocului merita 
să cîștige. (Raport de cornere : 10—3 
pentru Jiul). Oaspeții au acționat des
tul de bine în cîmp. In fazele de gol, 
ei n-au avut însă finalitate, eu excep
ția fazelor din care s-au înscris cele 
două goluri. De la început, inițiativa 
aparține Jiului, care ratează două mari 
ocazii (min. 4 și 6) prin Toth și Ga
bor. In min. 7, Creinieeanu este pe 
punctul de a înscrie, dar mingea lo
vește bara. Scorul este deschis în min. 
9 : după un reușit schimb de mingi 
între Gabor și Toth, ultimul trage pu
ternic, prin surprindere : 1—0 pentru 
Jiul. Urmează o perioadă de joc la 
centrul terenului. Egalarea survine în 
min. 30, cînd la o degajare defectuoasă 
a lui Tîlvescu, Nisipeanu reușește 
intercepteze și înscrie : 1—1.

La reluare, Minerul are o ușoară 
rioadă de dominare și două ocazii
a prelua conducerea prin Creiniceanu 
(min. 47) și Sima (min. 53) nefructi
ficate însă. Din min. 55, Jiul domină 
insistent, dar oaspeții sînt cei eare în
scriu : în min. 68, Tîlvescu greșește din 
nou și același Nisipeanu înscrie spec
taculos : 2—1 pentru Minerul. Jucătorii 
de la Jiul își organizează tot mai bine 
jocul și în min. 71 reușesc să egaleze 
prin Crăciun, bine servit de Ciur- 
dărescu : 2—2. Arbitrului Z. Do-
bria. (Petroșani), care a condus 
satisfăcător, i s-au aliniat formațiile : 
JIUL .- Crisnic—Romoșan, Tîlvescu,
FARCAȘ—Cosmoc, Crișan—TOTH. Ga
bor, Ciurdărescu, Crăciun, MANEA.

să

pe- 
de

Cojocaru încearcă să-l dribleze pe portarul echipei sale ? Așa s-âr părea după 
fotografie... In realitate, stoperul echipei Steagul roji* nu face decît să protejeze 
balonul pe care-l va bloca Cemeanu. Copil, Birsan }i Săndulici' urmăresc faza.

rapidiștii au tras mai mult la poartă, 
dar ocaziile de gol ale oaspeților —• 
deși mai puține — au fost parcă mai 
clare, ceea ce făcea ca rezultatul de 
0—0, care rămînea cu „încăpățînate" 
pe tabela de marcaj, să apară ca just, miniitul 80, oaspeții au jucat în 10 
Spectatorii reproșau însă — și pe bună oanileni, Proca părăsind terenul, acci- 
dreptate — celor 10 atacanți, nest- dentat. Ceea ce n-au reușit, deci, în 
guranța lor în fazele de poartă, unele cinci atacanți șt în 87 de minute, ei 
„bîlbîieli" copilărești în situații clare ap\ realizat în minutele 87 și 88.) 
de gol, șuturile pe lingă bară. Iar . De la Rapid, cei mai buni în acest 
unii începuseră chiar să părăsească joc ati lost: Ozon, care însă a ratat 
stadionul, cu regretul că intr-un joc, prpa mult, Remus Lazăr. și tînărul 
plăcut în ansamblu, mult mai bun de- stopțr Dan (fare a jucat promițător, 

cit cel din „deschidere", n-au văzui și Oaspeții au avut cei mai buni oameni 
goluri... • în Cojocaru — care a jucat fără

lată însă și minutul 87, care a des- gțcȘedlă pe postul de stoper, impre- 
chis Robinetul" golurilor. Fusulan a si°mnd mai ales prin calm, plasament 

și precizie în jocul de cap —, Mesza- 
————————————gi tînărul portar Cemeanu.

Arbitrul I. Gheorghiță-București a 
conduls corect formațiile:

RAPID: Dungu — Greavu, Dan, 
Macri — Neacșu, Lan ga — Copil, R. 
Lpzăr,, Ozon, Săndulici, Văcaru.

STEAGUL ROȘU: Cerneanu — 
Sbîtcea, Cojocaru, Bîrsan — Hidișan, 
Szigetî Campo, Fusulan, Meszaroș, 
Dartuan, Proca.

