
„Mezinul” echipei campioane (școala medie nr, 35 București ), gimnastul Petre 
Mihaiuc, a fost poale cel mai aplaudat concurent la „școlarele" de gimnastică 
din acest an. lată-l lucrind la unul dintre cele mai spectaculoase aparate, calul 

cu minere
Foto : B. Ciobanii

ZILE DE SĂRBĂTOARE...
însemnări de la fina'e’e campionatelor școlare 

de gjtnnastică
Sîmbătă și duminică iu sala Ho

țeasca... Atmosferă însuflețită, de ade
vărată sărbătoare, la înălțimea eve
nimentului găzduit : peste 300 de tineri 
gimna.ști (cei mai talentați elevi de 
la școlile medii din întreaga țară) 
și-au disputat întîietatea cu prilejul 
celei de a 12-a ediții a campionatelor 
republicane școlare. 300 de concurenți, 

o ținută exemplară, animați de o 
singura dorință: să-și reprezinte cu 
cinste regiunea, orașul, școala...

★
Lupta pentru cea mai bună eciiipă 

de băieți a fost aprigă chiar din pri
mele ore ale concursului. Angajate 
direct — echipele școlilor medii nr. 
35 București și nr. 1 Rm. Vîlcea, 
Bucureștenii au cules ropote de aplau
ze mai ales prin evoluția curajoasă 
a mezinului echipei. Petre Mihaiuc 
(12 ani neîmpliniți!), un veritabil 
„colecționar" de note peste 9. Vîlcenii 
— cu o galerie de cîteva sute de e- 
levi de la școala lor veniți în ex
cursie — au fost într-un fel eroii 
întrecerii, evoluînd cu o echipă for
mată in marc parte din... haschetba- 
liști. Au sosit abia cu cîteva ore îna
inte de la Constanța, unde paralel 
se desfășura turneul final pe țara. 
Oricum, bătălie mare, decisă abia la 
ultimul aparat. Gimnaștii de la „35“ 
au ieșit bine de la inele, în timp ce 
elevii prof. Darie s-au poticnit la să- 

(de altfel, piatră de încercare 
ritru toate echipele). Diferență insen

sibilă : 65 de sutimi...
★

Copleșită de emoție, o fată cu co
dițe lucrează cu multă grijă la bîrnă. 
Face parte din echipa Timișoarei și 
după spusele antrenorului este prin
tre cele mai bune. O urmărește cu 
interes întreaga sală. Gimnasta timi
șoreană este intr-adevăr un autentic 
talent. Cina a încheiat proba, aplau
zele nu mai contenesc. Elfride Glass 
a mulțumit spectatorilor dar... nu și-a 
putut stăvili lacrimile.

dr
Un caz aproape unic in analele 

campionatelor: o tinără profesoară 
conduce o echipă de... băieți. Cu ener
gie, cu prestanță, cu pricepere. Este 
prof. Coca Lovinescu de la șc. med. 
nr. 4 , Aurel Vlaicu" din Capitală,
îndrumați atent de antrenoarea lor, 
cei 8 concurenți au o comportare ex
celentă și după prima zi a concursu
lui s-au situat printre echipele frun
tașe !

Un buchet de gimnaste cuceresc a 
Sistența prin eleganța și finețea exe

Țîrlea înscrie primul gol. Mîndru e la pSmînt, în timp ce Soare și loniță, departe 
de fază, nu mai pot interveni. (Progresul—UTA I—4)

cuțiilor. Sîut trei eleve, trei prietene, 
lileiia Tutau, Cristina Dolioșan și 
Maria Crăcuinescti, cunoștințe mai 
vechi, din edițiile precedente ale com
petiției. Cu puțini ani în urmă, trei 
începătoare, care „descifrau" greu tai
nele gimnasticii. Astăzi, aspirante la 
titlul de maestre 1

★
Pe podiumul premianților a urcat 

— pe treapta cea mai de sus — un 
reprezentant al echipei școlii medii 
nr. 1 din Ploiești: Tudor Costache. 
A urcat pentru a doua oară. O dată 
cu întreaga echipă (locul III in clasa
mentul general), acum, ca cel mai 
bun la învățătură dintre participanți: 
note de 10 la toate materiile ! Intr-a
devăr o performanță ! Pentru a cita 
oară se dovedește că sportul și car
tea merg mină in mină ?...

★
Am redat doar cîteva din zecile, su

tele de imagini trăite sîmbătă și du
minica la Horească... Momente de neui
tat. Pentru concurenți, pentru profe
sori, antrenori, dar și pentru specta
torii care n-au regretat că au venit 
să urmărească această admirabila în
trecere. O întrecere a unui tineret 
care crescut și educat cu grijă părin
tească de partid se dezvolta armonios, 
sănătos și puternic, fericit.

T. STAMA

Meci frumos, victorie meritată la Ploiești
Petrolul — Steagul

La Ploiești, de sîmbătă seara nu 
se mai găsea nici un bilet pentru 
meciul pe care echipa locală, Petro
lul, urma să-l susțină în compania 
valoroasei formații Steagul roșu din 
Brașov. Nu e vorbă că un tren cu 
15 vagoane adusese și un mare nu
măr de suporteri ai echipei de la 
poalele Tîmpei...

Trebuie să arătăm, dintr-un început, 
că intilnirea a făcut pe deplin față 
așteptărilor, dînd loc la o dispută pa
sionantă, la o luptă dirză pentru vic
torie, în cursul căreia am reținut și 
multe faze de fotbal curat, de un 
bun nivel tehnic.

Victoria a revenit ploieștenilor și, 
fără îndoială, că ea e meritată, ți- 
nînd seama de felul cum s-a prezen
tat echipa de-a lungul întregului meci. 
Dar Petrolul a fost departe de a cîș- 
tiga atît de clar cum arată scorul 
final : 3—1 (1—0). Este drept, gazdele

Foto: B. Ciobanu
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Adalbert Rethi (simplu bărbați), 
Maria Alexandru (simplu femei) 
și Maria Alexandru — Geta Pitică 

(dublu femei) învingători 
in competiția de tenis de masă 

de la Moscova
MOSCOVA, 26 (prin telefiMi la tri

misul nostru). Sîmbătă și duminică an 
avut loc în sala Aripile Sovietelor, în 
fața unui public numeros, întrecerile con 
cursului individual de tc’ii-s de masă la 
care au participat cei mai lnini jucători 
și jucătoare din R. 1*. Romînă și U.R.S.S. 
In (Unirile au luat sfirșit cu victoriile 
reprezentanților noștri : Adalbert Rethi 
(simplu bărbați). Maria Alexandru (sim
plu femei) și Maria \lcxandru-Geta Pi
tică (dublu femei). In special Adalbert 
Rethi și Maria Mexandru au bisat o buna 
impresie prin gama variată de procedee 
tehnice folosite ca și prin jocul specia 
duios cil Mimeroase lovituri de atac.

Iată cîteva rezultate mai importante : 
turneu simplu bărbați, grupa 1 : Covaci- 
Averin 3—1. gr. II : Cobîrz-an-Safir 3—l, 
gr. III: Saunoris-Negulescii 3—2, gr. 
IV : Rethi-Novikov 3—1 ; concurs elimi
natoriu : sferturi dc finală : Negulcscu- 
Novikov 3—I, t’ovaci-Averin 3—1, Rethi- 
Kalnin 3—0, Saunoris-Cobîrzaii 3—1 : 
semifinale: Negulescu-Covaci 3—1. Meci 
foarte pasionant. In primul set. Covaci 
a fost condus eu 16—12 dar el a recu
perat și a cî.știgat setul cu 21—10. In 
setul următor. Covaci a avut 20—1.>, 
însă Negulescu a fost cel care a ieșit 
învingător cu 22—20. Și în setul IV Nc- 
gu letcii a cîștigat tot cu 22—20. d?r 
după ce Covaci condusese cu lo—12.

TH. RO1BU

(Continuare in pag. a 4-a)

roșu 3-1 (1-0)
puteau evita emoțiile prin care au 
trecut în repriza a doua, dacă în pri
ma parte a jocului și-ar fi asigurat 
avantajul Ia care le-ar fi dat dreptul 
dominarea teritorială și ocaziile de 
marcare, mai ales cele pierdute de 
Dridea (min. 10), A: Munteanu (min. 
13) și Babone (min. 25), care a reluat 
cu capul peste poartă de la 3 metri. 
Ploieștenii s-au precipitat însă în fa
zele decisive, nereușind astfel, în ciu
da jocului bun făcut în cîmp, să în
scrie decît un singur punct, prin Za- 
haria (min. 22), care a izbutit la o 
învălmășeală, ceea ce el și coechipie
rii săi nu reușiseră în situații clare.

Dacă scorul cu care s-a încheiat 
prima repriză oglindește — fie și in-

•IACK BER AR IU

(Continuare în pag. a 3-a)

Rezultatele de ieri
Progresul—U.T.A. 1—4 (0—1).
Dinamo București—Știința Cluj 0—2 

(0-1).
Corvinul— C.C.A. 2—3 (0—1).
Petrolul—Steagul roșu 3—1 (I—0).
Știința Timisoara—Dinamo Bacău 0—0.
C.S.M.S.—Rapid 1—1 (0—1).
Farul—Mineral 1—0 (l—0).

Etapa viitoare : Știința Cluj — Știinta 
Timișoara. Progresul — Dinamo Bucu
rești. C.S.M.S. Iași - U.T.A., Minerul - 
.Dinamo Bacău, ‘C.C.A. — Rapid. Steagul 
roșu — Corvinul, Petrolul — Farul,

CLASAMENT

1. C.C.A. 15 11 1 3 43:23 23
2. Dinamo București 14 8 3 3 28:14 19
3. Petrolul Ploiești 15 7 5 3 29:23 19
4. U.T.A. 14 8 2 4 29:19 18
5. Dinamo Bacău 15 7 2 6 23:20 16
6. Steagul roșu J5 7 1 7 30:24 15
7. Știința Cluj 15 7 1 7 27:27 15
8. Rapid 15 3 8 4 16:16 14
9. Minerul 15 6 1 8 23:33 13

10. Progresul 15 4 4 7 23:36 12
11. C.S.M.S. 15 3 5 7 24:30 11
12. Știința Timiș. 15 4 3 8 24:31 11
13. Corvinul Huned. 15 4 3 8 19:29 11
14. Farul Constanța 15 4 3 8 21:34 11

La lupte, R. P. R. — R. S. S. GRUZINĂ 3»/3 — 41/z

0 întilnire care putea fi cîștigată...
Aseară, in sala Dinamo din Capi

tală, reprezentativa de lupte olasice 
a R.P.R. a întilnit într-un meci re
vanșă formația reprezentativă a R.S.S. 
Gruzine. Formația oaspete a impre
sionat pe specialiștii noștri cît și nu
merosul public prezent prin buna sa 
pregătire fizică, prin tehnica pe care 
o are și mai ales prin dorința de a 
face un rezultat cît mai irumos la 
București. Echipa romîna s-a prezen
tat in primul ei meci internațional din 
acest an, mai puțin bine pregătită, 
avînd încă numeroase lipsuri. Prin
cipala calitate care a iipsit sportivilor 
noștri a fost puterea de luptă. Dintre 
sportivii romîni am remarcat buna 
comportare a lui Ion Țăranu și a lui 
V. Bularca și N. Martinescu. Ultimii 
doi deși au fost învinși la puncte au 
avut o comportare mulțumifoare.

