
Echipa de handbal în 7 Știința București a cucerit „Cupa Campionilor Europeni“
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Joszef Hermanek, președintele comisiei de organizare â „Cupei Cam
pionilor Europeni" felicită pe căpitana echipei Știința București, Jo
sefina Ștefănescu, oferindu-i frumoasa cupă de cristal.
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Handbalul nostru în plină strălucire

0 nouă floare la buchetul de trandafiri
R. P. ROMINA CAMPIOANA MONDIALA, IN 11 — LA FEMEI
R. P. ROMINA VICECAMPIOANA MONDIALĂ. IN 11 — LA BĂRBAȚI 

P. ROMINA CAMPIOANA MONDIALĂ, IN 7 — LA BĂRBAȚI.
Frumos buchet de victorii! Răsunătoare succese pentru mișcarea noastră 

sportivă! Im acest minunat și strălucitor buchet o nouă floare a fost prinsă: 
echipa Știința București, învingînd din nou pe Dynamo Praga, a devenit CAM
PIOANĂ EUROPEANA, la handbal în 7.

Primii în Europa, primii în lume! Ce și-ar fi dorit mai mult sportivele 
și sportivii handbaliști — în marile întreceri — decît această supremă sa
tisfacție ?

Bravo vouă, handbaliști și handbaliste! Ați dovedit un înalt patriotism, 
ț • înflăcărată dorință de a învinge. Și ați învins peTOATE FRONTURILE! 
> Răspunzînd în marile întreceri sportive prin succese răsunătoare, ați dovedit 

că știți să prețuiți, așa cum se cuvine, minunatele condiții de viață, de muncă 
și sport create nouă, tuturor oamenilor muncii, de către partid și guvern, de 
către regimul nostru democrat-popular.

Comportarea voastră pe terenurile de sport, înflăcărată voință cu care 
v-ați pregătit și ați luptat pentru a obține victoria supremă a atras privirile 

I întregii lumi, fapt ce a făcut ca și presa de pretutindeni să vă consacre nume
roase și elogioase articole.

La Dortmund, pentru marea și răsunătoarea victorie obținută, voi, hand- 
baliștii, ați fost purtați pe brațe. Im Paris, în inima Franței, în sala Coubertin, 
intr-un entuziasm de nedescris, ați făcut un tur de onoare, purtînd majestuos 
și tot mai sus drapelul patriei. Iar voi, fetelor, la Praga ați fost aplaudate — 
la scenă deschisă — de către spectatori! Scriem aceasta pentru a sublinia încă 
o dată ecoul care a însoțit minunatele voastre succese sportive.

Poporul se mîndrește cu voi! Pentru că ați reprezentat cu cinste patria 
și culorile ei, pentru că la buchetul de victorii obținute de handbalul romînesc 
ați prins încă o floare. Sîntem convinși că veți munci și de aici înainte cu 
aceeași rîvnă și dragoste, cu aceeași răspundere și modestie. Numai așa se 
poate păstra supremația și gloria cîștigată!

Alături de șirul marilor victorii obținute de oamenii muncii în întrecerea 
socialistă în cinstea marii aniversări a gloriosului nostru partid, voi ați 
adăugat victorii sportive, îmbogățind astfel cununa de lauri pentru Partid, 
făuritorul victoriilor noastre — pe drumul construcției depline a socialismului 
în scumpa noastră patria.

In ciuda opoziției jucătoarei iugoslave Milica Radovanovici, Honelore 
"auss izbutește să arunce la coș. Fază din meciul R.P. Romînă-R.P.F. 
goslavia. Foto: B. Ciobanu
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O nouă victorie a handbalului nostru în 7

Știința București a învins și in meciul retur pe Dynamo Praga: 5-4 (2-4)
PRAGA, 19 (prin telefon). — Dis- 

puțind în localitate ultimul joc din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni" 
la handbal în 7, formația feminină 
Știința a făcut din nou dovada că 
este una din cele mai puternice echi
pe de club din Europa, reușind — la 
capătul unui joc foarte disputat — să 
Învingă a doua oară echipa Dynamo 
Praga, campioana R. S. Cehoslovace. 
Și astfel. Știința București a cîștigat 
frumosul troleu de cristal, oferit de 
redacția revistei „Start" din Bratis
lava, devenind totodată prima forma
ție romînă care reușește să termine 
învingătoare în „Cupa Campionilor 
Europeni", întrecere de mare am
ploare, care — după cum se știe — 
se organizează și la alte sporturi.

Faptul acesta constituie o nouă și 
grăitoare dovadă a dezvoltării hand
balului din țara noastră, a 1 progresu
lui și a valorii la care au ajuns 
astăzi handbaliștii și handbalistele din 
R. P. Romînă, ca urmare a condițiilor 
din ce în ce mai bune create de partid 
și guvern activității sportive. Victoria 
handbalistelor bucureștene este cu atît 
mai semnificativă cu cît, după rezul
tatul de 8—1 de la București, ele 
aveau toate șansele să cîștige trofeul 
chiar dacă ar fi pierdut meciul la o 
diferență mai mică. Dar, reprezentan
tele noastre au dorit ca victoria lor 
finală să nu fie umbrită de o înfrîn- 
gere în ultimul joc. Astfel ele au 
luptat cu multă energie și cu toate 
că au fost conduse la pauză, au găsit 
suficiente resurse pentru a remonta 
handicapul și pentru a termina învin
gătoare. Concludentă în această pri
vință este declarația arbitrului jocu
lui, I. Grinbergas (U.R.S.S.), care a 
spus: „Știința București nu a jucat 
doar ca să cîștige cupa. Sportivele 
romîne au vrut să învingă și în acest 
meci și au luptat pentru aceasta din 
primul și pînă în ultimul minut de 
joc, dovedind că formează o echipă 
mare, care merită pe deplin titlul de 
„Campioană a Europei".

Jocul l-a început echipa noastră.

Întrecînd echipa R. P. F. Iugoslavia cu 68 -57 (50-22)

Reprezentativa feminină de baschet a R. P. Domine 
și-a făcut un debut promițător in acest an

In sfîrșit, reprezentativa feminină 
de baschet a țării noastre ne-a oferit 
o satisfacție pe care o așteptam de 
mult. Intîlnind aseară în sala Flo- 
reasca echipa R.P.F. Iugoslavia, cla
sată pe locul IV la ultimul campionat 
mondial, tinerele noastre baschetba
liste au avut o comportare foarte 
bună obținînd o victorie clară cu sco
rul de 68-57 (30—22).

Ceea ce a impresionat mai mult pe 
cei prezenți, a .fost fără îndoială, 
maniera în care a fost obținut acest 
succes. Echipa R. P. Romîne, deși a 
avut în componența sa cîteva jucă
toare debutante, a fost mai bună atît 
din punct de vedere tehnic, cît și tac
tic, impunîndu-și superioritatea în 
toate cele 40 de minute ale meciului. 
Cea mai îmbucurătoare constatare 
ne-a prilejuit-o evoluția tinerelor Do
rina Marian, Irina Romfeld și Ecate
rina Kerciov, care, fără a se impre
siona de valoarea adversarelor pe care 
le întilneau, au jucat cu multă de
zinvoltură, aducînd în același timp un 
prețios aport în obținerea victoriei.

Punctul forte al reprezentativei țării 
noastre în meciul de aseară a fost 
atacul, în care Viorica Niculescu, Ha- 
nelore Krauss și Dorina Marian au 
excelat, atît prin acțiunile colective, 
cît și prin pătrunderile individuale. 
Atacul formației noastre, în perma

Iată echipa Știința București, câștigătoarea „Cupei Campionilor Euro
peni," (de la stingă la dreapta, in picioare) : Maria Ștef, Aurora Leonte* 
Iordana Ungureanu, Gerlinde Reipp, Hilde Roth, Josefina Ștefănescu* 
Irina Hector, (jos) Carolina Cîrligeanu, Cornelia Constantinescu, Aurelia 
Szoko, Ecaterina Ionescu.

După cîteva „tatonări", chiar în min. 
2 o acțiune colectivă o pune pe Au
rora Leonte în poziție favorabilă de 
șut și aceasta înscrie de pe extremă. 
Un minut mai tîrziu, Dynamo Praga 
beneficiază de o lovitură de la 7 m. 
pe care o execută Malerova, însă Iri
na Hector, în formă deosebit de bună, 
apără. După cîteva secunde însă, echi
pa pragheză egalează prin Balikova. 
In min. 5 Reipp este faultată în po
ziție clară de a trage la poartă și 
arbitrul acordă 7 m. Lovitura este 
transformată de Ștef și astfel scorul 
devine 2—1 pentru Știința. Apărarea 
echipei noastre este surprinsă apoi pe 
„picior greșit" și Arnostova, care pă
trundea pe lîngă Malerova, cea mai 
eficace jucătoare de la Dynamo Pra

nentă mișcare, a destrămat cu destulă 
ușurință apărarea „om la om“ a bas
chetbalistelor iugoslave, silindu-le să 
comită numeroase greșeli personale. 
In apărare, atenția a fost îndreptată 
asupra pivoților Mrak și Ka'ușevici, 
de altfel destul de bine marcate. Din 
această cauză însă, în unele momente 
Radovanovici și Baraga au surprins 
neatentă apărarea echipei noastre, în
scriind de la distanță sau prin pă
trunderi.