învălmășeală provocată de o lovitură 
de colț: 2—2 și, cu acest rezultat, 
feroviarii s-au și calificat pentru fi
nala, fund echipa mai tînără. (Nu e 
de. neglijat un amănunt: incepind din

X
VI. S.N.M. C-ța-Știința Buc. (cat B) 2 

VII. Unirea Focșani—Rulm. Bîrlad 
(cat. B)

VIU. Din. Obor—Din. Pitești (cat. B) IX. — - • ----- • • •
X.

XI.
XII.
La

proximativ 770.000 variante.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 18 (1 MAI 1900).
Rornînă

(cat. B)
Fiorentina—Lazio (camp, ital.) 
Inter—Juventus (camp, ital) 
Palermo—Milan (camp, ital.) 
Genoa—Padova (camp, ital.) 
acest concurs au fost depuse

• 1
• r
X
2
1
x

I.
II.

ni.
IV.

R. P. Bulgaria (A)-R. P.
(A) pronostic la pauză 
R. P. Bulgaria (A)-R. P.
(A) pronostic final 
Știința Timișoara-Dinamo 
(cat. B)
Dinamo Pitești—C.F.R.
(cat. B) 
A.M.E.F.A.—A.S.A. Sibiu (cat B)

S. Oradea

Romînă
Obor

Timișoara

MINERUL : Kiso—Plev, COMAN, Che
restea—Sziike, Mîhali—Sima. Groza, 
NISIPEANU, ADAM, Creiniceanu.

v.
VI. Tractorul Or. Stalin—C. 

(cat. B)
vn. Recolta Carei-C.S.M. Baia Mare 

(cat. B) 
Vin. C.F.R. Pașcani—Dinamo Galați 

(cat. B)
IX. Padova—Fiorentina (camp, italian) 
X. Sampdorja—Milan (camp, italian)

XI. Alessandria—Genoa (camp italian) 
XII. Bari-Napoli (camp, italian)
NU UITAȚI ! DEPUNEȚI C1T MAI 

MULTE VARIANTE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE MIERCURI 27 A- 
PRILIE ! AVEȚI ASTFEL MARI ȘANSE 
DE A OBȚINE PREMII IMPORTANTE !

In urma trierii și omologării variante
lor depuse la tragerea specială Prono- 
expres din 20 aprilie au fost stabilite 
următoarele

Categoria a 
Categoria a 
Categoria a 
Categoria a
Categoria a Vl-a t 3382

(cat. B)
(cat. .B)
(cat. B)

I. ZAMORA și I. PAUȚĂ 
corespondenți e. RADU

C. F. R. Gnvita Roșie
meci „mic" între echipe „mari"! 

pe

premii în obiecte : 
n-a : 4 variante, 
m-a : 22 variante
IV- a t IM variante.
V- a : 1149 variante 

variante.

Un derbi sub așteptări

Un
Așa ar putea fi caracterizată 
scurt — întîlnirea dintre G.F.R. Gri- 
vița Roșie și Dinamo, două din frun
tașele sportului eu balonul oval din 
țara noastră. Spectatorii veniți In 
număr mare pe stadionul din „Parcul 
Copilului" pentru a urmări jocul celor 
două valoroase echipe au fost profund 
decepționați, asistînd la o partidă con
fuză, în cea mai mare parte a sa. 
In locul deschiderilor și șarjelor rapide 
ale treisferturilor au abundat fazele 
încîlcite, care s-au succedat perma
nent de la un but la altul.

Au învins în cele din urmă cefe
riștii cu 9—6 (0—3). La început a 
dominat Dinamo, care a acționat oare
cum mai organizat. Atacurile dinamo- 
viștilor sînt însă ineficace, deși ele 
vădesc o oarecare tendință spre jocul 
constructiv. Feroviarii sînt masați în 
propriul lor teren de țintă. Buda 
(G.F.R.) joacă imprudent și comite un 
ofsaid, de care profită imediat Titi 
lonescu, care transformă lovitura de 
pedeapsă: 3—0 pentru Dinamo. In 

: această parte a jocului fugbiștii cefe
riști au părut obosiți, greoi. Atacurile 
lor au fost rare și- greșit concepute 
de Țibulcac, care pe un post nou pen-

• i .
tru! el (mijlocaș la deschidere) nu 
corespuns.