Iată rezultatele întîlnîrii : 52. kg. 
D. Pîrvulescu a învins la puncte pe 
Z. Șekriladze într-un meci fără isto
ric. Luptătorul romin nu a arătat 
gama variată de procedee tehnice cu 
care ne-a obișnuit în ultima vreme. 
La 57 kg., vicecampionul olimpic Ion 
Cernea, cu mult sub valoarea sa, nu 
a reușit să obțină decît un meci nul

Fază din meciul disputat intre D. Pirvulescu (R.P.R.) și 7. Șekriladze 
(R.S.S.G.)

Foto : P. Rom-oș an

Astă-seară, pe

C. C. A.-ȘTIINȚA CLUJ 
AL CAMPIONATULUI DE

Turneul final al campionatului re
publican de hochei pe gheață a început 
sîmbătă seara cu un meci a cărui 
desfășurare a pasionat mai mult de 
două reprize pe numeroșii spectatori 
care se așteptau să asiste la o como
dă victorie a Științei Cluj în fața 
tinerei echipe a studenților bucureș- 
teni. Dornici să arate că merită pe 
deplin locul cî.știgat printre cele mai 
bune patru echipe ale noastre, bucu
reștenii au jucat cu un elan deosebit. 
Bine pregătiți (Știința București a 
patinat tot sezonul), ei au jucat mult 
timp de la egal la egal cu adversarii 
lor, a căror victorie a fost incertă 
pînă în ultima repriză. De altfel, 
după primul taim. Știința București 
conducea cu 3—2 I Repriza secundă a 
fost favorabilă clujenilor care însă

Festivitatea de pe stadionul ,,23 August”
In pauza meciurilor de fotbal des

fășurate ieri după-amiazâ pe stadio
nul „23 August**. publicul bttcureș- 
teaii a adus omagiul său echipei .cam
pioane mondiale la handbal în 7 și 
formației feminine Știința București, 
cî ști gât car ea „Cupei Campionilor Eu
ropeni”. După o scurtă festivitate. 

in fața gruzinului Omari Egadze. La 
62 kg., M. Schultz a avut o sarcină 
dificilă în fața unui adversar bine 
pregătit atît tehnic cît și fizic. Ei 
reușește totuși să-l învingă la punc
te, printr-o centură laterală pe Sota 
Sepașvili. La 67 kg., D. Gheorghe 
luptă cu garda închisă din primele 
minute. La lupta din parter M. Gu- 
dușauri este superior iar în ultimele 
minute printr-un spectaculos tur de 
cap obține victoria la tuș împotriva 
lui D. Gheorghe. La 73 de kg., cam
pionul olimpic Koridze învinge la 
puncte pe V. Bularca, printr-un sin
gur punct acordat de arbitri pentru 
pasivitate. Această victorie este dis
cutabilă. La 79 kg. I. Țăranu învinge 
printr-un frumos contra procedeu pe 
D. Gvanidzeladze care, „plecase" în
tr-un „dublu salt". La 87 kg., Gh. 
Popovici este învins la puncte G, 
Venesianîi, într-un meci pe care cu 
puțin curaj putea să-l cîștige. La ca
tegoria grea, Nicolae Martinescu este 
învins cu numai un punct diferență 
de către campionul mondial Abadșid- 
ze. Scor final al întîlnirii : 4'/2—3‘/2' 
pentru oaspeți.

OTTO BENKO

patinoarul „23 August",

ÎN TURNEUL FINAL 
HOCHEI PE GHEATĂ

n-au reușit decît să... egaleze. Per
spectiva unei înfrîngeri care i-ar fi 
scos din lupta pentru titlu i-a dina
mizat pe oaspeți care, în ultima parte 
a jocului, au marcat 3 goluri în două 
minute, ceea ce a făcut ca moralul 
Științei București să scadă. Au mar
cat : Cazan I (4), Naghi (2), Cazan 
II, Antal, Takacs II pentru clujeni 
și Suliman, Rigo, Ferenczi și Z. An
tal pentru bucureșteni. Cei mai buni 
au fost : Biro, Cazan I, Naghi (Știin
ța Cluj) și Tiriac, Rigo, Ferenczi, 
Antal (Știința București). Au jucat 
formațiile: ȘTI7NTA CLUJ: Scrip- 
niciuc - Timar, Dibernardo, Tompoș, 
Pascu, I. Antal — Biro, Naghi, Takacs 
11, Cazan II, Cazan I, Otvos.

(Continuare în pag. a 2-a)

jucătoarele de la Știința București 
(in compania echipei Rapid Bucu
rești) și membrii reprezentativei mas
culine (două formații) au făcut 
demonstrație pe terenul 
„adhoc". mult gustată de 
mii de spectatori prezență 
nete marelui stadion

amenajat 
zecile de 
in trim-

î
1



HOCHEIgmeaț? PENTRU UN FOTBAL DE CALITATE
Turneul final al campionatului republican

(Urmare din pag. 1)

ȘTIINȚA BUC. ■: Tulbure — Țiriac, 
Suliman, Fogoroș, Popa — Colceriu, 
Capdebo, CiuroȘ, Z. Antal, Ferenczi, 
Riga.

In al doilea joc de sâmbătă seara, 
C.C.A. a obținut o victorie netă în 
fața Voinței Miercurea Ciuc care - în 
ciuda scorului - a făcut o primă re
priză foarte bună. Intr-adevăr, timp 
de 16 minute scorul s-a menținut 
0-0, pentru ca apoi în trei minute 
tînăra echipă din Miercurea Ciuc să 
primească... 5 goluri ! In restul me
ciului, militarii au dominat prin pre
gătirea lor tehnică superioară. Voința 
are meritul de a fi jucat tot timpul 
deschis. Este îmbucurător că antre
norul Paul Sprencz imprimă tinerei 
sale echipe orientarea spre jocul des
chis, combinativ și deci spectaculos, 
neimpunind formației acele tactici 
defensive retrograde pe care unele 
formații le adoptă în fața echipelor 
mai tari. Au marcat: Szabo I (3), Io- 
nescu (2), Zografi (2), Lbrincz (2), 
Ciorba (2), Tomor, Balint, Szabo II 
pentru C.C.A. și Andrei pentru 
Voința.

C.C.A. : Pușcaș, Tașnadi — Varga, 
Balint, T.omor — Szabq II, Cal amar, 
Szabo I, Peter, lonescu, Lbrincz, 
Ganga, Zografi, Ciorba.

VOINȚA : Piircărea, Miele — Hollo 
I, Andrei II, Hollo II, Vakar I — 
Takacs I, Andrei I. Antal II, Vakar 
JI, Iszlai, Hollo III, Spirer, Antal I, 
Szocs.

In prima partidă de -aseară, C.C.A. a 
obținut o victorie ușoară în fața Științei 
Jlucurești. Militarii și-au asigurat în 
piwniii reprimă'• wn avantaj de goluri con
sistent, apoi n-au mai rus 1st at. Știința 
a luptat mai organizat în repriza a treia. 
Piknctele au fost marcate de Calamar (5), 
Szabo II <3), Peter (2), Sz-abo 1 și’

Lorincz pentru învi-ngători, respectiv Fc- 
rciJiCzi.

Știința Cluj și Voința au furnizat apoi 
cel mai frumos joc de piuă afin al cam
pionatului. Tinerii jucători din Miercurea 
Ciuc au fur.uzat o surpriză : ei au reu
șit un nesperat rezultat de egalitate. 
Jocul a început în nota de doninnâre a 
clujenilor. Pripiți în fața porții, ei n-au 
fructificat însă decât de două ori, prin 
Biro. La reluare, Hollo I reduce handi
capul, dar Naglu înscrie din nou pentru

REZULTATE TEHNICE

Turneul pentru locurile 5-8 î
Steagul roșu — Progresul Gheor- 

ghieni 3-3 (1-0. 1-3, 1-0). '
CSM Rădăuți - Șurianul Sebeș ( 

12-2 (2-1, 4-0, 6-l(.
Progresul Gheorghieni — Șurianul 

Sebeș 6-1 (1-1, 1-0, 4-0).
Steagul roșu — CSM Rădăuți 1-0 

(0-0, 0-0, 1-0).
Turneul pentru locurile 1-4 « 1

, Știința Cluj — Știința București 9-4 
(2-3, 2-1, 5-0). '

CCA — Voința Miercurea Ciuc 14-1 
(5-0. 7-0, 2-1). '

CCÂ — Știința București 12-1 (7-1, 
4-0. 1-0).

Știința Cluj — Voința Miercurea 
Ciuc 3-3 (2-0, 1-1, 0-2).

Știi in ța. Ii . ultima repriza, clujenii slă
besc ritmul de joc, Hollo III reduce sco
rnii liar în minutul .>8, Hollo I aduce e- 
g al ai va: 3—*3

★

Astăzi di m in ea ța,. începi nd de la ora
8, se întHiiesc Șurianul cu Steagul roșii 
și C,S.M. Rădăuți cu Progresul Glicor- 
glrieni m ml ti mole partide ale turneului 
pentru locurile 5—8.

La ora 18, în turneul final. Voința- 
Știința București iar la ora 20, partida 
dintre singurele echipe neînvinse pînă 
ac urni, G.'C.A.-Știința Cluj.

i LUCIAN COTLER a stabilit 
primul record al anului

Stadionil Dinam» din Capitală a găz
duit sâmbătă dimineață primul concurs 
atletic îii aer liber din acest sezon. La 
întreceri a>u participat o serie dintre cei 
mai buni aruncători de greutate și disc 
din țara noastră. Col mai bun rezultat 
al concursul iu a fost obținut de... atle
tul cehoslovac Jiri Skobla. Fostul record
man al Europei a aruncat greutatea la 
17,59 m. Cele șase aruncări ale sale aii 
măsurat*. 17,21 m, 17.07 m4 dop., 16,77 
ni, 17.53 ni. 17,59 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : N; Ivanov 15,38; C. 
Creții 45,29: D. Serafim 13.45 ; C. Po
pescu 12,82. GREUTATE JUNIORI 
(6 kg): I. Rog 15,38; W. Sokol 14,14. 
GREET 4TE FEMEI : 1. Ana Rofh 15.04 
m (15,01 m, 14.52 m, 14,75 m, dep , 
15,04 m. 14.42 m) : încă Gurăti 13,22 : 
Erika Scherer 12.30.; Ana Nilos 11,54: 
Ildiko Szabo 11.13 ; Ana Macovei 10.99.