Echipa R.P.F. Iugoslavia, deși are 
■M

:■ Alte rezultate de prestigiu J
- - -
:: ale sportivilor romîni ::
-■ • IOLANDA BALAȘ a obținut la Leningrad rezultatul de --
-- 1,86 m - nou record mondial de sală.
" • RAPID BUCUREȘTI a învins cu 3-0 formația MVK Revaj"
” Amsterdam în C.C.E. la volei masculin.
" • Echipele de tenis de masă ale R. P. Romîne au cîștigat--
-- întîlnirile susținute Ia Tbilisi (16-0 la bărbați și 9-0 la femei).-- 
- AD. RETHI și MARIA ALEXANDRU pe primele locuri în turneele 
“ individuale.
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ga și pe care apărătoarele noastre 
o țineau „om la om", înscrie de 
două ori prin șuturi de la semidis- 
tanță. Echipa Știința, condusă acum 
cu 3—2, trece la atac susținut. In 
min. 16, Constantinescu înscrie din 
poziție de ,,pivot" și cu toate că ar
bitrul de poartă cehoslovac acordă go
lul, arbitrul de centru îl anulează. 
Cu două minute înainte de a se ter
mina repriza, Malerova înscrie și sco
rul devine 4—2 pentru Dynamo.

In repriza secundă handbalistele de 
la Știința joacă mult mai bine și în
curajate de „galeria" formată de un 
grup de turiști rotnîni aflați în vizită 
la Praga, preiau inițiativa chiar d«

(Continuare in pag. a 4-a)

în componența ei jucătoare cu o bună 
tehnică individuală și cu viteză, a ac
ționat mai mult static, bazîndu-și 
jocul pe cei doi pivoți. Rarele contra
atacuri s-au „pierdut" pe parcurs.

Evoluția scorului caracterizează cît 
se poate de bine superioritatea for
mației noastre, care a condus din

D. STANCULESCU 
A. VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)
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SURPRIZE DE MARI PROPORȚII IN AMBELE CAMPIONATE

MASCULIN
CLI )J : Stiinta — Metalul București 

3—! (15—'10, '15—8. 13—15, 15—7). 
După comportarea modestă avută in 
prima etapă, studentele s-au reabilitat 
jucînd — cu excepția setului al trei
lea — la adevărata lor valoare. (A. 
Dumitriu — coresp.).

BUCUREȘTI: Progresul—Raipid 2—3 
(17—15,5—15, 7—15, 17—15, 10—15). 
In setul al patrulea, scorul alternează 
pînă la 7—6, cînd Rapid preia conduce
rea cu 11—8. Progresul își revine, con
duce eu 14—11, dar scorul devine 
15—15. In final Progresul cîștigă cu 
17—15. Setul decisiv începe în nota 
de dominare a feroviarelor. Jocul, este 
spectaculos, cu faze frumoase și _sc 
încheie cu victoria formației Rapid. 
(Rodica Bughiu — coresp.).

CLUJ: C. S. M-—Sănătatea Bucu
rești 3—0 (1, 5, 5). Echipei gazdă nu 
i-au trebuit decît 40 minute pentru a 
cîștiga! (A. Dumitriit — coresp.).

IAȘI : Țesătura — Olimpia Brașov 
3—2 (12—15, 16—14, 15—10, 2—15, 
15—8). Prima victorie a ieșencelor, 
înregistrată după un meci care a du
rat două ore șl jumătate. In aceasta 
partidă, echipa gazdă a dovedit că 
are resurse frumoase, fiind capabilă 
să obțină rezultate și mai bune. For
mația oaspe a avut o atitudine repro
babilă, mai ales jucătoarea Angela

Dancu, care a lovit cu piciorul în 
minge. (P. Codrea — coresp. regio
nal).

Bucu-
15—7,

CONSTANȚA: Farul—C. P. 
rești 3—2 (9—15, 
15—12, 
care nu 
valoare . „
plus de voință. (E. Petre — coresp.).

i, 15—17, 1
15—7). Constănțencele 
s-au ridicat la adevărata lor 
— au cîștigat datorită unul

SIBIU: C. S. M.—Dinamo Bucu
rești 0—3 (10, 9, 11). S-a remarcat 
atacul puternic al echipei oaspe. Am
bele formații au greșit mult la pre
luări și blocaje. (V. Vlăidoianu și M. 
Lupuțiu — coresp.).

FEMININ
TIMIȘOARA : Știința — Dinamo 

București 3—0 (9, 11, 13). Știința a 
jucat foarte bine, reușind o victorie 
absolut meritată. Meciul a început în 
nota de dominare a timișorenilor, care 
au avut un atac mai bun și o apă
rare mai organizată. Dinamoviștii joa
că crispat și greșesc multe preluări 
și servicii. In setul al treilea Dinamo 
conduce cu 12—6, Știința egalează în 
urma unui joc de bună calitate și ter-_ 
mină învingătoare cu 3—0. Coste și 
Weiss de la Știința și Radu Emil dc 
la Dinamo au fost cei mai buni ju
cători. Derzei n-a jucat fiind acciden
tat (N. Mihăilescu — coresp.).

BRAȘOV: Tractorul—Stiinta Cluj 
3—2 (12—15, 15—6, 15—6, 8—15,
17—15). Dramatic! — iată caracteri
zarea acestui meci care s-a ridicat 
la o bună valoare tehnică. Deosebit 
de disputat a fost în special ultimul 
set în care, după ce Tractorul a con
dus cu 14—11, s-a văzut condus cu 
15—14, dar în final a obținut 
torie meritată. (P. Dumitrescu 
Secăreanu — coresp.).

PLOIEȘTI: 
tanța 3—0 (8, 
gat. Petrolul a 
nicj meciul nu 
loare deosebită, 
joc au existat 
moașe I (A nalia Kreiss

o vic- 
și V.

Petrolul — Farul Cons- 
13, 10). Deși a cîștî- 
jucat slab. De altfel, 
s-a ridicat la o va
in cele 60 minute de 

doar două faze fru- 
coresp.).

GALATI : Stiinta—Jiul Petroșani 
2—3 (12—15. ’ 15—10, 9—15, 15—7, 
9—15). O surprinzătoare victorie a 
oaspeților, în urma unui joc nervos, 
de slab nivel tehnic. (A. Sebenkman 
— coresp.).

HOCHEI^

Mîine începe campionatul republican 
de hochei pe gheață

Ij^mOECSIj EEEE—
Pregătiri pentru „Crosul Balcanic”

Constantin Grecescu s-a impus
categoric la selecție

Campionatul republican de hociiei 
pe gheață pe anul în curs începe 
mîine în Capitală, pe patinoarul arti
ficial din Parcul „23 August". Cele 
opt echipe participante au fost împăr
țite în două serii, după cum urmează:

Seria I: C.C.A., Știința București, 
Steagul roșu Brașov, C.S.M. Rădăuți.

Seria a II-a: Voința Miercurea 
Ciuc, Știința Cluj, Progresul Gheor- 
ghieni, Surianul Sebeș.

cadrul acestor serii se vor dis- 
meciuri sistem campionat numai

In 
pută 
tur. Primele două clasate vor participa 
apoi la turneul final tur—retur pentru 
desemnarea echipei campioane. Mîine 
sânt programate jocurile Știința Buc 
—C.S.M. Rădăuți, Voința—Șurianul, 
Știința Cluj—Progresul și C. C. A.— 
Steagul roșu.

Gwstav Schur învingător 
în cursa Cluj —Huedin—Cluj
CLUJ 19 (prin telefon de la tri

misul nostru). Duminică dimineața 
s-a desfășurat pe ruta Cluj — Hue
din — Cluj (100 km) concursul in
ternațional dintre cicliștii romîni și 
cei din R.D.G. La start s-au aliniat 
alergători de valoare mondială ca 
G. Schur (de două ori învingător în 
Cursa Păcii și campion mondial pe 
anii 1958—1959), E. Hagen (primul 
clasat în ediția de anul trecut a 
Cursei. Păcii), B. Eckstein (campion 
mondial pe I960), I. Cosma (clasat 
pe locul 5 la J.O. de la Roma), G. 
Moiceanu, E. Adler și alții. învingă
torul cursei, G. Schur, ne-a arătat că 
este pregătit nu numai din punct 
de vedere al forței, vitezei și rezis
tenței. ci că este și posesorul unei 
excepționale orientări tactice.

Cicliștii romîni __
general, bine pregătiți (îndeosebi 
rulajul pe drum plat) și au reușit să 
aibă inițiativa o mare parte a cursei. 
Trebuie evidențiați în primul r.înd
L. Zanoni, Gh. Rădulescu și FI. Cris- 
tescu. Alergătorii noștri nu stat încă 
puși la punct cu pregătirea în ceea 
ce privește urcușul și au serioase de
ficiențe de ordin tactic.

Schur a cîștigat cu timpul de 2h 
36:05,0. Pe celelalte locuri au sosit:
M. Weissleder (același timp cu învin
gătorul), L. Hohne, I. Griinzig, Ia 1 
sec., K. Ampler, B.. Eckstein la 2 
sec., E. Hagen, E. Adler, L. Zanoni,

Gh. Rădulescu la 3 sec., FI. Cristes- 
cu, M. Briining, I. Cosma, I. Stoica, 
A. Șelaru, W. Ziegler, M. Voinea, 
Gh. Calcișcă, S. Duță, G. Lorke, G. 
Moiceanu, 1. Braharu, N. Niculescu, 
C. Dumitru și C. Moiceanu la 4 sec.