ta reluare, văzînd că nu se pot 
apropia de terenul de țintă al dina- 
moyiștilor — care se apărau foarte 
dîrZ feroviarii l-au scos pe Moraru 
dini igrămadă (mai tîrziu cînd au luat 
avantaj, nici Picu n-a mai participat 
la .grămezi). Și tactica s-a dovedit 

‘inspirată, deoarece Moraru a izbutit, 
una după alta, două splendide lovi- 
turj de picior căzute : 6—3. Acum este 
rîndul gazdelor să domine. Ele înscriu 
prin Țibtileac o lovitură de pedeapsă: 
9—3. După ce Mircea Rusu — ieri 
foarte activ — „culcă" o încercare la 
numai 20 de cm de terenul de țintă 
advers, dinamoviștii au o ultimă tre
sărire și Diaconescu reușește o încer
care la colț, pe care însă lonescu nu 
c transformă. Scor final: 9—6. Și
astfel ia sfîrșit o partidă, care doar 
spre finalul ei s-a ridicat, oarecum, 
la nivelul așteptărilor. Selecționabilii, 
în majoritatea lor s-au comportat slab. 
Au corespuns doar Moraru și Rusu de 
la C.F.R. și Barbu (Dinamo). Restul, 
anonimi. Autoritar arbitrajul lud G. 
Munteanu.

Dinamo 9*6
a

D. GALL1MACH1

• Rugbiștii ieșeni de la G.S.M.S. 
au furnizat un joc frumos în compa
nia metalurgiștilor bucureșteni. Oaspeții 
au deschis scorul prin Vizitiu, care a 
înscris o încercare, pe care Rosenbi g 
a transformat-o: 5—0. In repriza se
cundă Metalul a redus scorul prin 
Anastase Toma (încercare). Scor final: 
5—3 pentru 6.S.M.S. întreaga echi
pă ieșeană merită felicitări ■pentru 
combativitatea și dîrzenia cu care și-a’ 
apărat șansele. S-au remarcat Herghe
legiu, Drobotă, Huțanu, Mihailov 
(C.S.M.S.) și Chirvase și Dăiciulescu 
de la Metalul. (N. B.).

• Progresul — Știința
19—3 (6—3). Jucînd în 12 oameni 
din cauza accidentării lui Antimoianu, 
Petrache și Ciubuc, studenții au rezis
tat 70 de minute, după care au primit 
cinci încercări (Chivu, Ghiuzelea, Ma- 
rinache, Gochia și Vicol). Pentru oas
peți a înscris Anton (încercare). S-au 
remarcat: Ghiriac, Cochia, Vicol și De- 
clesis (de la Progresul) și S. Nicu
lescu, Anton, Mateescu (Știința). (Al. 
C a r nabel -core s p.).

• Alte rezultate: C.C.A. — Con
structorul 22—0 (6—0). Știința Cluj — 
Știința București 3—0 (0—0). Știința 
Timișoara — Petrolul Ploești 12—5 
(9-0).

Petroșani



La Sofia

foarte

A început mec’ul de șah Romînia — Bulgaria
Scorul este ^/z — 4*/2> 11 partide fiind întrerupte

• SOFIA (prin telefon). Sîmbătă a în
ceput în sala clubului „Akademik" în- 
iîlnirea internațională de șah dintre 
echipele Bt ‘gariei și Romîniei, în ca
drul campionatului Europei.

Meciul a furnizat întîlniri
•disputate. Astfel, în turul I s-au în- 

tcheiat în timpul regulamentar de joc 
doar cinci partide iar în turul II, 

Lpatrit. Deosebit de interesantă a fost 
^confruntarea campionilor celor două 
țțări la masa întîî, care a opus pe 
maeștrii internaționali V. Ciocîlfea și 
Z Milev. In prima partidă Ciocîltea 
cu _ albele, l-a surprins pe Milev cu 
o inovație teoretică în deschiderea ce
lor 2 cai și a obținut poziție superi
oară. Neobservînd cîștigul unei cali
tăți, șahistul romîn a permis adver
sarului să egaleze, și partida a luat 
sfîrșit cu un rezultat de remiză. Tot 
remiză a fost și cea de a doua întîl- 
nire dintre ei. Ciocîltea și Milev au 
fost singurii care au încheiat ambele 
partide. Iată rezultatele la celelalte 
mese: Mititelu a întrerupt prima par-