Dintre aruiu.’ă.torii de disc eoa mai 
bună performanță a fost realizată de ti
nă rul Lucian Colier cu 52,40 m — nou 
record republican de juniori. DISC SE
NIORI : V. Manolescu 49,21 .1. Stila jon 
15,54, E. l' îtsan 42,54 ; K. Sokol 42.45 ; 
I. 1 orovenci 40.03; DISC JUNIORI 
(1,5 kg) : L. Colier 52,40 ; I. Rog 51.,45; 
IU. Sokol 48,97; DiSC SUMO A RE .* 0- 
lîmpia Cal aramă 45,26 ; Ni cu li na Barbu 
44.47; Ina Rvlh 40.38; Ana Nilos 
39.54; DISC JUNIOARE: Anca Gurău 
40,18; lldiko Szabo 37440 ; Ana Maco- 

| vel 35.17.

lui insa, n-a 
acest fault, ci 
fluierat altele, 
urmă a tolerat multe durități și in-: 
trări periculoase ale jucătorilor de. la 
Farul : Raksi a fost faultat și trîntit 
de Ciuncan în careu în 
Constantin și Alexandrescu 
atacați neregulamentar în 
și 86 ele. Continuînd ,să conducă sub 
influența unei părți a spectatorilor 
(ceea ce l-a făcut să scape jocul din 
mînă), Gh. Osiac a arbitrat în com
pensație, acordînd în ultimul minut 
de joc un 11 m în favoarea echipei 
Farul pentru o greșeală imaginară.. 

Toate acestea au influențat în mod 
negativ jocul, făcînd ca meciul — 
care a avut un început bun ca nivel 
tehnic — să lase pîng la urma o im
presie penibilă. Este absolut necesar 
ca arbitrul Gh. Osiac să-și analizeze 

hotărîtă 'în mod serios greșelile comise și 
____ _ _____i exem- printr-o preocupare mai atentă pen- 
cazurile arbitrajelor tru pregătirea -sa, să le înlăture pe 

. — Farul și U.T.A. viitor ,și să presteze arbitraje de cali-

fi
Cupa Sfatuiui popular al Capitalei" 

a revenit înotătorilor reșițeni

liber: 1. A. Oli- 
A. Piro'dă 1:27,4;

mixt: 1. Re-
ștafeta 4x

p. (la băieți) și N. Miess 
p. (la fete); juniori cat. 
Iliescu (Buc.) 46,98 p. (la 
Popescu (Buc.) 48,26 p. (la fete). Cla
sament general : 1. Reșița 293 p; 
S.S.E. II 277 p; 3. S.S.E. I 190 p; 
Sibiu 143 p; 5. Oradea 53 p;
49 p; 7. Tg. Mureș 0 p. (!).

POLO: „Cupa Primăverii" 
juniori: Progresul — Clubul 
școlar 1-1, Rapid — Știința 9—0, Di
namo — C.C.A. 8—0; campionatul de 
sală (seniori): Dinamo — C.C.A. 7—5,

(Sibiu) 110,60 
a Il-a: 1. 

băieți) și G.

flutare: 1. A. Pirodă (Sibiu) 1:52,4; 2. 
A. Olivier (S.S.E. II) 1:52,8; 100 m 
soațe: 1. A. Olivier 1:41,2; 2. A. Piro
dă 1:44.7; 100 m 
vier 1:25,8; 2.
ștafeta 4x66 m
șița 4:06,0; 2. Sibiu 4:50,2:
33 m mixt: 1. S.S.E. II 2:03,5; 2. Re
șița 2:06,5; ștafeta 4x100 m mixt: 1
Sibiu 7:12,4; 2. Cluj 8:09,1.

Sărituri de ve trambulină: copii:
Ion Doros (Sibiu) 36,90 p. (la băieți) 
și M. Vereș (Sibiu) 38,22 p (la fete); 
juniori cat, I: I. Ganeâ (Sibiu) 131,43 ■ Știința - Progresul 8-4. (A. A.).

2.
4.

6. Cluj

pentru 
sportiv

Despre rolul important al arbitra
jului în desfășurarea normală',a me
ciurilor de campionat și în dezvolta
rea unui fotbal de calitate, ca și des
pre îndatoririle elementare ale echi
pelor organizatoare de a asigura — 
prin măsuri eficiente ■— condițiuni 
cît mai bune pentru disputarea unui 
joc de calitate s-a scris deseori. Fe
derația noastră de specialitate a a- 
tras atenția în repetate rînduri, cu 
prilejul fiecărei consfătuiri asupra 
acestor probleme de mare importanță 
în momentul actual, cînd se des
fășoară o largă acțiune pentru îmbu
nătățirea nivelului tehnic al fotbalu
lui. Cu toate acestea, unii arbitri și 
unele secții de fotbal continuă să pri
vească cu o ușurință condamnabilă 
sarcinile ce le revin și comit greșeli 
care împiedică buna și normala des
fășurare a campionatului republican, 
făcînd necesară intervenția 
a federației. Recentele măsuri 
plare luate în i 
la jocurile C.C.A.

■:— Dinamo București din prima etapă tate. contribuind astfel la dezvoltarea 
a returului și în legătură cu condi- unui' fotbaU tehnic și dinamic, 
țiunile neprielnice în care s-a dis
putat partida de la Arad vin să sub
linieze poziția fermă a foruliii nostru 
de specialitate față de astfel -de aba
teri care constituie o frînă serioasa 
în calea îmbunătățirii activității 
fotbalistice de la noi.

Intervenția federației a fost nece
sară. Arbitrajul lui Gh. Osiac, de 
pildă, a fost plin de greșeli care au 
influențat în mod evident jocul. La 
lipsa lui de pregătire fizică s-a adău
gat o inconsecvența flagranta în a- 
preciecea și sancționarea infracțiuni
lor de joc. Și arbitrul JGhț Osiac nu 
se află la primele greșeli de aseme
nea natură, deși ’a fost deseori 
criticat. Fa-ptul că este încrezut l-a 
împiedicat însă să vadă lucrurile în 
mod autocritic. și, deci, să se îndrep
te. De aceea a continuat să, arbitre
ze cu greșeli, dovedind lipsă de uni
formitate în interpretarea și aplica
rea regulilor de joc. In partida C.C.A.
— Farul el a ignorat, pînă la acor
darea . primului 11 m, o serie de gre
șeli clare, chiar mai grave decît aceea 
pentru care a dat lovitura de la 11 
m în min. 75 : Constantin a fost 
faultat în min. 6, Raksi a făcut ob
strucție în min. 25,< portarul Ghibă- 
neșcu a prins mingea cu mîna în 
afara careului. în . min. 40, Jenei și 
Alexaridrescu ' au faultat evident în 
min. 41 și 44, jucătorii echipei Farul 
s-au așezat la mai puțin de 9 m la 
o lovitura în min. 59 etc. Arbitrul 
Gh. Osiac nu a sancționat nimic din 
acestea. In alte cazuri, el a dat de
cizii inverse (contra Farului în miri. 
19, contra C.C.A. în min. 36 etc.). 
Modul diferit în care a apreciat și 
sancționat greșelile a făcut ca lovitura 
de la 11 m acordată în min. 75 în favoa
rea echipei C.C.A. (la un fault comis de 
Brînzei asupra lui Tătaru) să'fie con
siderată de unii spectatori subiectivi 
ca dată cu ușurință. Greșeala arbitru-

lost ca a sancționat 
faptul că înainte nu. a 
mai grave, și că pe

84.min.
au fost 

min. 85

(Reșița) 53,2;
Belciug 56,9; 2. A.

Sîmbătă și duminică au continuat 
în Capitală întrecerile de inot și să
rituri dotate cu „Cupa S.P.C.". La ca
pătul celor trei zile de concurs, înotă
torii reșițeni s-au dovedit a fi cei 
mai buni. Iată rezultatele înregistra
te in ultimele două zile de concurs :

BĂIEȚI: 33 m bras: 1. D. Bucuruțu 
(Reșița) 29,0; 2. A. Moraru (S.S.E. I) 
29,2; 33 m fluture: 1. V. Mihai (S.S.E. 
II) 31,4;. 2. A. Gubovicl (S.S.E. I) 37,9; 
33 m liber (născuțl 1949—1950): 1. .1.
Giurosa (Reșița) 22,1; 2. A. Baiu (Re
șița) ' 23,5; 33 m liber (n. 1951-1952): 
1. V. Mihai 23,8; 2. W. Walter (Reși
ța) 27,3; 33 m spate: 1. Zeno Giurosa 
(Reșița) 25,6; 2. V. Katona (Cluj) 27,2; 
66 m fluture: 1. Ion Belciug (S.S.E. 
II) 52,4; 2. Ion Colța 
66 m bras: 1. I.
Șoptcreanu (S.S.E. II) 59,2; 66 m liber: 
1. I. Colța 44,7; 2. N. Covaci (Oradea) 
46.9; 100 m spate: 1. A. Bota (S.S.E. 
II) 1:15,8; 2. T. Georgescu (S.S.E. I) 
1:18,3; 100 m fluture: 1. N. Toth (Re
șița) 1:22,0;
1:22,2; 
1950): 
1:54,6; 
1952): 
2:23.2; 
115:26,0: 2: Oradea 5:47,6.

FE1ȚI: 33 m spate (n. 1950-1951): 1 
M. Barder (S.S.E. I) 32,6; 2. ‘ G. Voi- 
novsehi ’(S.S.E. 1) 34,4; 33 m spate (n. 
4949): 1. S. Tudora (S.S.E. II) 27j6; 2. 
C. Bilhoiu (Reșița) 28,3; 33 m liber:
1. îlse Hrușcă (Reșița) 25.6: 2. D. Co- 
roiu (Reșița) 29,1; 
Hrușcă 31,4; 2. M. 
fluture: A. Andrei 
Pricop (Sibiu) 34.5;
Muscă (Reșița) 48,7; 2. Z. Reznieenko 
(S.S.E. II) 52,0; 66 m bras: 1. Z. Rez- 
nicenko 60,0; 2. N. Cavallotl (Reșița) 
1:01,6; 66 m spate: I. M. Muscă 57,7;
2. G. Calotă (Reșița) 1:03,8; 100 m

O etapă cu multe partide echilibrate
2. V. Pantazi (S.S.E. II) 

ștafeta 4x33 m mixt (n. 1949— 
1. Reșița 1:48,4; 2. S.S.E. I
ștafeta 4x33 m mixt (n. 1951 — 
1. Reșița 2:05,4; 2. S.S.E. I
ștafeta 4x100 m mixt: 1. S.S.E.

33 m bras: 
Harder 32.2; 
(Reșița) 32.3;
66 m liber:

1.
33
2.
1.

I. 
m 
D. 
M.

Pronosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultate 

Ia concursul Pronosport nr. 13, 
Cin 26 martie 1961 ;

I
II 

IH 
IV

V
VI ... ___

VII Farul — Minerul
Viii c.s.M.s.-Rapid

IX Inter—Milan
X Bologna—Juventus

XI Lazio—Fiorentina
XII Napoli—Sampdoria

R.S. Cehoslovacă—Suedia Din. Buc.-șt. Cluj 
Progresul-u.T.A.
Corvlnul—C.C.A.
Petrolul-St. roșu 
știința Timiș. - Din. Bacău

4

Rezulkite tehnice (etapa a 11 l-a): 
C.C.A. •— Progresul 0—0 ; Știința 
Buc. — Știința Cluj 3—0 (0—0) ; 
C.F.R. Gr. Roșie — Dinamo 6>—3 
(3—3); ET,B. — Metalul 0—0; 
Olimpia 
(0--10) ;
Petroșani

Brașov — Rapid 0—13 
C.S.M.S. lași — Știința 

12—3 (9- 3).

mai importantă

etapa

1
2
2
2 I1

X
1

Xf
Varianta depuse; aproximativ 1.160.000'. '

De asemenea, arbitrajul de lfl 
Arad a avut greșeli, mai puține, Mar 
grave, contribuind Ia menținerea unei 
atmosfere care se crease în jurul 
meciului U.T.A. — Dinamo încă dina
inte de începerea jocului. Unii specta-: • 
tori, profitînțl că secția de fotbal 
U.T.A. nu a luat măsuri pentru asi
gurarea desfășurării normale 
ciul.ui, s.-.au dedat 
față de jucătorii 
intrarea 
jocului.