HRISTACHE NAUM

s-au dovedit, în
în

Prima etapă a „Capei 
ziarelor'* la tir

Organizarea bună, vremea frumoa
să și Poligonul Tineretului pus la 
punct, au făcut ca .prima etapă din 
cadrul concursului dotat cu „Cupa zia
relor" să se bucure de succes. Remar
căm de asemenea, numărul mare de 
concurenți, peste 70, reprezentînd ma
joritatea ziarelor din Capitală.

Rezultate pe echipe: 1. Direcția
Presei 419 p; 2. Sportul popular 402 
p; 3. Apărarea Patriei 381 p; 4.
Informația Bucureștiuiui 377 p; 5. 
Munca 356 p.

Alergătorii noștri de fond care se 
pregătesc cu asiduitate țn vederea în
trecerilor ediției a Vl-a a „Crosului 
Balcanic* de la Sofia (9 aprilie) au 
participat ieri la ultimul lor examen 
oficial: selecția.

Concursul, care s-a desfășurat pe 
potecile din pădurea Snagov, a prile
juit o serie de constatări pozitive a- 
supra formei sportive a atleților no
ștri. Dintre toți s-a impus net Con
stantin Grecescu. Tn afară de faptul 
că ol a cîștigat detașat (peste 400 m), 
a realizat un timp excelent — 30:44,2, 
care vorbește de la sine.

Pentru locurile următoare, ale lotu-

lui pentru Sofia, s-a dat o luptă : 
prigă pînă pe ultimii metri ai curși 
Iată clasamentul: 2. A. Barab;
31:43.2; 3. D. Bîrdău 31:44,7:4 
Strzelbiscki 31:47,8; 5. Ov. Lup
31:58,8; 6. T. Voicu 31:59,8; 7. ’ 
Weiss 32:00,0 ; 8. I. Pricop 32:22,( 
9. FI. Vasile 32:43,0; 10. AI. Arnâu 
32:48,8; 11. L. Borcescu ; 12. C. Din 
13. D. Tîlmaciu: 14. M. Babarai<
etc.

Cursa feminină, pe 2.000 m s-a î
chei at cu victoria Luciei Paul
(6:58,2), care le-a învins pe Anie
Pasciuc (7:04,2) și Aurelia Wei
(7:49,6).

Steagul roșu Brașov a făcut.
înaintea meciului decisiv pentru lo

cul 1 al clasamentului, 
să aibă loc la lupte 
C.C.A. și Steagul roșu 
trenorul metalurgiștilor 
ne-a declarat: „Cred în 
stră. Băieții o doresc din toată ini
ma. Mai ales acum, după ce am reu
șit să obținem în fața lor un meci 
egal Ia „libere". La „clasice" trebuie 
și vom fi superiori".

Intr-adevăr, chiar de la prima 
categorie metalurgiștii brașoveni por
nesc hotărîți și Otto Alexin (C.C.A.) 
este învins la tuș de C. Ofițerescu 
(Steagul roșu). în schimb, la categ. 
57 kg. M. Cristea (C.C.A.), obține o 
valoroasă decizie de egalitate în fața 
campionului olimpic D. Pîrvulescu 
(St. roșu). Luptătorul militar a a- 
tacat curajos toț timpul încercind 13 
procedee fată de 3 ale lui Pîrvu- 
lescu. La 62 kg. Alex. Geantă 
(C.C.A.) învinge la tuș pe I. Bîrsan 
(St. roșu). „Duelul ușorilor" este cîș
tigat de Alex. Tampa (St. roșu) care 
învinge la tuș pe Simian Popescu 
(C.C.A.). La 73 kg. V. Bularca (St. 
roșu), avînd un adversar cu 6 kg 
mai ușor, obține o rapidă victorie la 
tuș în fața lui P. David (C.C.A.).
N. Baciu (St. roșu), campionul ac
tual al categoriei de 79 kg, învinge 
la tuș pe C. Badea (C.C.A.). După 
ce scorul devine de 9—3 pentru 
Steagul roșu metalurgiștii luptă în 
continuare mai degajat. La 87 kg, 
I. Radu (St. roșu) face meci nul cu
O. Retfalvi (C.C.A.), iar cei doi grei 
(Marinache și Tarbă) au fost elimi
nați pentru lipsă de combativitate. 
Scorul întâlnirii devine astfel 10—4 
pentru St. roșu și adiționînd punctele

care trebuia 
clasice intre
Brașov, an

ion Mureș an 
victori^, noa-

tuș echipa C. C. A 4

obținute la .libere" (5—5) 15—9
pentru brașoveni Intîlnirile au avut 
loc în sala M.T.D. București în pre
zența a peste 500 spectatori. Arbitra
jele cu multe lacune. Alte rezultate : 
St. roșu Brașov cu Metalul Buc. 
19—7, cu Meteorul roșu 
25—1. C.C.A. cu Metalul 
cu Meteorul roșu 24—2. 
Meteorul roșu 14—10,

Satu Mare
Buc. 15-9, 
Metalul cu

r

(
4

O. BENKO

BAIA MARE 19 (prin telefon). — 
Aproape 1.000 de spectatori au ținut 
să asiste la întîlnirea localnicilor cu 
echipele din București, Cluj și Timi
șoara. Meciurile au fost de un nivel 
tehnic mediocru, lipsite de combati
vitate. Semnalăm neprezentarea a 
patru arbitri delegați: C. Weber, V.

Belady, K. Kovaci și L. Ferd-
Dintre sportivii participant s 

vidențiat următorii : C. Uibariu* 
mișoara), M. Belușică (Buc.) și 
Crișan (B. Mare). Luptele libere
fost cu mult mai mult „gustate" de 
cele clasice lată rezultatele tareg 
trate: Progresul Buc. cu C.S.AÎ. B. 
Mare 16—10, cu C.F.R Timișo; 
17—9, cu C.S.M. Cluj 15—9. C.S 
Baia Mare cu C.SlM. Cluj 19- 
C.F.R. Timișoara cu
Mare 15—11 și C.S.M. Cluj cu C.F 
Timișoara 15—11! (la clasice 7—9 
la libere 8—2!!).

C.S.M. B

V. SÂSĂRANU — coresp. rcf

LuRezultatele grupelor din 
Craiova le vom publica în nur 

rul nostru de mîine.
Ș>

CAMPIONATUL REPUBLICAN MASCULII
DINAMO ORADEA-C.C.A. 

(44—44). A fost cel mai frumos 
disputat pînă acum în localitate. Di- 
namoviștii au luptat de la egal 
cu echipa campioană, făcînd o 
partidă pentru care merită laude. E- 
voluția scorului a fost palpitantă, în 
cele 40 de minute diferența fiind în 
permanență foarte mică. Au înscris : 
Novacek 26, Nedef 18, Fodor 11, Ni- 
culescu 11, Cimpoiaș 7, Folbert 4 
pentru C.C.A, și Suhai 18, Mokoș 16,

C.r.R. orivița Roșie -Progresul: 0-0
® Punctul de atracție al etapei de ' care' acționau rugbiștii de la Progre- 

ieri îl constituia desigur confruntarea * --- -
dintre actuala campioană — C.F.R. 
Grivița Roșie și Progresul, un „15“ 
întotdeauna gata să furnizeze o sur- 
.priză.Spectatorul, care nu a fost pre
zent la teren, citind azi rezultatul sec: 
0—0 ar putea crede că a ratat 
valoros spectacol rugbistic, că ieri în 
parcul Progresul s-a disputat un meci 
echilibrat, de mare luptă în care gaz
dele au reușit să se ridice la nivelul 
experimentațitor lor parteneri. Aceste 
„aprecieri" nu corespund însă realității, 
deoarece în afară de o luptă titanică, 
epuizantă între înaintări, am asistat — 
spre regretul nostru ■ — la un joc 
extrem de plictisitor, fără faze clare 
și de un slab nivel tehnic. Deci, nici 
vorbă despre o creștere a rugbiștilor 
de la Progresul, ci mai degrabă de o 
accentuată lipsă de formă a echipei 
campioane.

Ga de obicei, cînd se joacă cu Pro
gresul și se uită faptul că această 
echipă, care beneficiază de o înaintare 
puternică și își bazează jocul exclu
siv pe acest „argument", omițîndu-sc 
a se adopta o tactică capabilă să 
combată grămada Progresului, meciul 
devine încîlcit, transformîndu-se din- 
tr-o luptă pentru marcarea de încer
cări, într-o dispută sterilă pentru ba
lon. Ei bine, ieri feroviarii nu au 
găsit căile spre a evita maniera în

un

sul, angajîndu-se într-un joc lipsit de 
perspectivă. Ei s-au dovedit a fi in
capabili de a fructifioa avantajul sub
stanțial obținut la talonaj și Ia margi

ne. deoarece deschiderea Stănescu— 
Oblemenco a fost extrem de neinspira

tă, centrii Wusek și Irimescu mai slabi

Rezultatele tehnice ale etapei a 
Il-a : Progresul—<C. F. R. Grivita 
Roșie 0—0; G.G.A.—I.T.B. 13—0 
(3—0), Dinamo — Răpiri 17—3 
(11—0), Știința București—'C.SJW.S. 
Iași 6—6 (6—6), Metalul—Olim
pia Brașov 
Cluj—Știința

20—3 (3—3), Știința 
Petroșani 6—3 (3—0).

timp ce aripile și, maica oricînd, în
ales Bostan, au dovedit serioase defi
ciențe tehnice. în atari condiții, cu 
tot efortul înaintării (remarcați Pos- 
moșainu și Mladin) rugbiștii feroviari 
n-au putut realiza mai nimic, iar i 
cîteva atacuri purtate „la mână" 
ultimele minute s-au dovedit a fi 
simplu... foc dc paiie.