tidă la Boboțov și a pierdut-o pe cea 
de a doua, în care a comis o gravă 
inexactitate. Reicher cu Nejkirch, Ghi- 
țescu cu Kolarov și Troianescu cu 
Pîdevski au remizat prima partidă și 
au întrerupt într-a doua. Ambele par
tide dintre Drimer și Minev sînt în
trerupte. Soos a întrerupt prima par
tidă cu Peev și a remizat-o pe cea 
de a doua. Corvin Radovici, care a 
avut o comportare excelentă, l-a în
vins în partida I pe VI. Popov și 
a întrerupt cu avantaj pe cea de a 
doua. Szabo a întrerupt prima par
tidă cu L. Popov. In turul II la masa 
a 9-a au jucat Pavlov cu Bobekov. 
întîlnirea este întreruptă cu avantaj 
din partea lui Pavlov. In sfîrșit, 
Partos a întrerupt în poziție egală 
prima partidă cu Prachov și a remi-prima partidă cu Prachov și a 
zat-o pe cea de a doua.

Scorul este deocamdată egal: 
4>/2, 11 partide fiind întrerupte, care 
vor fi continuate luni și marți.

TOMA HRISTOV

4%-

2-2 în înlîlnirea de tenis pentru „Cupa Davis'
R. P. Romînă - R. P. Polonă

• ULTIMUL MECI DE SIMPLU Ț1RIAC-GASIOREK CONTINUA AZI • GH. VIZIRU A INSCRI 
CELE DOUA PUNCTE PENTRU REPREZENTATIVA NOASTRA

Iubitorii de tenis din Capitală au 
trăit încă două zile de emoționantă 
întrecere sportivă. Condusă cu 1—0 
după primul meci de simplu, echipa 
R.P. Romîne a egalat scorul întîlnirii 
cu reprezentativa R. P. Polone, prin 
victoria obținută de Gh. Vizirii la 
reluarea partidei sale cu campionul 
polonez W. Gasiorek, întreruptă vi
neri la căderea întunericului. Sîmbă- 
tă, de la situația de 4—1, în ulti
mul set, Gh. Viziru a jucat foarte 
sigur și cu multă' putere de concen
trare. El a cîștigat primul ghem (5-1) 
iar după ce a riscat prea mult în 
următoarele doua, pe care le-a și 
pierdut, a adoptat just tactica ade
cvată acelui moment, obligîndu-1 pe 
adversar la un joc de regularitate. 
Gasiorek n-a rezistat acestei ultime 
încercări și tabela de scor a indicat 
6—3 în ultimul set și — deci — o

Echipa R. P. Bulgaria a cîștigat 
întîlnirea triunghiulară de lupte de la București

Reprezentativa R. P. Romine a întrecut selecționata R. S. S. Armene
Spectatorii care au asistat sîmbălă 

seara la întîlnirile din cadrul triun
ghiularului dc lupte clasice desfășu
rate în sala Dinamo din Capitală, au 
aplaudat evoluția sportivilor noștri în 
confruntarea cu cei din R.S.S. Armeană, 
întrecerile s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic, sportivii romîni fiind superiori 
atît la lupta de sus, cît și la parter, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
5l/?—21', în favoarea luptătorilor 
noștri.

Iată filmul meciului. La categ. 52 kg: 
D. Pîrvulescu cîștigă la puncte întîl
nirea cu Gracîc Agopian. D. Pîrvulescu 
a executat o rostogolire în lupta de la 
parter și și-a trecut adversarul prin 
pod. Categ. 57 kg : I. Cernea întrece 
la puncte pe Stepan Kazarian. Sporti
vul nostru și-a dus adversarul jos încă 
din primele minute, printr-un șurub 
bine executat. Partenerul atent însă a 
contraatacat și s-a ridicat. Sportivul so
vietic a luptat cu multă dîrzenie și a 
fost deosebit de puternic. Victoria lui 
Cernea a fost decisă de o trecere prin 
pod a adversarului. Categ. 62. kg : M. 
Șulț face meci egal cu Ruben Meli- 
coman. întîlnirea a plăcut deși a fost 
săracă în acțiuni tehnice. Categ. 67 

Gh. Dumitru învinge la puncte pe 
Robert Vartanian, fost campion al 
U.R.S.S. încă din primele minute, spor
tivul romîn încearcă un șurub. însă 
adversarul, atent. contraatacă și îl duce 
la parter. Cea de-a doua acțiune a lui 
Gh. Dumitru este executată la rr “.«gi
nea saltelei și nepunclată dc arbitri.