Intr-o 
nu Constituie totuși o scuză 
trul R. Săbau — Cluj a comis două 
grave greșeli care au viciat rezulta
tul meciului : în min. 12, la un faiirc 
comis în Careu de Panait (Dinamo)i 
asupra lui Pop (U.T.A.) a acordat o 
lovitură liberă indirectă în loc de 
11 m, iar în min. 49 a anulat un gol 
perfect valabil marcat de Dinamo, 
pe motiv de... ofsaid. La aceste gre
șeli a contribuit într-o măsură ți 
atmosfera creată de unii spectatori, 
dar nu-i mai puțin adevărat că șî 
ele au făcut sa se mențină o stare 
de spirit neprielnică unei normale 
desfășurări a meciului. Vina arbitri
lor este evidentă și justifică sancțiu
nea hotărîtă de colegiul central.

Aceste două cazuri subliniază 
Iul important pe carc-1 au 
în regularitatea desfășurării 
lor și in realizarea unui joc 
tate*

Asemenea abateri trebuie 
cu hotărâre în viitor, în interesul pro- , 
greșului fotbalului nostru. Colegiul 
central al arbitrilor are datoria să 
privească cu mai mult simț de răs
pundere rolul important al arbitri-, 
lor, să acorde mai multă atenție 
lității arbitrajelor, să analize, 
temeinic arbitrajele prestate și 
să intervină la timp cu măsuri cores
punzătoare pentru îmbunătățirea lor. 

rol important îl au cluburile și 
i;:i. ..—Care trebuie să.

norma-:.
o caii-; 

tate tot mai buna — așa cum doresc 
toți iubitorii fotbalului — prin măsuri 
eficiente pentru organizarea în con; . 
dițiuni optime a jocurilor și pentru 
educarea spectatorilor. Conducerile 
cluburilor și asociațiilor au datoria 
să ia atitudine fermă față de orice 
abatere și mai ales față de jucătorii 
mdisciplinați, care protestează sub cel 
mai mic pretext la deciziile arbitri
lor și manifestă lipsă de respecl. 
față de adversari Și spectatori. Tre
buie renunțat odata pentru totdeau-, 
na la cocoloșirea abaterilor jucăto
rilor, pentru că aceasta frînează . pro- . 
gresiil lor și. implicit. progresul 
fotbalului nostru. Birou! federației, 
prin comisiile sale centrale, tre
buie să întărească în viitor eon-. 
trolnl la jocuri prin delegări dc ohser- . 
vători competenți și să intervină 
prompt și energic ori <)e cîte ori va 
constata asemenea abateri.

Toți factorii cu răspundere în acti
vitatea fotbalistică — jucătorii, an- : 
trenorii, arbitrii, cluburile și organe-, 
le federației — au datoria să con
tribuie din toate puterile la ridicarea 
calității fotbalului nostru la nivelul 
cerințelor internaționale. Oamenii 
muncii așteaptă din partea tuturor 
realizarea unui fotbal de un nivel 
tehnic ridicat.

Campionatul este un minunat mij-' 
loc pentru realizarea acestui obiectiv 
principal. De aceea, toată atenția 
trebuie îndreptată spre asigurarea 
tuturor condițtunilor necesare pentru 
a se transforma această competiție 
într-o adevărată întrecere pentru cali-i 
tate. Așa cum oamenii muncii, din 
țara noastră obțin realizări însemna
te în domeniul calității producției, tot 
astfel sportivii noștri au datoria să 
adauge succeselor obținute la locul 
dc muncă importante progrese pe ca
lea ridicării neîncetate a măiestriei 
sportive.

lor pe

a me-:
la acte nesportive 

echipei oaspe, la 
teren și in timpul

atmosfera care 
arbi-

ro- 
arbitrii 

meciuri- 
de caii-.

curmate

Un i
asociațiile sportive, 
asigure o desfășurare 
lă a campionatului, de

teptări. Mai mult, fiind in superiori
tate numerică, ceferiștii nu au găsit 
calea spre a valorifica acest avantaj 
evident.

Punctele au fost realizate în ordine 
de Țibuleac (min. .22) din lovitură 
de pedeapsă, Graur (min. 34) din lo
vitură de pedeapsă și (Ibletnenco 
(min. 80) din lovitură dc picior că
zută. Bun arbitrajul prestat de C. 
Galicovschi..
• In prima sa evoluție în Capita

lă, „15“-le studenților clujeni a pier
dut neașteptat în fața echipei Șțiinta 
București — în formație incompletă.' 
De la început trebuie să arătăm că 
rezultatul este real și 'victoria bucu" 
reștenilor meritată. Știința București 
a realizat o partidă mulțumitoare.

Cu toate acestea credem că nu gre
șim dacă afirmăm că rugbiștii clu
jeni au fost aceia care au jucat mal 
bine, mai" organizat-, mai spectaculos. 
Dar formația clujeană, mai puternică 
ca anul trecut, nu și-a găsit încă 
..busola". Ea joacă bine în cînip, com
bină frumos, inițiază acțiuni specta
culoase mai ales pe înaintare) dar 
nu finalizează. De menționat că fa
zele au fost ratate în majoritatea lor 
de către 
mult cu 
piui 
care, din 
a greșit 
ționat defectuos balonul.
Lecnle dintr-o lovitură de pedeapsă, 
în urma unui ofsaid a lui Sălăjan. 
Evidențiați : Iliescu, Dinescu, Leonte, 
Tencnbaiim și Gudov de la învingă
tori, respectiv Demian, H. Pop. Mano- 
lac.be, Grigoriu, Gebefiigi și- IIossu

• C.C.A. i.u a pui ut să „scoată" 
clecit un meci nul în fața Prog.resu- 

Am 
s-au

lui. Rezultatul este echitabil, 
avut în față două echipe care 
străduit să încheie onorabil meciul : 
C.C.A. a. încercat să deschidă jocul, 
iar Progresul a realizat un marcaj 
strict „om Ia om". Este adevărat că, 
rapo.-tîndu-ne la perioadele de domi
nare echipa C.C.A. a. fost superioară 
(finalul aparjinînd Progresului). Mi
litarii n-ău putut însă dezvolta nici’ 
o acțiune, chiar atunci cînti. ș-au .aflat 
în imediata apropiere a buturilor ad
verse, datorită tacticei folosite de 
Progresul : distrugerea oricărei ac
țiuni adverse. De-a lungul întîlnirii 
i-am remarcat pe Nica, lonescu și 
Enache de la C.C.A., Mârinache (ace 

coordonator). Vicol. 
și Dragomirescu de la 

arbitrat bine J. On-

inii litere 
a reușit - 
întreacă 
minimă

a
• I n cea
etapei, C.F.R. Grivița Roșie 

cu: foarte mare greutate sa
pe Dinamo Ia p diferență
(6—3), scor pecetluit in ultimele se
cunde, datorită unei norocoase lovi
turi de picior 
OWemenco. ~ 
zută, fără 
meciul s-a 
timpul sub 
unui evident echilibru de forțe. Me
rite mai mari s-e cuvin a fi atribuite 
formației dinamoviste, care a jucat 35 
de minute în 13 oameni (Sebe s-a ac
cidentat, iar Aldea a fost eliminat de 
pe teren pentru lovirea intenționată a 
unui adversar). In ciuda acestui han
dicap important •— echipa a fost lip
sită de ambii pilieri — înaintarea lui 
Dinamo a luptat curajos, făcînd o 
adevărată risipă de eneroie pentru a 
obține un rezultat cît mai strîns. De
ficiențe au vădit în schimb treisfer- 
turile dinamoviste, care au evoluat 
într-o alcătuire ciudată (cu Ilie Ion 
la deschidere și Barbu pe centru). In 
orice caz ieri, linia de treisferturi a 
echipei Dinamo n-a corespuns. S au 
evidențiat lordăchescu, Zlătoianu, 
Rahtopol și fundașul Dăiciulescu 
(pentru priza sa, dar mai puțin pen
tru plasament).

Echipa campioană din nou nu și a 
găsit cadența, prestind un joc sub aș-

căzute, realizată de 
De o valoare tehnică scă- 
faze de mare . spectacol, 
desfășurat aproape tot 
semnul egalității și al

lași neobosit 
Alexandrescu 
Progresul. A 
cest u.

T STAMA

de

Gherasim, care a bătut prea 
piciorul și, mai ales, de cu

la centru Cordoș-Că liman 
lipsa unei pregătiri comune, 
numeroase pase și a recep- 

A marcat

• Rugbiștii 
ușor decît era de 
studenților din Petroșani. Un joc ex
celent a făcut Dăscăleșcu. Au mar
cat : Constantinescu și Rițiu cîte o 
încercare, Rozenberg și Stoian cîte o 
lovitură de pedeapsă, respectiv Ure- 

de pedeapsă. (Gh.

ieșeni au întrecut mai 
așteptat formația

che o lovitură 
Vasiliu-coresp.).

• La Brașov Olimpia a plecat din 
nou steagul în fața Rapidului. Gaz
dele au jucat confuz pe înaintare. 
Pentru bucureșteni — evident mai 

de la c'ujeiji. A condus bine C. Dia-' buni — au marcat Trandafirescu (3.) 
mandi. și D. Marinescu (10). (N. Secăreanu-

D. CALLIMACH1 core.sp.).



IN CAMPIONATUL Ca\ Ircc-OBIIO A
Joc pasionant și spectaculos la Hunedoara

Corvinul — C. C. A. 2-3 (0-1)

U. T. A. a obținut, printr-un joc mat bun, 
o victorie concludentă

HUNEDOARA, 26 (prin telefon de la 
rimisul nostru). Vizita echipei cam- 
âoanc la Hunedoara a atras un număr 
eeord de spectatori (peste 20.000). 1 i- 
ocapi susținători ai Corvinlilui au avut 
atisfacfia să vadă un joc pasionant, 
usți'nnt -intr-un ritm viu rim.p de M 
rinute, »n care echipa lor -favorită, deși 

pierdut cu 2—3 (0—1), a făcut o 
«artidă hună, a luptat majoritatea tim- 
mhii de la egal cu C.C.A., uneori domi- 
Mnd chiar insistent (raport «le corners 
»—I pentru Corvinul).