Progresul a luptat doar pentru 
zultat. S-a apărait dîrz, realizîndu-ș.î 
obiectivul : meci egal cu campioana 
țării. Dar se poate declara mmlțitmită 
echipa doar cu atît ? Noi credem că

cele 
' în 

un

re-

75-77 
meci

formă!

Cîmpeanu 16, Sebestien 14, Hupoi 
Dolhan 3 pentru Dinamo. Au arbi 
satisfăcător I. Bodoni și Gh. R- 
(Cluj). (I. GHIȘA SI AL. JILAU 
resp.)

ȘTIINȚA CRAIOVA-RAPID BU 
REȘTI 70-72 (31-39). Oaspeții au 
lizat o victorie meritată deoarece 
muncit mai mult și au aruncat 
mai multă precizie la coș de la 
tanță și de la semidistanță, dezo 
nizind apărarea gazdelor. Echipa 
ința Craiova a jucat sub valoare 
din cauza înfumurării jucătorilor, 
marcat Costescu 18, Popescu 16, 
povici 14. Tursugian 9, Stănesc 
Florescu 6, Anghel 5 pentru Răpi 
Ionescu 19, Hofman 14, Popa 12, 
duț 6, 
pentru 
corect 
March
resp. reg.)

DINAMO 
TG. MUREȘ 
partidă viu 
bucureșteni 
victorie. Au 
Spiridon 22, Kiss 11, Vasilescu 2, 
descu 4, Neuszatz 8, Viesner 5, < 
giu 4 pentru bucureșteni și Bo> 
18, Toth 14, Mittelmann 6, Breji 
Euzan 4, Berekmeri 6 și Bark 
pentru mureșeni.

ȘTIINȚA CLUJ—VOINȚA
115-72

STEAGUL ROȘU BRAȘOV-Șr 
ȚA TIMIȘOARA 72-58 (39-22)

C.S.M. GALAȚI—ȘTIINȚA Bl 
REȘTI 70-64 (33-36)

Viciu 11, Căpitan 2, Cord: 
Știința Craiova. Au co 
arbitrii Z. Dioszeghi și 

(Timișoara). (R. SCHULT)

nu 1 Singurii care au 
Marinache (surprinzător 
Chiriac și fundașul Atexandrescu.

La calitatea slabă a partidei a con
tribuit și arbitrajul necorespunzător 
al lui V. Georgescu.

D. CALL1MACH1

core spun a : 
de activ),

• CLUJ 19 (prin telefon).— Pe sta
dionul Bates—Bolyai peste 2000 de 
spectatori au trecut prin multe mo
mente de emoție în partida în care 
echipa lor favorită Știința întîlnea for
mația studenților din Petroșani. Clu
jenii, care au recurs la unele impro
vizații în alcătuirea echipei (Palo- 
șanu, Gătănici, Simion și Căliman 
au fost indisponibili), s-au izbit de 
apărarea foarte dîrză a adversarilor. 
Jocul îl încep gazdele, care conduc 
numeroase acțiuni mai ales prin De- 
mian, Manolache și Hagiu. Lipsa de 
adresă în transmiterea balonului îl 
împiedică însă să deschidă scorul. 
După două ratări ale lui Gherasim, 
Tolu reușește în min. 32 o lovitură de 
picior căzută: 3—0. La reluare se 
joacă mult în margine, iar clujenii 
cu o înaintare mai grea majorează 
avantajul printr-o încercare realizată 
de Grigoriu, Oaspeții reduc din han
dicap prin Mateescu (lovitură de pe
deapsă); Excelent arbitrajul lui N. 
Gh ion dea.

BUCUREȘTI—DIN, 
61-58 (29-27). Dur 

disputată dinamo- 
au realizat o frun- 
înscris Karagheorgh

Q*onospoi
la

Așa arată un buletin cu 12 rez 
i concursul Pronosport nr. 12, 

din 19 martie 1961

T. STAMA

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII Roma-Lazio
IX
X
XI
XII

C.C.A.-Farul
Rapid-șt. Timișoara 
UTA-Dln. București 
St. roșu-Progresul 
Din. Bacău-Petrolul 
Șt. Cluj-Corvinul 
Minerul-CSMS
r.cr.™ Lazlo 
Udinese-Milan 
Juventus-Torlno 
Bari-Alalanta 
Spal-Bologna

Variante depuse : aproximativ :



Surpriza etapei: C.C.A.-farul 2-2!
Începutul care a animat tribun^e 

(Farul a înscris în minutul 2 un gol 
care i-a pus pe gînduri pe „prono- 
sportișfi"...), abundența unor adevă
rate „suite" de faze de gol la am
bele porți, ritmul său destul de vioi, 
ca și oscilațiile și incertitudinea re
zultatului, toate acestea au făcut ca 
partida C.C.A. — Farul să întruneas
că, din partea spectatorilor, mai multe 
sufragii decît „deschiderea". Chiar 
dacă, la drept vorbind, tehnicește e- 
chipele n-au excelat.

Cît despre rezultat, nimic mai just 
decît un meci egal. Dacă C.C.A. și-ar 
fi păstrat pînă la urmă avantajul de 
un gol, pe care l-a luaf în min. 75, 
înfringerea i-ar fi nedreptățit pe con- 
stănțeni. Dar nici Farul n-a fost mai 
bun, așa îneît — sub acest aspect — 
și numeroșii simpatizanți ai C.C.A.- 
ului și inimoșii suporteri constănțeni 
care au venit la București se pot de
clara mulțumiți. Nu putem să nu sub
liniem însă faptul că acest 2—2 re
prezintă totuși o performanță pentru 
Farul, codașa clasamentului, venită 
ca victimă sigură pe terenul liderului, 
și care i-a scos pînă la urmă a- 
cestuia un meci egal. Constănțenii 
însă merită cuvinte bune nu numai 
pentru rezultatul în sine, ci și pentru 
jocul lor, mai bine organizat, mai 
„aerisit" decît în toamnă. Ofensiva 
>e care au anunțat-o pentru evitarea 

^ retrogradării a început sub bune 
auspicii.

Cei 60.000 de spectatori care au fost 
ieri pe stadionul ,,23 August" și-au 
dat însă seama că echipa care a pier
dut un punct în fața Farului n-a fost 
adevărata echipă a C.C.A.-ului. Fot
baliștii militari ne-au arătat de prea 
multe ori care este adevărata lor va
loare. îneît să nu ne dăm seama că 
ieri comportarea lor a fost una din 
depresiunile inerente în curba com
portării oricărei echipe.

Dar, să vă dăm — în cîteva cu
vinte — desfășurarea, jocului. Tn min. 
2, ia un atac pe aripa stingă. Farul 
deschide scorul prin MOROIANU, din 
pasa cu capul a lui Ciosescu, care a 
intervenit la o minge ricoșată din 
bară. După 5 minute. ALEXANDRES. 
CU a egalat trăgînd pe lîngă Ghi
bănescu, nehotărît dacă să iasă sau 
să nu iasă din poartă. După cîteva 
atacuri ale oaspeților — care lasă 
semne de întrebare asupra siguranței 
apărării bucureștene — Alexandrescu 
ratează (min. 42) singur cu portarul. 
După pauză, C.C.A. domină. In min. 
62. trei ocazii de gol: Moroianu și 
apoi Alexandrescu și Constantin. Tot 
Constantin are ocazia să înscrie

(min. 70) dar șutul lui cu capul este 
respins de Brinzei. In min. 75, la un 
duel între Ciuncan și Tătaru, pentru 
o minge care ieșea din teren în apro
piere de limita careului, Tătaru a că, 
zut și, spre stupefacția, generală, ar
bitrul a acordat penalty I CONSTAN
TIN a transformat. In min. 85 și 86 
ocazii bune pentru Farul iar în ulti
mul minut, 1a o cădere în careu a lui 
Ciosescu... penalty-ul compensator 
transformat sigur de OLARU. Cei mai 
buni : Jenei, Bone, Alexandrescu 
(C.C.A.), Olaru, Stancu, Moroianu 
(Farul).

Arb. Gh. Osiac — Timișoara a con
dus bine pînă în min. 75, cînd a în
ceput să se joace de-a... 11 metri. 
După ce a acordat gratuit primul pe
nalty, s-a „pierdut" complet, arbitrînd 
sub impresia greșelii comise, iar în 
min. 00. a acordat un alt penalty la 
fel de nejustifreat ca și primul.

E de mirare că după cît s-a dis
cutat despre arbitraj, după cîte s-au 
făcut pentru îmbunătățirea arbitraje
lor, mai asistăm la astfel de greșeli 
ca cele comise ieri de Gh. Osiac.

Colegiul Central al Arbitrilor tre
buie să pună în discuție felul cum 
a condus ieri Gh. Osiac și să ta mă
surile corespunzătoare pentru ca în 
viitor asemenea arbitraje 
punzătoare

necores-
să nu se mai repete.