Z. Cernea se pregătește să execute un „șurub" in meciul cu Stepan Kazarian 
(R.S.S. Armeană).

Meciul pentru titlu! mondial de șah

Remiză în partida a 16-a
Tal conduce cu 9 7

Sîmbătă s-a jucat cea de a 16-a 
partidă a meciului pentru titlu! mon
dial de șah. Tal, cu negrele, a adop
tat din nou o variantă a apărării 
Nimzovici. Botvinik a obținut avan
taj în deschidere, dar intrînd în cri
ză de timp a permis adversa: i'lui 
său să egaleze poziția. ParVda s-a 
întrerupt într-un final de cai și pioni. 
A. doua zi cei doi adversar: au căzut 
de acord asupra remizei, care a fost 
consemnată fără reluarea mcului. 
Scorul devine astfel 9-7 în favoarea 
lui Tal. Marți se joacă partida a 17-a 
în care Tal va avea albele.

ECHu'A feminina de handbal 
A BUCUREȘTIULUt ÎNVINGĂTOARE 
ÎN MECIURILE SUS]INOTL LA ODESA

Selecționata feminină de handbal 
în II a Bucureștiului, a susținut 
sîmbătă și duminică două întîlniri 
internaționale cu echipa Lokomotiv 
Odesa—campioană a Uniunii Sovie- 

In primul joc, handbalistele 
cu scorul de 4—1

In schimb, în ultimele minute ale re
prizei <le sus, Gh. Dumitru se impune 
categoric. Categ, 73 kg : V. Bularca 
întsece la puncte pe Jora Mahitarian. 
Sportivul nostru, foarte activ, și-a dus 
adversarul jos încă din primele minute, 
insă afară. După un minut, V. Bularca 
își face adversarul tuș, însă acțiunea, 

I se petrece tot în afara saltelei. Victo- 
I ria sportivului romîn a fost hotărită 
în lupta de la parter, unde a execu
tat o rostogolire. Categ. 79 kg : N. 
Baciu cedează la pupete în fața lui 
Hariuțiun Ilaciaturian. Adversarul lui 
N. Bariu a fost mai tehnic, a luptat 
mai frumos și mai clar, îndeosebi în 
repriza de parter. Categ. 87 kg : Gh. 
Popovici cîștigă la puncte întîlnirea cu 
Tclman Kociarian. Sportivul nostru a 
l’tptat foarte frumos, a contraatacat tot 
timpul și și-a pus de multe ori ad
versarul în poziții dificile. Chiar pri
ma repriză se termină în favoarea lui 
Gh. Popovici. Categ. grea : Fr. Ballo 
pierde la puncte întîlnirea cu Abram 
Abrahamian. Fr. Ballo a făcut cu greu 
față unui adversar ce-1 depășea cu mai 
bine de 10 kg.

Duminică seara în întîlnirea cu spor
tivii din R. P. Bulgaria luptătorii noș
tri au terminat învinși Ja scorul dc 
4*/2—3l/2. Categ. 52 kg : D. Pîrvulescu 
cîștigă prin neprezentarea adversarului 
Mehmed Ahmedov. Categ. 57 kg : I. 
Cernea face meci nul cu Ventislav

i

Gheorghiev. Luptătorul romîn s-a lăsat 
cu prea multă ușurință prins la acțiu
nile de șurub executate de Gheorghiev 
și nu s-a apărat bine în lupta de jos. 
Categ. 62 kg : M. Șulț termină la ega
litate cu Tenyii Tonev. Categ. 67 kg : 
Gh. Dumitru este învins la puncte de 
Dimiter Iancev. Ambii luptători au 
primit cîte două avertismente pentru 
luptă pasivă. In repriza de parter, 
Iancev a făcut un rebur și l-a trecut 
pe Gh. Dumitru prin pod, asigurîn- 
du-și victoria. Cu aceasta scorul a de
venit 2—2. Categ, 73 kg : V. Bularca 
face meci nul cu Kiril Petrov. Din nou 
egalitate. Categ. 79 kg. N. Baciu este 
învins la puncte de Dimiter Dobrev. 
După ce egalitatea era evidentă pe sal
tea, Baciu s-a lăsat cu multă ușurință 
prins de adversar și dus la parter. 
Sportivii bulgari iau conducerea. Categ. 
87 kg : Gh. Popovici cîștigă la puncte 
disputa cu Krali Bimbalov. In primele 
minute cei doi sportivi au primit cîte 
două avertismente pentru luptă pasi
vă. Popovici a fost superior ît| repriza 
lui de parter. Cu aceasta întîlnirea a 
devenit din nou egală. La categoria 
grea însă, Fr. Ballo este învins prin 
tuș de Kadko Kasabov și astfel întîlni
rea se termină în favoarea oaspeților, 
care au învins și pe sportivii din R.SJS. 
Armeană cu 4y2—S’/g.