Victoria militarilor este însă pe deplin 
nerrtală. Fotbaliștii de la C-iC.A., fără 
•ă strălucească, au știut să treacă peste 
Momentele d if i oi le (de exemplu în pri
nde 20 de minute din repriza secundă, 
•4nd UorVinul a atacat în trombă) și, 
mperiori din punct tic vedere tactic, at* 
'eușit șă se imrpuțiă cu autoritate, »i 
»nele‘ perioade făcând ..șah-mat” apăra- 
•ea adversă. Au plăcut, in mod special, 
4 rimele două goluri înscrise de ei, în 
irma onor acțiuni purtate în mare vi-. 
e Iată evoluția scorului : mun. 16: 
iucoreanu lansat dc Constantin îl depă
șește pe lzghireami și înscrie peste por- 
ar :!ll—0 pentru C.C.A. Min. 59: o cen-

iu poartă mingea pasată dc Zanoa. Am 
mai notat
(min. 67)
(mân. 6),
(mi». 35),
(min. 63).

Arbitrul Mihai Vasiliu a condus 
rect și ;Ou competență, formațiile :

o bară a lui Alexandre seu 
și ocaziile ratate de Anton 
Constaitin (min. 35), Zanca 
Constantin (-min. 60), Aii

co

COH) INUL: Niculescu-Coioiii, NACU, 
Izglmcaiiu—Balint (Pop). TÂTAR.U-— 
Zanca, Pop (Aii), ANTON,-.CONSTAN- 
TTNESCIJ, Aii (din anin. 72 Guteanu)

C.C.A,: VO.INESCIJ—Z AVODA 
Cli IȘAN, Ivănescu-Je*iei 
Borne — LACOVEANU, 
(Tătar»), Alexandrescu, 
(din min. (rfl AI. Izazăr

II,
(Constantin), 

CONSTANTIN 
llaksi.' Tătaru

AL. INOVA N

i „Deschiderea" cuplajului de ieri 
, fost așteptată cu același viu interes 

ca și „meciul vedetă". Spectatorii do-
1 reau să vadă pe arădeni în prima lor 
1 evoluție 

totodată, 
greșului, 
0—5 de 
accident.
rile practicînd în cea mai mare parte 
din cele 90 de minute ale partidei un

• joc bun, spectaculos, cu care a cucerit 
o superioritate tehnică asuipra adver
sarului și, în consecință, victoria. 
Scorul de 4—4 (1—0) cu care texti- 
liștii au cîștig-at acest meci, deși sur
prinzător ca proporții, ținînd seamă 
că și Progresul a avut citeva ocazii 
bune de a marca, răsplătește efortu
rile „U“-lui arădean pentru /crearea 
unui bun spectacol fotbaliștjc. De alt
fel, cele patru goluri însorise de 
U.T.A. au fost urmarea unor. combi
nații bine concepute, care au făcut

Un joc cu
Dinamo București —

a

din retur la București și, 
urmărind comportarea Pro- 
să-și dea seama dacă acel 

la Brașov a fost sau nu un 
U.T.A. a confirmat așteptă-

greșeli...
Știința Cluj 0-2 (0-1)

rare a lui Const aii li nescu este traisf or-
iială speuta'culos cu capul de Anton :
1 — 1 ; .min. 69 : o pasă ,,la în tîl ni
» lui Constantin și un șut «iil lihi -IZ.
'Altar: 2-1 pentru C.C.A. ; miu. 7'5 :
> fazâ identică Constantin—Tălaru și
sste 3 1 ; min. 83 : Con st an li ne sen rei a

FARUL-MINERUL 1-0
<3 INSTANȚA. 26 (pri i telefon de la 

trimisul nostru). •— Cei aproape 2.>.006 
spectatori au plecat u- sa tis făcu ți de 

•alita-toa meciului dintre Farul și Minerul- 
!—0 (1-0).

Dacă pînă la înscrierea golului jocu-l 
n fost frumos și spectaculos, cvoidențiin-- 

1 superioritatea formației gaz-de. în
.uza secundă meciul a abundat în

Meciul „vedetă" al cuplajului bucu- 
reștean a deziluzionat zecile de mii 
de spectatori prezeriți in tribunele sta
dionului „23 August". Contrar celor 
așteptate, favorita întilnirii, Dinamo, 
a practicat un fotbal confuz atit în 
apărare cit mai ales lâ înaintare. De
sigur, la diluarea calității jocului a 
contribuit 
Dinamd a 
eliminarea 
ceea ce a 
toate cele 
chipei. Astfel, linia de, fund a bucu
reștenilor a practicat mai mult un joc 
de destrămare a atacurilor clujene 

apă- 
au 
pe 
de 
lui

„mat" apărarea Progresului. Bucureș- 
lenii nu s-au ridicat peste nivelul ge
neral de comportare din meciul de la 
Bra .v. Pentru că, chiar dacă 
de atac a mers teva mai hi--' 
luptat mai mult, creînd adesea 
periculoase la poarta lui Coman, în 
schimb apărarea a jucat mai slab 
chiar decît duminica trecută. De 
lani, scorul mare se explică prin ușu
rința cu care apărătorii bucureșteni 
s-au lăsat depășiți 
arădenilor.

Jocul a 
reușite ale gazdelor, dar în 
Țirlea, primind o pasă de la 
a deschis scorul cu un șut cu 
bine plasat, de la 8 metri. In conti
nuare, U.T.A. joacă mai sigur și stă- 

.pînește terenul. Halfii de margine «le 
la Progresul nu susțin atacul propriu 
și greșesc multe pase. In mim 37, 
Marin ratează o mare ocazie de <xol.

După pauză, Progresul lasă impre
sia că s-a regăsit. După o serie de 
acțiuni destul de viguroase, bucureș
tenii 
care 
mită 
nu-i

linia 
si a 
faze

de combinațiile

început cu cîteva atacuri 
min. 11 
Mețcas, 
stingul,

egalează îm-min. 49 prin Baboie 
reia, dc pe centru, o pasă pri
de La Dinulescu. Golul primit 
descurajează, pe arădeni care,

jucind în continuare calm, preocupați 
mai mult de joc decît de rezult^-, 
reușesc în min. 58 o combinație care 
se termina cu cel de al doilea gol ins 
scris de Țirlea ; acesta a trecut în 
dribling printre apărătorii adverțL 
Bucureștenii au ocazia să egaleze, dar 
Dinulescu și Marin se dovedesc prost 
inspirați. Golul care face ca asupra 
rezultatului să nu mai existe nici u>n 
dubiu este marcat de Floruț (min.- 
78), după o cursă lungă, pornită 
aproape de la cen-tru. La această 
fază, apărarea- echipei Progresul s-a 
oprit, nejustificat, crezînd că eofsaid? ■ 
Cu patru minute înainte de sfîrșit, 
tot Țirlea înscrie cu capid, după' o 
acțiune personală, pecetluind scorul 
final.

Arbitrul C. Nițescu —■ Sibiu a con
dus bine formațiile :

PROGRESUL ; Mîndru-SmărăndesA 
cu ,11, Caricaș, Șoare-Ioniță, ■ Maior-ț 
Oaidă, Marin, Protopopescu (Dimiles- 
cu, din min. 46), Măfteuță, BABOIE.-

U.T.A. :' COMAN — Sziics, SEREȘ, 
Neamțu-Capaș, Pe4schovski-Pop, Meț-' 
cas, ȚIRLEA, FLORUȚ, CZAKO.

PETRE GAȚU 
RADU URZICEANU

arbitrului de tușă, care a 
atacant clujean in poziție

vă
di»

se

și faptul că din min. 25 
rămas in 10 oameni — prin 
lui Vasile Alexandru — 

produs „goluri" serioase în 
trei compartimente ale e-

pauză înaintarea Științei 
din nou și în minutul 47 Ma

Știința Timișoara Dinamo Bacău 0-0

paiiltiiri, fiind lipsit de faze dc a>drvK-
•at fotbal.

In prima repriză Farul a avut dc la
îrkf'-put inițialiiva trăgînd de 12 ori ) a
poarta echipei Minerul și avinxl uri raport
de cornere favorabil (7—2), în timp «r 
echipa din Lupcni a tras doar de două 
ori’ la poartă. Olani, Cioseseu și Sever 
aiî rraliizat combinații frumoase care au 
pus în re-peâate rmduri la grea încercare 
ap ă ra n ' a oa s pe iilor.

în minutul 42 Farul a obținut, cel 
de al 7-lea corner. Execută Sever. In ca
reu s-a produs învălmășeală. Mingea a- 
juisă la 01a ru a fost șutată puternic 
direct jn gol.

Oaspeții protestează valabilitatea go
lului și reclamă licuț la Ciioscseu. Ar
bitrul insă im whimbă decizia.

Asistăm timp de două minute Ia scene 
tare, dovedesc li.p-să de disciplină și de 
educație. 'F«n|d jucătorii de. la Miiveiail, în 
frunte eu Coman, îl înconjoară pe ar
bitrii; refuzînd să pună mingea la centru. 
Intervine Cium-an care îl lovește j*e Dan 
1.1, fapt pentru care arbitrul îl elimină 
de pe teren. Atîludimxi lui (Tuncan este’’ 
reprobabilă și el va trebui să primească 
o saimțiu ie exemplară.

In repriza secundă hiițiiativa ‘aparține 
mai’ mult echipei Minerul, dar faze de 
fotbal de calitate nu se văd.

In schimb, am asistat la o seric de 
faulturi ale lui Țurcan (asupra lui Stan 
• ii). Moroianu (asupra lui (ireiniceairu) 
și liiose-sen (asupra lui Mihalache).

Arbitrul Ion Pi șea rac-București can* 
a avut un meci greu a condus inegal • 
hi »c ia început, slab și neinspirat in cea 
de-a doua repriză cind a acordat decizii 
inverse. La. acordarea golului el nu a fost 
suficient de autoritar în ceea ce privește 
menținerea disciplinei pe teren deoarece 
.’rebuia să-l elimine pe Comian (care s-a 
situat în fruntea nedisciplinaților) ovi
lind astfel manifestările nesportive ale 
celorlalți juca tori.

Au jucat formațiile: FARUL: Ghibă- 
ncscu—Ciuneau, Brînzei, Buzea—Sta îcu, 
Biber#—Moroianu, Sever, Olaru, Cio&escu, 
Mănescu (din min. 70 Vasilescu). MI
NERUL: Mihalache-—Pleu, Coman, Dan 
11 —Mihăilă, Milialy—Cucii, Nisipcanu, 
Szokc, Țurcan (min. 62 Grigore), Croi* 
ni cea nu.

ION OCHSENFELD

destrămare a atacurilor 
iar mijlocașii au ajutat numai 
rarea. Cei patru înaintași, care 
rămas după retragerea lui Varga, 
lingă faptul că nu au putut trece 
apărarea studenților (cu excepția 
Sasu) s-au prezentat cu mult sub po
sibilitățile lor.

Elanul cu care au jucat fotbaliștii 
clujeni în anumite perioade ale me
ciului, și in special in minutele după 
ce au marcat, ne-a arătat că Știința 
s-a schimbat in bine față de jocul 
prestat in turul campionatului. O im
presie bună au lăsat înaintașii Marcu, 
Ivansuc și H. Moldovan, care au in
sistat mereu Ia balon și au finalizat 
majoritatea atacurilor. Totuși, 
clujenilor a avut o lacună și 
lipsa de uniformitate în ceea 
vește ritmul, decalaj pregnant 
terea de luptă de la o repriză

Iată cîteva faze mai interesante. 
Primul gol este marcat in min. 6 de 
Marcu care, profitînd de scoaterea 
lui Constantinescu din „dispozitivul" 
dc apărare, găsește un culoar pe cen
tru și 
metri, 
pericol 
poziție 
peste poartă. Rămași in 10 
dinamoviștii joacă prudent așa incit 
15—20 de minute asistăm la o domi
nare . categorică a oaspeților. Incursiu
nile 
duc

mm. 
dar 
An- 

min- 
rico-

și acestea nefinalizate. In minutul 29 
Ivansuc înscrie, dar arbitrul timișo
rean Ritter anulează golul la semna
lizările 
zut un 
ofsaid.