C.C.A.:
Mihăilescu
Bone — Cacoveanu (min. 70, Al. La
zăr), Constantin. Alexandrescu, Raksi, 
Tătarii.

Voinescu — Zavoda II, 
II, Ivănescu — Jenei,

FARUL: Ghibănescu — Ciuncan,
Brinzei, Buzea — Stancu, Bibere — 
Moroianu, Sever, Ciosescu, Olaru, 
Mănescu (min. 67, Vasilescu).

RADU URZ1CEANU

Și la Lupeni, rezultat egal...

Minerul—C.S.M.S

LUPENI, 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). Peste 6000 de spectatori 
■au asistat la o partidă desfășurată intr-n,- 
pcrfcctă notă de sportivitate. Rezultatul 
de egalitate, 2—2 (1—0) nedreptățește 
formajia locală care a de(inut superiori
tatea teritorială majoritatea timpului, a 
tras mai mult la poartă și a beneficiat 
de mai multe corncTe (13—4). In gene
ral, Minerul a arătat mai multă hotă- 
rîre în joc dar, după marcarea fiecăruia 
din cele două puncte a făcut greșeala 
de a slăbi ritmul părînd a fi 
de rezultat.

C.S.M.S. 
un rezultat 
ceasta a și .

Jocul a fost de un nivel tehnic me
diocru. Primul gol a fost înscris în min. 
32. printr-o lovitură ou capul, de către 
Szoke. In ultimul 
Turcan ratează 
întâlnirii trăgînd de la 2 m peste poarta 
goală.

In repriza a 
gnroiu egalează : 1—1. După 8 minute, 
portarul ieșean vrea să repună mingea îp 
joc, dar o trimite prea încet la Moțoc, 
Grigore sesizează și marchează : 2—1. 
Egalarea s-a produs ou 2 minute înainte 
de sfîrșitul partidei. Avasilichioaiei cen
trează la Unguroiu, Dan II ezită 
cantul ieșean marchează.

Arbitrul Andrei Rădulescu — 
condus foarte bine formațiile :

mul | urnită

să obțină 
pentru a-

a intrat decisă 
de egalitate și 

adoptat tactica apărării...

minut al reprizei, 
cea mai mare ocazie a

doua, în min. 66, Un-

și ata-

Buc. a

Comun,MINERUL: Kiss — Plev,
Dan II — MIHÂILĂ, MIIIALY — Cucu, 
Nisipeanu, SZOKE, Turcan (din min. 
73 Grigore), Creiniceanu.

C.S.M.S. : Flotea — Sandu, Mofoc, 
DRAGOMIRESCU — FOALE, Don — 
Matei, Alexandrescu (din min. 46 Ava- 
silichioaiei), Voica, UNGUROIU, De- 
mian.

C. COMARN1SCJII

Rapid a tras 4 bare, dar... fotbalul se joacă pe goluri CLUJ_ CORVIHUl
Rapid—Știința Timișoara 0-0 HUNEDOARA 2-0 (2-0)
Spectatorii care au umplut pînă la 

refuz stadionul „23 August", au avut 
motive bine întemeiate de a nu fi 
mulțumiți de desfășurarea primului

Portarul timișorean Pain, intervine 
la o minge înaltă

joc din cuplajul de ieri. Ei n,u au fost 
mulțumiți de randamentul giuleșteni- 
lor (care deși au dominat copios o 
bună parte a meciului totuși nu au

Steagul roșu a realizat scorul etapei:
5—0 (2—0) cu Progresul

marcat) și i-a dezamăgit complet 
comportarea studenților timișoreni 
care au jucat prea puțin fotbal în 
decursul celor 9o de minute...

Semnificativă e, de altfel, declarația 
antrenorului timișorean Reuter: „îna
intașii noștri nu au jucat nici 50 de 
minute; apărarea în schimb a jucat 
cit în... două meciuri"... Complet ne
pregătiți, înaintașii Științei nu au 
rezistat ritmului impus de Rapid și 
in repriza secundă au fost pur și 
simplu figuranți. In această perioadă, 
ei au tras în total... două șuturi spre 
poarta lui Dungu. Nici nu se putea 
altfel, deoarece Manolache, Lereter și 
Mițaru au stat lipiți de adversari 
(fără nici o posibilitate de a putea fi 
„serviți"), iar interii au fost nevoiți 
să ajute în continuu apărarea mult 
hărțuită de rapidiști. într-adevâr, 
după o primă repriză în care s-a 
complicat în propriile sale acțiuni, 
driblînd și pasînd inutil, pînă la e- 
xasperare în fața porții, în cea de a 
doua parte a jocului înaintarea fero
viarilor și-a presat tot timpul adver
sarii, șutind des la poartă. Confirmă 
acest lucru numărul șuturilor (15), 
cele 4 bare (Georgescu 2, Văcaru și 
Leahevici) și faptul că înaintașii

CLUJ, 19 (prin telefon). începutul 
sezonului fotbalistic oficial la Cluj 
a avut un decor primăvăratic, în
tregit de entuziasmul celor peste 
20.000 de spectatori. Studenții, care 
aveau de luat revanșa pentru în- 
frîngerea suferită în tur la Hune
doara (0—2), au reușit să învingă 
cu același scor cu care fuseseră în- 
trecuți în toamnă: 2—0, scor reali
zat în prima repriză de SUC1U 
(min. 17) și de MATEIANU (min. 
45). Echipa gazdă și-a depășit încă 
din primele minute adversarii 
trași ‘ ___ m
nilor organizate mai ales de halfii 
Petru Emil și Popescu 
bine

in-'

_ ______ re-
în apărare, prin viteza acțiu-

și dirijate 
de interul Mateianu.

Oaspeții s-au organizat în sistem 
defensiv de joc, retrăgîndu-și în
dată după lovitura de începere in
terii și centrul. Această „soluție" 
a deschis cîmp larg de acțiune stu- 

la pauză au avut 
numai în 
Niculescu. 
mult, în 
fi putut majora 

secundă, disputată

deniilor, care pînă 
jucînd 

porfii luj 
insistat mai

Leahevici) și faptul că înaintașii fe
roviari l-au făcut să se remarce pe
portarul Pain, care a fos-t obligat 
intervină foarte des

Interesant de menționat că, în 
cest meci, deși în repriza secundă 
a existat pe teren doar o singură e- 
chipă (Rapid)), nu am notat nici o 
ocazie... ratată. Aceasta datorită fap
tului că giuleștenii, cu toată superio
ritatea lor în ceea ce privește pre
gătirea fizică și tehnică, nu au știut 
să facă „breșe" în apărarea adversă, 
nu au reușit să-și facă culoare li
bere, șutind doar de la distanță.

Arbitrul Stavru Nicolau (Constan
ța), foarte mobil, mereu lîngă fază, 
a condus competent formațiile:

a-

RAPID : Dungu — GREAVU, MO- 
TROC, Macri — Neacșu (Gherghina), 
Koszka — Copil, I. lonescu, Leahe- 
vici, GEORGESCU. VÂCARU.

inițiativa, 
pierea 
ar ii 
clare, studenții ar 
scorul.
între gazdele sigure de victorie și 
oaspeții dornici de a egala, a fost 
mai echilibrată, mai 
culescu a
cînd curajos 
Moldovan și 
și Cîmpeanu 
duelurile cu
nescu, singurii care s-au 
mai mult de poarta lui 
Știința Cluj s-a mișcat mai 
avut o comportare mai bună 
deținut majoritatea timpului iniția
tiva. Bun arbi
(București).

Repriz-a

apro-
Dacă 

si tu ații

dinamică. Ni- 
apărat exceptional, blo- 
la picioarele lui Marcu, 
Mateianu, iar Mureșan 

i au cîștigat întotdeauna 
Constantinescu și fo- 

apropiat 
Nicoară. 
bine, a 

și a

itrajul lui Em. Martin

INicoară-CIMPEANU, 
Costin-PETRU EMIL,

ȘTIINȚA:
MUREȘAN, 
Popescu-Ivonsuc, Suciți, Marcu, MA
TEIANU, H Moldovan.

BRAȘOV, 19 (prin telefon de la trimi- 
suT nostru). Peste 12.000 de spectatori 
au luat loc în tribunele stadionului „Trac
torul”. Oricît de surprinzător ar părea 
rezultatul, 5—0 (2—0), el este meritat. 
Dacă el nu exprimă diferența reală dintre 
echipe, în schimb el oglindește diferența 
de comportare în jocul de astăzi.

Localnicii s-au impus printr-un joc 
mai organizat, mai iute, variat și mai 
bine orientat. Ei au sesizat că punctul 
slab al apărării echipei Progresul îl con
stituie partea dreaptă a liniei de fund 
(inclusiv Caricaș) și au insistat mai 
mult tocmai pe această parte. Rezultatul? 
Trei din cele 5 goluri au fost înscrise 
din această parte a 
fotbaliștii brașoveni 
multă combativitate, 
cu toată ardoarea, 
din primul și pînă în ultimul minut. Cecu 
ce nu se poate spune despre jucătorii 
Progresului. Aceștia s-au comportat mult 
mal slab ca în partidele de verificare. Ei 
s-au complăcut într-un ritm lent, jucînd 
uneori cliîar fără convingere (Dinulescu, 
Ioniță, Mafteuță). Un alt punct slab al 
bucureștcnilor a fost atacul, din care 
doar Smărăndescu I, Oaidă și Marin 
s-au mișcat ceva mai bine și aceasta 
numai în prima repriză. Lipsită de a- 
portul unui atac care să păstreze mai 
mult balonul și să acționeze mai hotărît

terenului. In plus, 
au dovedit mii 
Au muncit mult, 

pentru victorie —

la poartă, apărarea — destul de activă 
în prima repriză și la începutul celei 
de a doua, dar vulnerabilă și ea — a 
fost nevoită să cedeze treptat, primind 
trei goluri în nouă minute (min. 69—78). 
Pe scurt. Progresul a făcut un meci sub 
așteptări.