V. GODESCU 
O. BENKO

Lotul fotbaliștilor sovietici 
pentru viitoarele întîln!r| 

internaționale

So
diu

tice.
romîne au învins .. ____ ___
(2—0). Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de Antoaneta Vasile 
(2), Ana Stark și Lucia Dobre. Pen
tru echipa sovietică a marcat Igna
tieva.

In cel de al doilea joc desfășurat 
ieri după-amiază, handbalistele 
bucureștene au obținut din nou vic
toria de astă-dată cu scorul de 
6—3 (3—0).

Federația de fotbal din Uniunea 
vietică a fixat lotul de jucători 
care va fi alcătuită reprezentativa 
U.R.S.S. pentru meciurile pe care 
aceasta le va susține în viitorul apro
piat Iată jucătorii selecționați: Iașin, 
Maslacenko, Kotrikadze, Kesarev, Kuz- 
nețov, Maslenkfn, Soldatov, Medakin, 
Șusfikov, Bagrici, Netto, Voinov, Țarev, 
Iamanidze, Metreveli, Urin, Meshi, Ilin, 
Isaev, Mamîkin, Bubukin, Ivanov. Po- 
nedelnik, Kaloev, Șapovalov, Cislenko, 
Mosalev, Ovivian.

® Echipa braziliană Flamengo a ter
minat ieri la egalitate (1 — 1) cil Levski 
Sofia

In preliminariile olimpice

Ieri s-a disputat la Atena 
meci din cadrul grupei a

tilti-
IV-amul _

preolimpice. Selecționata Iugoslaviei a 
întîlnit într-o partidă decisivă repre
zentativa Greciei. Net superiori, oas
peții au dominat de-a lungul întregii 
întîlniri și au cîștigat cu un scor 
categoric (5—0), care le asigură la 
golaveraj calificarea pentru turneul de 
fotbal din cadrul J.O. de la Roma.
1. Iugoslavia 4 2 1 1 12: 4 5
2. Israel 4 2 11 7: 6 5
3. Grecia 4 1 0 3 3:12 2

victorie meritată pentru tenismanul 
romîn. Rezultat final:
6—4, 2—6, 6—3, pentru Gh. Viziru.

Gasiorek, Piatek (R.P. Polonă) — 
Țiriac, Georgescu (R. P. Romînă) 
6—7, 6—2, 6—4, 6—3.

Partida de dublu era fără îndoială 
proba în care ne puneam cele mai 
puține speranțe, dat fiind tinerețea 
și lipsa de experiență a cuplului 
nostru. Iată însă că așa cum a debu
tat acest meci, el părea să ne ofere 
cu mult peste așteptări. Intr-adevăr 
Țiriac și — mai ales — Georgescu au 
acționat cu mult aplomb, au ata
cat în forță, reușind să-și depășeas
că adversarii. Romînii au condus cu 
3—0 și, deși egalați apoi, au conti
nuat să lupte cu aceeași ardoare, 
cîștigînd în prelungiri. Ei au în
ceput bine și setul următor, cînd au 
avut 40—15 în primul ghem, pe 
care-1 pierd la luptă. Aci intervine 
o scădere evidentă în potențialul de 
joc al cuplului nostru. Cei doi echi
pieri romîni comit greșeli și în spe
cial fac abuz de loburi. Primele le 
reușesc, ca apoi tenismanii polonezi 
să-și regleze tirul smeciurilor și să 
cîștige puncte în serie. Setul le re
vine la diferență netă, (ți i . 
trei sîntem conduși la scor: 4 
Țiriac și Georgescu au o revenire 
evidentă, refac Ta 3—4 și apoi la 

................din "nu, 
oferă ad- 

: impune la 
se repetă 
experiența 

polonez își 
cuvîntul și victoria

6—3, 3—6,

Și în setul
1—1.