După 
Impune
teianu ajunge în fața -porții, profită 
de un luft al lui Nunweiller IV șl, 
din apropiere, trage plasat, mareînd 
cel de al doilea gol. Din atacul dina- 
movist Sasu pune de mai multe, ori 
în pericol poarta . clujenilor; în 
61 el driblează doi apărători, 
trage încet. După două minute, 
ghel pare să schimbe scorul dar 
gea șutată de el atinge bara și
șează în aut. Cu cîteva minute înain
te de sfîrșitul partidei, Sasu și apoi 
Mateianu ratează.

Arbitrul meciului, Iosif Ritter, a 
vrut din primul moment să-și impună 
autoritatea, fluierînd cu promptitudi
ne orice ciocnire, neaplicind nici chiar 
legea avantajului. In felul acesta el 
a reușit să țină jocul în mină. Pen
tru faulturi repetate comise de Vasile 
Alexandru asupra lui 
i-a dat dinamovistului 
mente ca după o nouă 
Moldovan să-1 elimine
trul Ritter a comis greșeala că a per
mis reintrarea în joc a lui H. Moldo
van în locul lui Costin (min. 82), după 
ce părăsise terenul fiind accidentat 
în min; 77 și fusese' înlocuit cu Geor
gescu. Astfel Știința a făcut două 
schimbări în cîmp în loc de una cit 
prevede decizia federației.

trage plasat de
In minutul 9, Varga 
poarta clujenilor dar, 
bună dc șut, trage

jocul 
anume 

ce prl- 
in pu

ia alta.

la circa 17 
pune tn 
deși in 

cu mult 
oameni.

offensive ale bucureștcnilor se re- 
doar la citeva contraatacuri, dar

H. Moldovan, 
două avertis- 
ciocnire cu 

din joc. Arbi-

ȘTIINȚA: Nicoară — Cîmpeanu, Mu- 
reșan, Costin (Georgescu) — PETRU 
EMIL, Popescu - IVANSUC, Suciu, 
MARCU, Mateianu, MOLDOVAN 
(Costin).

DINAMO: Uțu — Ivan, Constanti
nescu, Panait — Vasile Alexandru 
(Varga), Nunweiller IV — V. Anghel, 
VARGA, Ene II, Eftimie, SASU.

Raport de cornere 6—3 (5—2) pentru 
învingători.

TOMA RABȘAN

TLMIȘOAKA 26 (prin leieion). 15.000 
de spectatori 
nul ,,23 Anglist" pentru a 
mul meci din retur al Științei pe 
propriu. Entuziaștii susținători 
denților' au plecat profund 
de la acest joc. In primul 
că echipa., lor favorită, ou 
r.nâre-a avută', u-a reușit să 
im nveci nul (din'nou scor alb) și în-al 
doilea rînd, pentru că în general, jocul 
prestat de <■<■!< două lornia(ii a lăsat dc 
dorit. Știința Timișoara a atacat mai 
mult, a fost nicirti peste adversar, a a- 
vnt suficiente ocazii <lc gol dar -înaintașii 
timișoreni au păcătuit mghestiind piva 
mult jocul pc centru, și tișiirixl astfel 
sarcina apărătorilor adverși. In loc să 
folosească jocul pe aripi și să desfășoa
re larg acțiunile, pentru a putea descon
gestiona careul advers, studenții au con
struit acțiunile pe tripletă, agloinerîud 
continuu jocul în careu unde dinamoviș- 
tii aveau avaiitaiul unor apărători înalți 
(Gross. I. Lazăr).

Nil e mai puțin adevărat că și formu
la cu Iordăchcscu. centru înaintaș (în 
urma indisponibilității lui Vlamulaelu), 
s-a dovedit nci-nspir-ată. Și ram nici Re
mus Lazăr it-a reușit să se încadreze în 
joc, tripleta s-‘a bazat doar pe sclipirile 
lui Lereter, insuficiente îivsă pentru a face 
față situației. Dinamoviștii au pus accen
tul Pe defensivă, iiiiztnd pe un 
nul. ceea ce le-a și reușit datorită 
lui bun și organizat al apărării, 
tarea s-a bazat mai mult pe contraatacuri.

lată pc scurt principalele faze ale m- 
tîlnirii. Începutul meciului este deose
bit de disputat. Iosif Lazăr este nevoit 
să acorde corner chiar în primul minut. 
Apoi Gliiță plonjează la picioarele lui 
Lereter, în minutul 6. Primul contraatac 
dinamovist arc. Ioc. în- min. 10 cinei Go- 
dreanu salvează în

au fost prezenți. .pe.. sfadib- 
a-sistu la pri- 

teren 
ai stu- 

dez.ainâigiți 
rîndj pentru 
toată doini- 
obțină decît

porții. In reslllL liinpid|ii ..pinâ hi pauză, 
seni lalăni acțiunea lui Remus Lazăr din 
min. 36 care, după ec depășește trei a- 
părători este impicdicat de Gîosanu de 
a înscrie, in min. 48. Știința are cea mai 
mare' ocazie de a deschide scorul, Le- 
retef trăgînd afară cind portarul ilina- 
miivist părăsise poarta. Același I. meter 
are în min. 55 o nouă, ocazie de a mar
ca, însă trage puțin pe lîngă poartă. 
In min. 59, Nemeș obligă pe l’ai i să 
acorde corner la un șut spectaculos. 
Pînă l-a șfîrșilid întilnirii Știința arc ini
țiativa dar Mițaru, Petcseu, lereter 
greșesc ținta.

P. VELȚ-AN — coresp.

Petrolul—Steagul roșu
3-1 (1-0)

Bapid București Ia al 8-Iea meci
C. S. M. S. Iași Rapid București 1-1 (0-1)

meci 
joeu- 

Iuuiii-

oonișr, de pe linie

(Urmare din pag. 1)

IAȘI 26 (prin telefon (le la trimisul 
nostru). — După felul cum și-a impus 
jocul in prima repriză, se părea că 
Rapid riu va scăpa prilejul de a-și 
înscrie la activ o victorie 
sare. Golul înscris de 
(min. 34), după ce Văcaru 
sete la poartă, iar mingea 
de Moțoc, a venit intr-adevăr să 
semneze superioritatea în joc a 
peților. Ei au avut inițiativa în 
ma parte a reprizei, prin acțiuni 
clare în atac, prin faze de 
mai periculoase. Dar și ieșenii 
avut cîteva ocazii bune de 
printre care și o bară (Don 
Apărarea rapidistă, în care 
lat Greavu și Dungu, s-a 
mult mai bine decît cea a

Avantajul minim al bucureștenilor 
s-a dovedit a fi însă insuficient pen
tru obținerea victoriei, deoarece jucă
torii ieșeni au început repriza a Il-a 
hotărîți să restabilească echilibrul. 
Chiar in min. 54 ei au ayut oca?ia

în depla- 
Georgescu 
șutase cu 
se lovise 

con- 
oas- 
pri- 
mai 

poartă 
au 

a înscrie, 
min. 19). 
au exce- 
descurcat 
gazdelor.

să egaleze dar șutul puternic al lui 
Unguroiu a fost reținut — în ultimă 
instanță — de Dungu. după cum am 
văzut noi, cu cîțiva centimetri înain
tea 
dat 
au 
pol

liniei de poartă. Această fază ți 
loc la numeroase discuții. Ieșenii 
reclamat gol, dar arbitrul Iano- 
(Constanța) care se găsea aproape 

de poartă nu a acordat.
Jocul devine 

inițiativa este de 
le. Oaspeții sint 
mari eforturi în

Arbitrul care pînă atunci conduse
se satisfăcător, pare a avantaja pe 
gazde, iar in min. 69 la un duel ae
rian Unguroiu 
ușurință 11 m pe motiv că jucătorul 
ieșean ar fi fost jenat. Matei trans
formă lovitura de pedeapsă stabilind 
astfel scorul la 1—1.

In ultimele minute, ambele echipe 
au mari ocazii de a-și apropia victo
ria. dar pe rînd, Dascălu (care trage 
de la 6 rp pe lingă poarta goală) și

luft al lui Motoc)

echipe 
de 1-1 
raportul 
Era,

perioadele în care 
au avut inițiativa, 
este echitabil, el 
de forțe existent

firesc, mai corect ca

foarte îndîrjit, iar 
partea echipei loca- 
nevoiți să depună 

apărare.

Koszka acordă cu

Leahevici (la un 
se pripesc și ratează.

Apreciind după 
cele două 
rezultatul 
oglindind 
pe teren.
el să fi fost stabilit fără „contribuția" 
conducătorului jocului !

Partida a reținut în mod deosebit 
atenția celor aproape 20.000 de specta
tori, prin ardoarea cu 
au luptat 
puțin prin 
jocului.

C.S.M.S. :
— Scarlat (Foaie min. 4), Moțoc, Dra- 
gomirescu — Foaie (Alexandrescu 
min. 4). DON — MATEI, Alexandrescu 
(Avasilichioaie min. 4), VOICA, UN
GUROIU. Dascălu ; RAPID : DUN
GU - GREAVU, Motroc, Macri - 
Neacșu, KOSZKA — Copil, IONESCU 
(Ozon min. 62), Leahevici. Georgescu. 
Văcaru. C. M A CO VEI

care echipele 
pentru victorie și mai 

nivelul spectacular al

Florea (Ursache min. 46)

complet — desfășurarea jocului, in 
schimb, în partea a doua a partidei, 
a existat o evidentă... contrazicere 
intre joc și- tabela de afișaj. Foarte 
puțini spectatori mai credeau, de-alt- 
fcl, atunci cind David a înscris golul 
egalizator (min. 60), că Petrolul va 
mai ciștiga acest meci. Timp de 15 
minute, inițiativa fusese totalmente 
de partea Steagului roșii, care marea 
un mai bun echilibru între comparti- ’ 
mente și se mișca mai ușor pe teren, 
punind probleme apărării adverse. A- 
ripile oaspeților au greșit apoi insă, ’• 
jucind mult înăuntrul ■ terenului, 
ceea ce a dus la micșorarea spațiului 
de joc, la ajutorarea apărării petro- : 
liste, care n-a mai trebuit să „aco- .- 
pere", tot terenul. Ploieștenii au pu
tut trece astfel de această perioadă 
critică și — deși și în continuare au 
fost in general dominați — au contra
atacat eficace, obținînd pînă la urmă 
victoria prin golurile înscrise 
bone direct din corner (min. 
o minge pe care Ghiță a 
însă fără rezultat, și Dridea 
83). La ultimul gol brașovenii 
clamat ofsaid, dar arbitrul de tușă, 
Mîndreș, n-a ridicat steagul, conside
red poziția in joc a lui Dridea regu
lamentară.