Jocul a fost de un nivel satisfăcător, 
datorită mai mult efortului depus de 
Steagul roșu, care a realizat numeroase 
faze spectaculoase. Gazdele au deschis 
scorul în min. 10 prin David. Scorul 
reprizei a fost stabilit de Fusulan (min. 
20). In finalul reprizei, Progresul a 'avut 
o revenire, dar fără rezultat. La reluare. 
Steagul roșu atacă — deși are vîntul 
în fală — ob|ine 6 comerc în cinci 
minute, dar nu reușește să majoreze 
scorul decît în minutul 69 prin Hașoti. 
Golurile următoare sînt înscrise de Fu- 
sulan (min. 75) și David

Arbitrajul prestat de Ad. 
fost satisfăcător.

STEAGUL ROȘU: . .
00 Cerneanu) — Sbîrcea, Zaharia, NAGY
— CAMPO, SZIGETI — IIAȘOTI. Se- 
redai, FUSULAN, MESZAROȘ, DAVID.

PROGRESUL : Mîndru — Nedelcu (din 
min. 73 Smărăndescu II). Caricaș, Soare
— Ionifă, Maior — Oaidă, Smărăndescu 
I, Dinulescu, Mafteufă, Marin.

ȘTHNȚA: PAIN — GEORGESCU, 
TURCAN, Codreanu — Petescu, TA- 
NASE — R. Lazăr (Gîrleanu), Igna, 
Manolache, Lereter, Mițaru.

CORVINUL: NICULESCU Chimina, 
NACU, Izghireanu-Molr ar (Petea), 
Pop-Zanca, CONSTANTINESCU. Tă- 
taru, IONESCU, AH

Glii fă

AL. INOVAM TEOFIL BALAJ-coresp.

Meci disputat, victorie la limită

(min. 78). 
M «ic ovei a

(din nun.

P. GAȚU

în meciul Dinamo Bacău—Petrolul: 1—1 (1—0)
de la

de
BACAU, 19 (prin telefon 

trimisul nostru). Peste 15.000 
spectatori au fost prezenți la o în- 
tilnlre care la început a lăsat im
presia că va fi un meci de calitate, 
dinamic, cu faze spectaculoase.. Așa 
a fost însă doar... începutul, primele 
20 de minute.

Localnicii au deschis scorul în min. 
2 prin Rădulescu. După gol, atacu
rile s-au succedat de la o poartă 
la alta. Petrolul își construiește 
totuși mai bine acțiunile și în min. 
20 am asistat la nn atac de toată 
frumusețea' terminat cu un șut pe 
lingă bară al lui Dridea. Apoi jocul 
devine anost. Fotbaliștii șe întrec 
în pase greșite și șuturi imprecise. 
Arbitrul e nevoit să întrerupă des 
jocul din cauza faulturilor lui Florea 
și Rădulescu. 
egalarea : 
bufantul Bontaș 
printr-un plonjon. Meciul devine iar 
plictisitor. Tribunele se mai „tre
zesc" la o bară a lui Dridea urmată

de o ratare a lui Bontaș. In min. 
85 Dinamo are ocazia să înscrie 
dar Drăgoi (care-1 depășise și pe 
lonescu) trage pe 
goală. Rezultatul de egalitate este 
just. Trebuie să menționăm jocul 
bun prestat de Vătafu, Rădulescu, 
Publik, A. Munteami, Dridea, Bontaș 
și Pali, precum și 
slabă a Iui Gram

Gram a 
min. 65.

ca schimbarea să 
devreme. Arbitrul ............... ...........
(Buc.) a condus atent și autoritar 
formațiile;

lîngă poarta

altfel, 
Filip în

comportarea foarte 
și I. Lazăr. De 

fost înlocuit cu 
Era mai indicat 
se fi făcut mai 

N. Mihăilescu

Lazăr, 
Rădu-

In min. 47 survine 
Babone centrează și de- 

înscrie cu capul

DINAMO :
Gross-Vătafu, 
lescu, Gram

PETROLUL': , .
schi, Florea-Tabarcea, Marin Martoel- 
Zahari.a, Bontaș, Dridea, A. Mun- 
teanu, Babone.

Ghiță-Giosanu, 1.
Cirnaru-Drăgoi, 

(Filip), Nemeș, Publik. 
Ion eseu-Pali, CCepol-

l. OCHSENFELD

ARAD, 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru). U.T.A. și Dinamo 
București, două dintre fruntașele 
clasamentului, au mulțumit prin 
jocul prestat pe cei 18.000 de spec
tatori, care au înțesat tribunele co
chetului stadion din localitate. A 
fost o dispută dinamică, susținută 
într-un ritm foarte rapid. Au învins 
finalmente gazdele cu 1—0 (1—0). 
scor care reflectă echilibrul de forțe 
dintre cele două echipe.

Apreciind lucrurile ta modul ge
neral se poate spune că U.T.A. a 
evoluat la un nivel mai bun decîl 
adversarul; jocul arădenilor a fost 
mai calm, mai plăcut, a avut mai 
mult echilibru între compartimente 
și deci mai multă consistență.

Deși
U.T.A. este de genul acelora care 
pot fi puse
acest lucru finind seama în primul 
rînd de cele trei ocazii de gol mari 
cît... „roata carului" ratate de . Ef
timie și Țîrcovnicu. La două dintre 
aceste clare ocazii de gol ale dina- 
moviștilor Szucs și Băcuț II au 
salvat de pe linia porții. Dar ceea 
ce pune în mod deosebit în discuție 
victoria arădenilor este golul valabil 
înscris de Ene ii în min. 49 care 
a reluat din apropiere în plasă o 
minge expediată de Varga în bară. 
Arbitrul de tușă a semnalat greșit 
poziție de ofsaid la „Ene II și ar
bitrul de centru R.
golul.

Jocul a început 
echipei gazdă care 
în 
putut să deschidă scorul chiar în 
min, 2 cînd Floruț, bine servit de 
Petschowski, a șutat alături. Pre
siunea din ce în ce mai puternică a 
fotbaliștilor de la Arad aduce în cele 
din urmă golul victoriei : în min. 18 
Moțcas șutează puternic de la 10 
metri și mingea scutură plasa. porții 
lui Uțu. Puțin 
singur în fața 
mingea peste 
însă și Băcuț 
linia porții. In

tează o nouă și mare ocazie cind 
ta un corner, bine executat de Sasu, 
Țîrcovnicu reia cu capul peste 
Coman, iar Sziics respinge de oe 
linia porții. Pînă la șfîrșitul meciu
lui vom mai semnata în afară d’ 
golul lui Ene II, anulat de arbitru, 
accidentarea lui Coman din minu
tul 80 și eliminarea — destul de 
ușoară după părerea noastră — a 
lui Dragomir din min. 89.

U.T.A. : COMAN (din 
Faur)-Sziics BĂCUȚ II, 
paș, PETSCHOWSKI-POP. 
Țîrlea, Floruț, CZAKO.

min. 81
Sereș-Ca-: 

Mețcas,

meritată, victoria ecliipei

în discuție. Spunem

Sabău a anulat

cu acțiuni ale 
au creat panică 

careul oaspeților. Arădanii ati

mai tîrziu (min. 23) 
porții, Eftimie saltă 
Coman, prea încet 

II salvează de pe 
min. 40 Dinamo ra-

DINAMO: Uțu-lvan. NUNWEI-
LLER III, Panait-NUNÎWEILLER IV, 
Dragomir-V. Anghel, Țîrcovnicu (din 
min. 46 Varga), Ene II. Eftimie 
(Țîrcovnicu), Sasu.

G NICOLAESCU

Rezultatele etapei
Steagul roșu-Progresul 5-0 (2-0) 
Dinamo Bacău-Petrolul 1-1 (1-0) 
U.T.A.-Dinamo București 1-0 (1—0) 
C.C.A.-Farul 2-2 (1-1)
Rapid-Ștllnța-Timișoara 0-0 
Minerul-C.S.M.S. 2-2 (1-0)
Știința Cluj-Corvinul 2-0 (2-0)

Clasamentul

ETAPA V—TOARE ; 
pid București, Știința

1. C.C.A. 14 10 1 3 40:21 21
2, Dinamo București 14 8 3 3 28:13 19
3. U.T.A. 14 824 26:18 18
4. Petrolul 14 653 26:22 17
5. Steagul roșu 14 7 1 6 29:21 15
6. Dinamo Bacău 14 7 1 6 23:20 15
7. Rapid 14 3 7 4 15:15 13
8. știința Cluj 14 6 1 7 25:27 13
9. Minerul 14 6 1 7 23:32 13

10. Progresul 14 4 4 6 22:32'12
11. Corvinul 14 4 3 7 17:26 11
12. C.SM.S. 14 347 23:29 10
13. știința Timișoara 14 4 2 8 24:31 10
14. Farul 14 338 20:34 O

C.S.M.S. lași-Ra- 
_______ _ Timișoara-Dina- 

mo Bacău, Petrolul Ploiești-Steagut roșu 
Brașov, Corvinul Hunedoara-C.C.A., Fa
rul Constanța-Minerul Lupeni. Dinamo 
București-Ștllnța Cluj, Progresul Bucu- 
rești-U.i'. Arad.
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In meciul de la Praga, Cornelia 
Constantinescu a fost la fel de e- 
ficace ca și in celelalte intilniri, ac- 
ționind de cele mai multe ori de 
pe semicerc. In fotografia noastră 
o puteți vedea înscriind un gol pe 
lingă jucătoarea cehoslovacă Bali- 
kova, care nu mai poate interveni.