4—5. In această situație, 
două loburi defectuoase, 
versarilor ocazia de a se 
limită. Situația de 3—4 
și în ultimul set, unde 
și coeziunea cuplului 
spun din nou < ț _ _____
revine oaspeților. Echipa R.P. Po
lone ia din nou conducerea cu un 
punct: 2—1.

Gh. Viziru (R.P. Romînă)—W. Sko
necki (R.P. Polonă) 6—t, 6—2 8—6.

Din nou sarcina de a cîștiga am
bele sale partide de simplu a reve
nit încercatului nostru jucător Gh. 
Viziru. Și ca în atîtea alte difi
cile confruntări Internaționale, el s-a

achitat din nou cu succes... In fa 
reputatului tenisman polonez i\ 
Skonecki, cîștigător a numeroa 
mari turnee, jucătorul romîn a d 
monstrat o superioritate incontestat 
lă și a înscris ieri o victorie netă fă: 
să lase vreun set. Meciul a oferit p

t
blicului spectacolul mult dorit, 
faze de-a dreptul palpitante, care 
entuziasmat tribunele pline pînă 
refuz. Calitățile de luptător ale 
Viziru s-au vădit mai cu seamă 
ultimul set, în care evoluția scorul 
poate arăta dîrzenla luptei: 3-
pentru Viziru, 3—4, 4—4, 4—5, 5— 
6—5, 6—6, 8—6. Skonecki a făcut în 
cest set eforturi vizibile pentru a refa' 
terenul, dar ele au fost anihilate < 
siguranța cu care jucătorul rom 
și-a pus în valoare loviturile pref 
rate, dintre care mai cu seamă ce 
de cros din stînga au funcționat < 
precizie de ceasornic.

W. Gasiorek (R.P. Polonă)—I. f 
riac (R.P. Romînă) 4—6, 6—4, 8— 

din cauza întunericului 
sa cu Vizir

(întrerupt
Ca și în partida 

campionul polonez a arătat că : 
„încălzește" destul de greu. Dar - 
condus cu 5—0 în primul set — 
reface la un singur ghem diferenț 
surprinzînd pe Țiriac, care începu: 
în forță. La rîndul său, acesta r 
face identic în setul doi, de 
la 4—5, pierzînd la limită. pii 
nul nostru a luptat cu dîrzenie și i 
setul trei, în care a egalat la 5— 
și — deși condus cu 40—15 — a Im 
chiar avans cu 6—5. Gasiorek s- 
dovedit însă același jucător perie: 
fos și tenace, trecînd și peste ace 
moment dificil. EI cîștigă și ace: 
set, după care jocul se întrerune.
Partida continuă azi de la ora I 

tot pe terenul Progresul. In cont 
nuare se dispusă două întîlniri înti 
jucătorii Licis—Bosch (partidă întri 
ruptă la scorul de 8—6, 10—10) 
Năstase—Piatek.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

A XIII-a ediție a Turneului U.E.F.A. a luat sfîvșit
(Urmare din pag. I- )

mășeală. Kiirtosl a interceptează 
la 35 m trage prin surprindere 
scrie: 2—Ot Jucătorii noștri 
nervos și comit multe greșeli. Totuși, 
ei nu renunță ta atac. în min. 26 
Badea ratează de la cîțiva metri. Ul
timele minute ne aparțin. In min. 31, 
la un corner bătut de Pîrcălab, Iacob 
pasează spre Badea care înscrie cu 
,,lătur : 2—1. In min. 38 Iacob trage 
fulgerător, dar portarul, Szager apără, 
în general, prima repriză a aparținut 
jucătorilor maghiari.