Arbitrul bucureștean Andrei Radu
lescu a condus competent următoarele 
formații:

Petrolul: IONESCU - PALI., Ce- 
polski, Florea — TABARCEA. MARIN 
MARCEL — Zaharia, BONTAS, DRI- 
DEA, A. Munteanu (Badea), Babone.

Steagul roșu: GHIȚA — Zb.vcea, 
Zaharia. NAC'U - CAMPO, SZIGHE- 
Tî _ Ursoti. SEREDAI, Fusulan, Me- 
szaroș (Proca), DAVID.

de Ba-
67), la 

boxat-o 
(min.

au re-



i*--- — —= ==— La fotbal: R.S. Cehoslovaca—

Echipa C. C. A. din nou campioană republicană
O.C.A. — DINAMO BUCUREȘTI 

61—58 (28—33). După o repriză în 
care au jucat foarte slab, militarii 
și-au organizat acțiunile în partea 
'doua a meciului, au refăcut handica
pul și au învins într-un final foarte 
disputat. Dinamo s-a comportat mul
țumitor și putea cîștiga dacă jucătorii 
ar fi fost mai deciși în ultimele mi
nute. Cu această victorie C.C.A. în
cheie campionatul, cucerind titlul de 
campioană a țării.

ȘTIINTA BUCUREȘTI — ȘTIINTA 
GLUJ 70—68 (28—34). Conduși ma
joritatea timpului, studenții bucureș- 
îeni au reușit ca in final să realizeze o 
victorie extrem de importantă în lup
ta pentru evitarea retrogradării. Ști
ința Cluj a făcut o partidă bună, 
'dar a slăbit ritmul în repriza a doua.

RAP’D BUCUREȘTI — DINAMO 
ORADEA 65-61 (34-26). Mai calmi
în ultimele trei minute, rapidiștii au 
obținut o victorie pentru care au de
pus eforturi deosebite. Dinamoviștii 
orădenî au acționat mai mult pe 
contraatac, dar au ratat în mai multe 
acțiuni clare. Au înscris: Costescu 8, 
G. Popescu 19, Dinescu 9, Tursugian 
12, Stânescu 4, Gar.ea 13 de la Rapid 
și M>coș 10, Suhai 12, Sebestien 7, 
Hupoiu 9, Cîmpeanti 4, Comănrță 2. 
Beretki 12 și Dolhan 5 pentru Dinamo. 
(A. Axente — coresp.).

DINAMO TG. MUREȘ — STEA

Baschetbalistele iugoslave 
învingătoare la Oradea

ORADEA 26 (prin teleîon). — Se
lecționata feminină a R.P.F. Iugosla
via și-a încheiat turneul întreprins în 
țara noastră, jucînd la Oradea, în 
compania unei selecționate locale. For
mația iugoslavă a fost superioară echi
pei gazda, dominînd clar sub ambele 
panouri. Baschetbalistele oaspe au 
condus în permanență, obținînd o vic
torie clară cu scorul de 68-39 (32-18). 
De reținut că' la mijlocul reprizei se
cunde, gazdele s-au apropiat la G 
puncte (34-40), dar în minutele care 
au urmat, jucătoarele iugoslave s-au 
distanțat din nou, luînd un avantaj 
consistent, care nu a mai putut fi re
cuperat. Au marcat: Kalușevici 13, 
Mrak 9, Jovicici 8, Saranovici 8, Ba
raga 8, Meglaj 6, Radovanovici 6, 
Ferenc 4, Simici 3, Kavs 2 și Pesici 1 
pent-< echipa iugoslavă și Tîrziu 17, 
Borși 11, Blaga 4, Nagy 4, Darabaș 3 
pentru formația oradeană. Foarte bun 
arbitrajul cuplului maghiar M. Cziffra 
și 1. Szabo.

I. GHIȘA și M. POP—coresp.

Ieri, în cele două campionate
FEMININ. BUCUREȘTI: Sănăta

tea — C.S.M. Sibiu 2-3 (15-7, 12-15,
15- 4. 9-15, 14-16). Cele două echipe 
au practicat un joc de itn slab nivel 
tehnic și au arătat că sînt deficitare 
în pregătirea fizică. (N. Tokacek — 
coresp.).

BUCUREȘTI : Rapid — Farul Con
stanța 3-0 (11, 4, 3). Farul a jucat 
bine do«r în primul set. Eșecul echi
pei din Constanța se datoreste faptu
lui că a avut doar o singură jucă
toare care a corespuns în atac (Elena 
Goloșie) și tot una singură în apă
rare (Elena Kaminski).

BUCUREȘTI: Metalul — C.S.M. 
Cluj 3-1 (15-6, 15-8, 13-15, 15-8). Me
ciul a fost dinamic, destul de echili
brat, și a plăcut prin dîrzenia cit 
care s-a disputat. Victorie meritată.

BRAȘOV: Olimpia — Stiinla
Cluj 2-3 (15-10, 12-15, 15-10,' 2-15,
3-15). Lipsa de calm în momentele 
decisive a făcut ca echipa gazdă să 
părăsească terenul învinsă. Cel puțin 
în ultimele două seturi ele s-au pier
dut complet, permițînd studentelor să 
obțină victoria. (E. Bogdan — co
respondent).

BUCUREȘTI: Combinatul Poligra
fic — Țesătura Iași 3-1 (15-4, 15-10, 
12-15, 15-10). Bucureștencele au cîști
gat mult mai greu decît arată scorul 
final. Doar primul set a fost la dis
creția gazdelor.
1 BUCUREȘTI : Dinamo — Progre
sul Buc. 3-0 (7, 14, 6).

I MASCULIN. BUCUREȘTI: C.C.A. 
*— Jiul Petroșani 1-3 (15-13, 13-15,
16- 18, 10-151. Avînd un atac mai de
cis și o apărare bine pusă la punct, 
voleibaliștii din Valea Jiului au ob
ținut o victorie frumoasă. S-au remar

GUL ROȘU BRAȘOV 81-58 ( 41-25). 
După un joc spectaculos, de un bun 
nivel tehnic, dinamoviștii au obținut 
o victorie clară. (V. Kailar — coresp.).

VOINȚA IAȘI — ȘTIINȚA CRA
IOVA 84-70 (43-29). Echipa locală a 
fost superioară din toate punctele de 
vedere, înregistrînd o nouă victorie 
pe deplin meritată. Baschetbaliștii de 
la Voința au reușit să anihileze destul 
de bine pe principalii realizatori ai 
formației craiovene, dovedind în ace
lași timp și o mai bună precizie în 
aruncările de la semidistanță. (E. 
Ursu — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M. 
GALAȚI 112-54 ( 51-30). Știința a fă
cut o partidă remarcabilă, înregistrînd 
unul din cele mai mari scoruri din 
acest campionat. Cel mai bun jucător 
al echipei gazdă a fost Popovici care 
a marcat 44 puncte. (M. Luca — co
respondent).

-= --- -
Dukla Praga a susținut primul meci 

cu Petrolul Teleajen
C. C. A. —Dukla PragaAzi in sala Floreasca:

l’eslc 3.000 de spectatori au asistat 
sîmbătă du'pă-amiar.ă, pe terenul Petro
lul din Ploiești, la primul joc din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în țara 
noastră cunoscuta echipă de handbal în 
7 Dukla Praga. Redutabila formație ce
hoslovacă a î'itîlnit echipa Petrolul Te
leajen pe care a întrecut-o cu scorul de 
27—16 (12—7).

Juniorii și-au desemnat campionii
In sala de la Ștrandul Tineretului 

«-au întîlnit, sîmbătă și duminică, 
aproape 100 de trăgători și trăgătoa
re din întreaga țară pentru a rlesem; 
na campionii republicani de juniori 
pe anul acesta.

„Finalele" au fost ultima verificare 
a tinerilor noștri reprezentanți la 
Criteriul Mondial al Tineretului care 
va avea loc peste cîteva zile în R. 
F. Germană. Din acest punct de ve

cat : Crivăț, C. Gornoviceanu (Jiul) 
și Chiriță (C.C.A.).

PLOIEȘTI : Petrolul — Victoria 
București 2-3 (8-15, 15-6, 15-12, 14-16, 
13-15). Jucind cu un plus de voință 
și dîrzenie față de Petrolul, Victoria 
a reușit să cucerească două puncte 
prețioase. Petrolul putea cî.știga acest 
meci, dar nervozitatea unor jucători 
și-a spus cuvîntul. (Șt. lonescu — 
coresp.).

GALATI: Știinta — Știinta Cluj 
3-1 (15-11, 15-17,' 15-8, 15-3).' A fost 
unul dintre cele mai frumoase me
ciuri de volei văzute în ultimii ani 
la Galați. Cheia succesului gălățeni- 
lor a fost iocul excepțional practicat 
în linia a doua și hotărîrea cu care 
att acționat în finalul seturilor (A. 
Schenkman — coresp.).

BRAȘOV: Tractorul — Dinamo
Buc. 1-3 (15-11, 12-15, 13-15, 12-15). 
In setul II la scorul de 10-10, Cliin- 
zcriuc (Tractorul) a fost eliminat de 
pe teren ceea ce a făcut ca — în 
continuare — gazdele să acționeze 
nervos și să greșească mult. Dinamo 
s-a comportat mai bine decît în ulti
mele partide. (Gh. Coreodel — co
respondent).

BUCUREȘTI: Progresul — Farul 
Constanța 3-0 (11, 11, 11).

TIMIȘOARA : Știinta — Rapid
Buc. 2-3 (11-15, 15-12,' 12-15, 15-12, 
15-17). O partidă viu disputată, una 
dintre cele mai frumoase văzute în 
ultimul timp la Timișoara. Studenții 
au jucat de la egal cu campionii și 
au trecut cu puțin pe lingă victorie, 
în ultimul set, ei avut 14-13, servi
ciul și atacul pe care nu l-au fructi
ficat. Rapid a jucat bine, justificînd 
primul loc în clasament. Coste, lo- 
nescu, Scheizner (Știința), Drăgan, 
Nicolau, Plocon (Rapid) au fost cei 
mai buni jucători. (N. Mihăilescu — 
coresp.).

Concursul de verificare
întrecerile concursului de verifica

re a loturilor republicane de tenis 
au continuat sîmbătă și duminică pe 
terenurile centrului de antrenament 
nr. 2 din Capitală. Dintre partidele 
desfășurate, mâi interesante au fost 
două : una prin rezultatul surpriză 
înregistrat : C. Viziru — Bosch 2—6, 
6—3, 1—6, 6—3, 6—2, iar cealaltă : Năs- 
tase — Bardan (2—6, 6—4, 5—7, 6-3, 
9—7) prin nivelul tehnic mai bun. 
Prima partidă a luat sfîrșit cu un în
vingător merituos, C. Viziru, care s-a 
arătat mai precis în lovituri, hotărit 
în voleuri și a luptat cu multă dîrze
nie. Bosch nu a acționat la valoa
rea sa, fiind încă nesigur in executa
rea procedeelor tehnice.

Meciul Nastase — Bardan a dat 
loc, în cea mai mare parte a desfă
șurării sale, la schimburi rapide de 
mingi, cu incursiuni la fileu, jucăto
rii folosind o gamă mai variată de 
lovituri.