Telefoto AGERPRES

Azi sosesc in Capitală 
campionii mondiali

In zorii zilei de azi, expresul 
de Paris a adus la punctul de 
frontieră Curt ici lotul reprezentativ 
de handbal al țării noastre, care 

l se reîntoarce în țară după exce
lenta performanță obținută: ti
tlul de campioni mondiali. 
In diferite centre prin care 
va trece trenul internațional spor
tivii se pregătesc să întîmpine 
sărbătorește pe handbaliști. De a- 
semenea, la București ei vor fi 
primiți intr-un cadru oficial. In 

' afară de aceasta, sute și sute de 
iubitori ai sportului din Capitală 
se pregătesc și ei să întîmpine 
cu căldură pe campionii mondiali.

„Cupa

Voleibaliștii de ia 
ași cîștigat primul meci cu

AMSTERDAM, 18 (prin telefon). — 
La sfirșitul partidei cu M.V.K.—Reva, 
campioana Olandei la volei mascu
lin, peste 3000 de spectatori au aplau
dat minute în șir pe campionii noștri, 
pentru frumosul joc prestat în acest 
meci de debut în cea de a doua edi-

Pentru titlul mondial de șah

Tal a egalat scorul
Continuarea celei de a doua parti

de a meciului Tal — Botvinnik a con
firmat așteptările specialiștilor, care 
apreciaseră poziția de întrerupere ca 
fiind avantajoasă campionului mon
dial. Intr-adevăr, sîmbătă partida n-a 
mai continuat decît patru mutări, 
după care Botvinnik s-a convins că 
adversarul său a ales cea mai si
gură variantă de cîștig. In fața îna
intării irezistibile a pionului trecut 
al albului pe flancul damei, șalange- 
rul s-a recunoscut învins și a cedat 
la mutarea a 45-a.

In acest fel, Tal a egalat scorul 
în meci: 1—1. Este evident că felul 
în care a început întîlnirea pentru 
titlul mondial de șah constituie o sur
priză. Ambele partide de debut au 
fost decise și lupta se anunță foarte 
deschisă. S-au înșelat cei care aștep
tau ca după victoria din prima par
tidă Botvinnik să poată culege o re
miză, pentru a trece din nou la 
atac în partida a treia. Acum, șa- 
langerul trebuie să înceapă din nou 
de la scor egal...

0 nouă victorie a
(Urmare din pag. 1)

Ia primul schimb de mingi. Astfel, 
in mim. 21 Reipp interceptează o pasă 
a jucătoarelor cehoslovace, pornește 
singură pe contraatac și marchează. 
Jocul devine din ce în ce mai viu dis
putat. Ștef marchează un gol anulat 
din nou de arbitru și apoi, în min. 34 
pătrunde printre apărătoarele de la 
Dynamo, primește mingea la timp și 
înscrie imparabil. Scorul este acum 
4—4. Cu două minute înainte de a 
se termina jocul, Aurora Leonte șu- 
tează puternic și mingea scutură 
plasa porții. Echipa Știința conduce

R. P. Romînă-R. P.
(Urmare din pag. 1)

primul pînă în ultimul minut de joc. 
Singurele momente mai critice au fost 
în minutul 15, cînd de la 2—12 (mi
nutul 6) oaspetele au revenit la 19— 
20, sau în minutul 23 cînd baschet
balistele iugoslave s-au apropiat la 4 
puncte: 28—32. In rest, diferența a

Campionilor Europeni”

Rapid București 
M. V. K. Reva: 3—0

ție a „Cupei Campionilor Europeni". 
Aplauze merită însă și voleibaliștii 
din Amsterdam care, deși au pierdut 
întîlnirea cu scorul de 3—0 (15—9, 
15—7, 15—9), au dat rapidiștilor o 
replică dirză. Semnificativă este de 
altfel ai declarația făcută după meci 
de arbitrul Marcel Lacomble (Belgia), 
care a condus foarte bine această 
partidă: „I-am văzut jucînd de multe 
ori pe campionii Olandei. l-am văzut 
atunci cînd au învins cu 3—0 pe Stade 
Franțais, campioana Franței; i-am ar
bitrat in primul tur al acestei „Cupe 
a Campionilor Europeni", cînd au în
trecut cu 3—0 și din nou cu 3—0 pe 
C. A. Luxemburg, dar niciodată nu 
au jucat atît de bine ca în meciul 
cu echipa romînă Rapid. Gu toate as
tea, au trebuit să se încline în fața 
unei echipe mai bune".

Jucătorii de la M.V.K. Reva prac
tică un volei modern, au o tehnică 
bine pusă la punct, forță în atac, dar 
sînt mai slabi în apărare, iar bloca
jul face multe greșeli. Profitînd de 
aceste deficiențe, feroviarii au știut 
să-și impună jocul.

Echipa noastră a jucat în formația 
Dragan, Pavel, H. Nicolau, Plocon, 
Răducanu, Grigorovici. în setul al 
doilea, Țimirgazin i-a luat locul lui 
Răducanu. Din rîndul olandezilor s-au 
evidențiat trăgătorii Hans Maas, 
Hans Iansen și ridicătorul Klaas 
Schermen

Partida-retur va avea Ioc luni sea
ra în localitatea Doetinchem, aflată 
la circa 150 km de Amsterdam și va 
fi condusă de același arbitru.

handbalului nostru în 7
cu 5-—4, scor cu care ia sfîrșit me
ciul.

Arbitrul I. Grinbergas (U.R.S.S.) a 
condus următoarele formații : DYNA
MO PRAGA : Hermankova—Arnos-
tova, Balikova, Duskova, Kratochvi- 
lova, Maferova, Nejedla, Rysankova, 
Vlnazova; ȘTIINȚA BUCUREȘTI: 
Hector—Szoko, Ștefănescu, Constan
tinescu, Leonte, Reipp, Cîriigeanu, 
Ștef, Ungureanu.

Handbalistele de la Știința părăsesc 
Praga în seara zilei de duminică și 
urmează să sosească în București 
marți dimineața.

La baschet

F. Iugoslavia 68—57
fost categorică în favoarea reprezen
tativei țării noastre, în repriza a doua 
întotdeauna la 10—12 puncte.

Pentru acest succes de prestigiu 
pentru baschetul feminin din țara noa
stră, întreaga echipă, precum și cei 
doi antrenori (Sigismund Ferencz și 
Gheorghe Roșu) merită călduroase fe
licitări. Sîntem convinși că această
primă victorie internaționala din anul 
1961 va constitui un imbold în pre
gătirea viitoare a jucătoarelor noastre 
fruntașe, care au la dispoziție toate 
condițiile pentru a atinge o valoare 
cît mai înaltă.

Arbitrii Mihaly Cziffra și Erwin 
Szabo (R. P. Ungară) au condus foar
te bine următoarele formații: R. P. 
ROMINA: Viorica Niculescu 13, Ha- 
nelore Krauss 10, Elena Ivanovici 4, 
Anca Racoviță 10, Cornelia Gheor
ghe, Dorina Marian 18, Irina Rom- 
feld 9, Ecaferina Kerciov 2, Virginia 
Jujescu 2; R.P.F. IUGOSLAVIA: 
Cmjlka K-alușevici 23, Sonja Mrak 10, 
Milica Radovanovici 16, Gordana Ba
raga 4, Gizela Ferenc 2, Rozica 
Meglaj 2, Bozenka Pesici, Nada Jo-. 
vicici. Au fost eliminate pentru 5 
greșeli personale: V. Niculescu, H. 
Krauss, E. Ivanovici (R.P.R.) și S. 
Mrak, R. Meglaj (R.P.F.I.).

ECHIPELE REPREZENTATIVE
ALE R. P. R.

TBILISI 19 (prin telefon de la trimi
sul nostru special). Joi după amiază, 
delegația de sportivi romîni care va 
participa la campionatele mondiale de 
tenis de masă de la Pekin a sosit la 
Moscova pe calea acrului. Vineri spor
tivii romîni iau zburat de pe aeroportul 
Vnukovo, pe bordul unui gigantic T.U. 
104 B, la Tbilisi.

Sîmbătă seara s-a disputat dubla în- 
tîlnire. băieți și fete, între reprezentati
vele R.P.R. și R.S.S. Gruzină, lată re
zultatele : R.P.R. — R.S.S. Gruzină 
(masculin) 16—0 ; R.P.R. — R.S.S. Gru
zină (feminin) 9—0. Intîlnirile au fost 
spectaculoase și de un bun nivel tehnic.