In repriza a doua aspectul jocului 
se schimbă total. Noi avem avantajul 
vîntului (deșt mai slab ca în prima 
repriză) și dominăm tot timpul, ma
șină pe adversari în careul lor. Jucă
torii maghiari se apără cu dîrzenie, 
trag de timp și uneori intervin prea 
în forță. Apărarea lor ermetică și gre
șeala echipei noastre de a juca mai 
mult în tripletă șl nu pe extreme, ca 
și lipsa de finalitate fac ca pînă la 
urmă rezultatul să rămînă neschim
bat: 2—1 (2—1) pentru R.P.U. Echi
pa noastră a avut, însă, multe situații 
cu care ar fi putut cuceri victoria pe 
care o merita: în min. 42, 46, 47 și 
50, 60, 66, 70, 73, 77, 78 și 80 înain
tașii noștri au creat panică la poarta 
lui Szager, dar ocaziile au fost ra
tate. Cea mai mare însă, a fost pier
dută în min. 58 cînd Iacob, pătruns

și de 
și în- 
joacâ

a: 
i(

•n curca și in poziție de șut, a Io: 
trintit la pămint de Kaposzta. Arbitri 
a acordat 11 m, dar Iacob a tras i 
bară 11 Ratînd penaltiul, echipa 
tră a ratat egalarea și, po’-t 
tori a. Și

O victorie pe care specialiștii cor 
sideră că se cuvenea, echipei noastri 
după cum mi-a declarat după mei 
arbitrul Stoll. Dar, accsta-i fo 
balul 1 Se joacă pe goluri și cîștig 
echipa care înscrie mai multe...

PE SCUKT
• PiUf.H L START in aer iilx-r : 

lui John Thomas a coincis cu a lent: 
J>Yă record mondial la săritura î 
înălțime. Dar, realizatorul performa: 
ței de 2,196 m, în sală, n-a reușit s 
devină recordman al lumii. Thomas 
trecut 2,14 m doborînd însă cînd șt: 
cheta a fost ridicată cu 3 cm mai su 
întrecerea aruncătorilor de greutate - 
a dat riști» de cauză lui Dane Davi 
care a reușit 19,11 m. Pe locul II s- 
clasat O'Brien (18,70 m) urmat <1 
Long (18,66 m). Cea mai bună pel 
formanță a zilei a obținut-o însă NI 
der într-un alt concurs. El a arunc: 
19,46 m. La ciocan, campionul oliir 
pic Conolly a reușit 68.59 m

• FORMAȚIA POLONEZA de h. 
chei pe iarba Griindwald-Posnan îr 
treprinde lin turneu în Franța. Oaspcț 
au cîștigat primele doua întîlniri, îr 
vingînd cu 2—0 formația C. A. Mor 
trouge și cu 4—0 echipa Gembach.

• S-au încheiat meciurile și în 
grupa finală a statelor africane. In 
ultimul meci R.A.U. — Sudan, desfă
șurat vineri la Cairo, victoria a reve
nit gazdelor cu 3—0. Echipa Tuni
siei, clasată pe locul al doilea în 
grupa Africa, s-a calificat astfel și ea 
alături de selecționata R.A.U., pentru 
turneul de fotbal de la Roma.
1. R.A.U. 4 3 1 0 7:1
2. Tunisia 4 1 1 2 3:4
3. Sudan 4 1 0 3 1:6

7
3 
2

• Returul dintre selecționatele olim
pice ale R. Cehoslovace și R. P. Un
gare, disputat ieri la Budapesta, a 
revenit gazdelor cu 2—1. Reprezenta
tiva R. P. Ungare și-a asigurat ca
lificarea pentru turneul final de la 
Roma

• LA ISTANBUL, Austria condur 
cu 4—0 în întîlnirea de tenis cu ech 
pa Turciei din cadrul Cupei Da vi

® ÎNTÎLNIREA internațională <1 
lupte clasice dintre echipele selecții 
nate ale Suediei și Iugoslaviei s-a îr 
cheiat cu un rezultat de egalitate: 4—'

• PESTE CÎTEVA ZILE va plec 
la Milano echipa de haltere a R. I 
Polone, pentru a lua parte la campi< 
natele europene. Formația este alei 
tuită din M. Jankowski, M. 
C. Bochehek, C. Bialas și J. 
ski.

Zielinsk 
Kaezkot

• ÎNTR-0 ÎNTÎLNIRE de 
bere disputată la Sofia selecționata Bu 
gariei a întrecut cu —31/, rept<
zentativa Iranului.

lupte 1

Redacția șt administrația. București str. Vasile Conta nr. 16 telefon 11.10.05. Interurban 72. Nr. f—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoîanu 23—25 
x ' Abonamente se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