. LENINGRAD 19 (Agerpres). — TASS 
traasmite :
' Campioana olimpică la săritura în 
înăl|imc, atleta romliică folanda Balaș, 
care se află la Leningrad ca invitată a 
prietenei ’ sale, ' campioana olimpică Ta
mara Press, a participat sîmbătă scara 
pe stadionul de iarnă la un concurs 
atletic al studenților. Cu acest prilej, 
Iolanda Balaș a realizat o excepțională 
performanță, sărind peste ștacheta ridi
cată la 1,86 m. Acest rezultat fenomenal 
este cel mai bun din lume obținut da o 
femeie pe un teren acoperit și totodată 
egal recordului mondial în aer liber sta
bilit de aceeași atletă în vara anului tre
cut la București. Cu cîteva săptămâni în 
urmă Iolanda Bala? sărise la Berlin 
într-un concurs de sală 1,77 m, acum 
ea a corectat acest rezultat cu 9 cm.

Concursul săritoarelor în înălțime, la 
care au participat și șase studente din 
Leningrad, a început de la 1,50 m. Din 
prima încercare Iolanda a sărit 1,55 m, 
1,60 m și 1,65 m. Această ultimă măsură

NINA OTKALENKO și ALEXANDR ARTINIUK (U.R.S.S.) 
învingători în crosul „I’Hunianite”

PARIS, 19 (prin telefon). — Un 
număr impresionant de parizieni au 
fost prezenți duminică dimineața în 
pădurea Vincennes la întrecerile tradi
ționalului cros al ziarului ,,1’Huma- 
nite". S-au desfășurat 22 de probe, pe 
diferite distanțe, la care au participat 
câteva mii de tineri' și tinere. Bine 
înțeles, interesul cel mai mare a fost 
legat de desfășurarea curselor inter
naționale. La senioare, valoroasele 
alergătoare sovietice s-au impus cu 
autoritate încă de pe primii metri ai 
traseului (2.500 m). O comportare 
frumoasă au avut și alergătoarele 
noastre și în mod special Ftorica 
Grecescu. Orientîndu-se foarte bine 
tactic ea a reușit să le învingă pe 
ultima parte a cursei pe puternicele 
concurente poloneze. De subliniat și 
locul bun ocupat de Zamfira Anto
nescu. REZULTATE; 1. Nina Otka- 
lenko (U.R.S.S.) 8:50,2; 2. Sevtova 
(U.R.S.S.) 8:51,0; 3—4. Pamințeva și 
Timoiuk (U. R. S. S.) 8:59,0; 5. FI.

NOI PROPUNERI SOVIETICE PENTRU DEMOCRATIZAREA
COMITETULUI INTERNATIONAL OLIMPIC

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Konstantin Andrianov, președintele 
Comitetului Olimpic al U.R.S.S., a 
declarat unui corespondent al agen
ției TASS că delegația sovietică a 
formulat noi propuneri pentru sesiu
nea de la Atena a Comitetului Olim
pic Internațional (C.I.O.), propuneri 
menite să democratizeze această orga
nizație internațională.

In ultimul timp, unii conducători ai 
G.I.O., printre care și președintele 
acestui for, Avery Brundage — a ară
tat Andrianov — au făcut declarații 
în care încearcă să argumenteze poli
tica lor conservatoare, de reducere 
a programului Jocurilor Olimpice și 
a măsurilor discrinanatorii față de 
țările socialiste și de țările care de 
curînd și-au dobîndit independența. 
Comitetul Olimpic al U. R. S. S. va 
lupta pentru menținerea în programul 
viitoarei Olimpiade a acelor sporturi 
care sînt specifice și tradiționale Olim
piadei. Numărul sporturilor din pro
gramul Jocurilor Olimpice nu trebuie 
să fie redus, ci dimpotrivă sporit. In 
această privință, a adăugat Andria
nov, vom lupta împotriva limitării Io
turilor de sportivi participanți, pre
cum și pentru acordarea dreptului de

DE TENIS DE MASĂ 
ÎNVINGĂTOARE LA TBILISI 

jucătorii gruzini opunînd o neașteptată 
rezistență. Dintre sportivii romîni cel 
mai mult a plăcut Adalbert Rethi. De la 
Tbilisi delegația noastră va pleca la Ere
van, unde va întâlni reprezentativele 
R.S.S. Armene.

întrecerile desfășurate în cadrul 
celor două turnee individuale s-au 
încheiat cu victoriile reprezentanților 
noștri Adalbert Rethi și Maria A- 
lexandru. Rethi a totalizat 4 vic
torii, iar Alexandru a obținut 5 
victorii. Pe locurile doi s-au clasat 
Radu Negulescu, și, respectiv, Ca- 
trinel Folea.

TH. RO1BU 

a fost trecută numai de trei dintre con
curentele din Leningrad. Cu o foarte 
mare ușurință campioana olimpică a sărit 

gipoi 1,70 m și 1,75 m cgalînd cea mai 
Dună performanță realizată în U.R.S.S^ 
de către Taisia Cencik. Tot din prima 
încercare Iolanda Balaș a trecut peste 
ștacheta ridicată la 1,80 m, 1,83 m 
și 1,86 m. Numeroșii spectatori prezenți 
în sală au salutat cu aplauze călduroase 
succesul sportivei romînce.

Imediat după concurs, Iolanda Balaș 
ă declarat corespondentului sportiv al 
agenției TASS următoarele: „Sînt feri
cită că am izbutit să stabilesc cea mai 
lună performanță mondială in același loe 
unde la șfîrșițul lunii ianuarie renumitul 
sportiv sovietic Valorii Brumei a sărit 
2,25 m. Mi-a plăcut foarte mult stadio
nul de iarnă din Leningrad. Pista de elan 
este bună și ea a contribuit mult la suc
cesul meu. Du-minică plec la Moscova 
și apoi spre patrie. Voi începe în curînd 
pregătirile pentru sezonul în aer liber. 
Sper ca în acest an să pot realiza • 
performanță de 1.90 m .

Grecescu (R.P.R.) 9:14,0; 6. Nowa- 
kowska (RjP.P.) 9:17,0; 7. Zejkowska 
(R. P. P.) 9:18,0; 8. Z. Antone: 
(R.lPjR.) 9:25,0; ...11. M. Cuițui 9:40, 
13. G. Dumitrescu 10:37,0. E. Teodo- 
rof a abandonat. In clasamentul pe 
echipe formația R- P. Romîne s-a 
clasat pe locul III după echipele 
Uniunii Sovietice și R. P. Polone.

Cursa seniorilor (8.000 m) a luat 
sfîrșit cu victoria, puțin scontată, a 
alergătorului sovietic Alexandr Arti- 
niuk (24:31,0) care l-a învins la ca
pătul unui finiș de 200 m pe polo
nezul Zimny (24:31,2). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine: 3. 
Bolotnikov (U.R.S.S.) 24:49,0; 4. Vo- 
robiev (U.R.S.S.) 24:55,0; 5. Efimov 
(U.R.S.S.) 24:58,0 ; 6. Huzin (U.R.S.S.) 
24:59,4; 7. Jukov (U.R.S.S.) 25:07,4; 
8. Ozog (R.P.P.) 25:12,0. întrecerea 
pe echipe a revenit formației Uniunii 
Sovietice.

TUDOR VORNICU

a fi reprezentate în C I.O. tuturor 
țărilor, independent de orînduirea lor 
socială și de stat. Comitetul Olimpic 
trebuie să fie deschis pentru toate ță
rile, el trebuie să fie o organizație eu 
adevărat democratică, a declarat An
drianov.

Andrianov a calificat drept „stu
pidă" propunerea lui Brundage ca la 
viitoarele Jocuri Olimpice să nu fie 
admiși sportivi care au cucerit me
dalii de aur la Olimpiadele anterioare.

Ca și în anii trecuți, a spus în în
cheiere Andrianov, vom depune efor
turi pentru lărgirea drepturilor federa
țiilor internaționale în toate ramurile 
sportului și a comitetelor naționale 
olimpice și pentru includerea lor în 
componența C.4.O.

Comitetul Olimpic a-1 U.R.S.S. a 
adoptat o hotărîre referitoare la pro
blemele legate de democratizarea C.l.O. 
Această hotărîre a fost trimisă la 16 
martie tuturor membrilor Comitetului 
Olimpic Internațional.

PE SCURT,
• In cadrul grupelor eliminatorii 

ale campionatului mondial de fotbal, 
ieri la Haiffa, reprezentativa Izraelu- 
lui a dispus de cea a Etiopiei cu 3—2. 
In primul meci, Etiopia fusese învinsă 
cu 1—0.

• In turneul internațional de box 
de la Viena cunoscutul pugilist ma
ghiar de categoria cocoș, Nagy l-a 
învins la puncte pe campionul aus
triac Weiss. Pali, campionul maghiar 
la categoria mijlocie-mică a dispus 
la puncte de Trumer (Austria). O sur
prinzătoare victorie a repurtat semi- 
mijlociuî austriac Koschina în fața 
lui Seboek (R. P. Ungară).

• In prezent se află în turneu în 
R. S. Cehoslovacă echipa iugoslavă 
feminină de handbal Spartak Subo-' 
tica. In primul joc, echipa Spartak a 
evoluat la Bratislava, terminînd la 
egalitate : 4—4 (3—3) cu o selecția-: 
nată a regiunii. (Agerpres)