Din echipa Dukla Praga s-au remarcat 
internaționalii llavlik (6), Trojan (6), 
Duda (4) și Dada (4). iar de la ploieș- 
teni portarul Vasile Glieorghe (foarte 
inspirat în intervenții) și talentatul ju
cător Ion Popescu autor a 7 goluri.

In continuarea turneului, echipa Dukla 
Praga va întîlni azi în sala Floreasca, 
la orele 19, formația C.C.A.

dere menționăm cu satisfacție că ma
joritatea selecționaților au cores
puns.

In prima zi s-au întrecut floretiștii 
și sabrerii. La floretă. Ion Drîmbă 
a dominat dar, foarte aproape de el 
s-a situat Ștefan Csipler, un alt ele
ment de valoare al tinerei generații, 
Foarte combativi Iuliu Falb și Adrian 
Radocea. La sfîrșitul finalei a fost 
alcătuit următorul clasament: 1. 
Ion Drîmbă (C.C.A.) 7 v. campion 
de juniori al R. P. Romine pe anul 
1931 ; 2. Ștefan Csipler (C.S.O.) 6 
v. ; 3. Iuliu Falb (Stăruința Timi
șoara) 4 v.; 4. Adrian Radocea (Pro
gresul București) 4 v.; 5. Francisc 
Boga (Știința Tg Mureș) 3 v.; 6. 
Mihai Țiu (C.S.S. Buc.) 3 v.; 7. Atila 
Szekely (Unio Satu Mare) 1 v.; 8. 
Cristian Costescu (C.S.S. Buc.) 0 v-

La sabie au candidat pe rînd la 
titlu Zoltan Rohoni, Otto Turkaș, 
Ladislau Szentmartoni și Anton Ier- 
coșan. De altfel, pentru stabilirea 
campionului republican a fost nevoie 
de un baraj la care au participat 
trei dintre cei amintiți. A cîștigat 
Otto Turkaș (Unio Satu Mare) cu G 
v. S-au clasat în continuare: Zoltan 
Rohoni (S.S.E. Cluj) 6 v-; 3. Ladis
lau Szentmartoni (Știința Tg. Mureș) 
6 v. ; 4. Ladislau Papp (C.S.O.) 3 
v. ; 5. Anton lercoșan (C.S.S. Buc.) 
3 v.; 6. Ernest Huszar (Știința Tg. 
Mureș) 3 v. ; 7. Virgil Costache (Sc. 
sp. S.P.C.) 1 v.; 8. Ion Dumitru
(Sc. sp. S.P.C.) 0 v.

In cea de a doua zi au concurat 
floretistele și spadasinii. La floretă 
Ana Ene s-a impus de la început. De. 
altfel, singura adversară mai peri
culoasă a fost Opri'.a Dragalina. Cla
samentul : 1. Ana Ene (Progresul
Buc.) 7 v. campioană de juniori a 
R.P.R.; 2. Oprița Dragalina (Ști'nța 
Buc.) 5 v. ; 3. Suzana Tasi (S.S.E. 
Satu Mare) 3 v. ; 4. Eva Palko 
(S.S.E. Satu Mare) 3 v- ; 5—6.
Lucia Enăchescu (Progresul Buc.) și 
llona Gyulay (S.S.E. Satu Mare) 3 
v.; 7. Olga Nagy (S.S.E. Tg. Mu
reș) 2 v.; 8. Marina Stanca (Pro
gresul Buc.) 2 v. La spadă a fost 
alcătuit următorul clasament : 1. Ște
fan Haukler (Cluj) 7 v. campion de 
juniori al R.P.R.; 2. Ernest Huszar 
(Știința Tg. Mureș) 5 v.; 3. Iuliu 
Fall» (Stăruința Timișoara) 4 v. ; 
4. Cristian Boiangiu (Progresul Bucu
rești) 4 v.; 5. Dumitru Popescu 
(C.F.R. Electroputere Craiova) 3 v.: 
6. Zo.’tan Nagy (Unio Satu Mare) 
2 v. ; 7. Alex. Pruszinsky (Unio Satu 
Mare) 2 v.; 8. Ralf Schmidt (Pro
gresul Buc.) 1 v.

E. M.

a fruntasiior continuă Suedia 2-1
Iată alte rezultate, simplu masculin: 

Cristea — Rakosi 9—7, 8—6, 6—1, Gh. 
Viziru — Georgescu 6—3, 6—4, 8—6 ; 
dublu bărbați: Mărmureanu, Burciu— 
Rakosi, Turdeanu 6—3, 3—6, 1—6,
8—6, 6—2. Năstase, Cristea - Boâghe, 
C. Popovici 6—0, 6—0, 6—1, Bosch, 
Georgescu — C. Viziru, Bardan 6—3, 
8-6, 6-0.

Astăzi, întrecerile continuă pe ace
leași terenuri de la ora 15,15. Dintre 
întîlnirile programate pentru azi, re
țin atenția partidele Gh. Viziru — 
Cristea și Năstase — C. Viziru.

Reuniune amicală la uzinele
„23 August"

Sîmbătă seara a avut loc în sala 
de festivități a uzinelor „23 August" 
o interesantă reuniune amicală de 
box. Cel mai disputat meci al galei 
l-au oferit boxerii de categorie mij- 
locie-ușoară Virgil Badea (Metalul) 
și Nicu Constantin (I.T.B.). Victoria 
la puncte a fost acordată sportivului 
metalurgist.

A plăcut foarte mult meciul de 
antrenament dintre dinamovistul D. 
Gheorghiu și metalurgistul D. Rizea. 
Iată rezultatele tehnice: Gh. Gheor- 
ghe (I.T.B.) b. k. o. a Il-a Gh. Pa
langa (Metalul) ; I. Gropșan (Me
talul) b.p. Gh. Ghiță (Metalul) ; L. 
Fereșteanu (Metalul) egal cu Gh. 
Dumitru (I.T.B.); V. Mihăilă (I.T.B.) 
b.p. A. Țene (Metalul) ; I. Monea 
(Dinamo) b. ab. a IlI-a L. Pop (Me
talul) ; V. Bogoi (C.S.M. Galați) b.p. 
I. Olteanu (Metalul) ; M. Voicu 
(I.T.B.) b.p. I. Tudor (Metalul) ; N. 
Calița (Metalul) b.p. Șt. Comaroni 
(I.T.B.) ; D. Minea (Metalul) b.p. M. 
Pîrvu (I.T.B.) ; M. Cristea (Metalul) 
b. ab. a Il-a Gh. Stăncuț (I.T.B.).

BOTVINNIK N-A PUTUT CIȘTIGA PARTIDA A 5-a
întreruptă intr-un dificil final de 

turnuri și cai, în care Botvinnik deți
nea avantajul unui pion în plus, par
tida a 5-a a meciului a continuat 
sîmbătă după amiază in sala Clubu
lui central de șah din Moscova. Evi
dent, sarcina lui Tal nu era de loc 
ușoară în fața unui adversar cu teh
nica și puterea de analiză a fostului 
campion mondial, reputat specialist 
al realizării avantajelor minimale. A- 
cesta a aruncat în luptă toată forța 
sa, dat fiind că o a treia victorie asu
pra deținătorului titlului i-ar fi creat 
un avans de două puncte în meci, 
handicap greu de remontat. Botvin
nik s-a lovit însă de o apărare foarte

I Rugbiștii francezi din ncu învingători 
in „Turneul celor 5 națiuni**
FRANȚA — TARA GALILOR 

8-6 ' (3—3)

Sîmbătă s-a desfășurat pe stadio
nul Colombes din Paris, in prezența 
a 60.000 spectatori, meciul decisiv din 
cadrul competiției internaționale de 
rugbi „Turneul celor 5 națiuni". S-au 
întîlnit reprezentativele Franței și 
Țârii Galilor. Partida a fost foarte 
viu disputată. După o primă repriză 
egală (3—3), galezii sînt aceia care 
iau conducerea cu 6—3. Dar in min. 
64 un atac al gazdelor este încununat 
de succes și Boniface culcă balonul 
în buturile adverse. Vannier transfor
mă, stabilind scorul final: 8—6.

In urma acestei victorii reprezen
tativa Franței ciștigă pentru a treia 
oară consecutiv competiția, avînd 5 
puncte din 3 meciuri. Urmează, în 
clasament, Țara Galilor și Scoția cu 
4 p. (din 4), Anglia 3 p. (din 4) și Ir
landa 2 p. (din 3). Ultimul meci al 
competiției (Irlanda — Franța 15 apri
lie, la Dublin) nu mai poate influen
ța asupra primului loc al clasamen
tului.

PRAGA 26 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Intîlnirea 
amicală de fotbal R. S. Cehoslovacă 
•— Suedia s-a desfășurat duminică pe 
stadionul Strahov din Praga, în pre
zența a 40.000 spectatori. Jocul nu 
s-a ridicat la nivel prea înalt. In pri
ma repriză, oaspeții au marcat o oare
care superioritate teritorială, care n-a 
putut fi însă concretizată în fata 
apărării bine inspirate a echipei ceho
slovace. După pauză, gazdele se irc- 
pun din ce în ce mai categoric și ne 
rînd Adamec (min. 55) și Katraba 
(min. 69) înscriu. Suedezii reduc han
dicapul prin Jonsson (min. 75) care 
a trimis cu precizie o lovitură liberă 
în poarta lui Schroiff. Arbitrul Zsolt 
(R. P. Ungară) a condus următoarele 
formații :

R. S. CEHOSLOVACA : Schroiff- 
Bomba. Hledik, Novak-Pluskat, Bu- 
bernik-Stibranyi, Scherer, Kvasnak 
(Katraba), Adamec. Volosek

SUEDIA : Niedholrn-Bergmark, Jo
hansson I. Wing-Hellstroni, Jonsson- 
Lofgren, Mild, Johansson II, Bjoern- 
son, Backman.

Sîmbătă, în orașul Liberec, s-au 
întîlnit reprezentativele B ale celor 
două țări. Suedezii au obținut o vic
torie la limită : 1—0 (0—0). Golul a 
fost înscris de Anderson în min. 64.

JAN POPPER

întrecerile de tenis de masă 
de la Moscova

(Urmare din pag. 1)

Turneu simplu femei, grupa I : Afexan- 
(Inu-KonJrataiite 2—I. Alrxarulru-Paisutrv 
2—1 ; gr. II: Pitică-l'OIoa 2—0, l'itică- 
Raniaiiauskaitc 2—0. Ranianauskaile- 
Folea 2—0 ; concurs eliminatoriu : siemî- 
fimale : Alexandru-Kondrataitc 3—0. I*i- 
lică-Ramaiauskaite 3—1 ; finala : Atcxan- 
dm-l’itică 3—0 (12, 17, 19). Dublu fe
mei, semifinale : Alexandru, Pitică-Folea, 
Kondrataitc 2—1. Paisiarv, lîcloțerkov- 
skaia-llamanauskaite. Lukina 2—0 : fina
la : Alexandru, Pilică-Paisiarv, Relotcr- 
kovskaiia 2—1.

Luni dimineața sportivii noștri con
tinuă antrenamentele, iar după-amiar.ă 
vor pleca spre Pekin.

exactă și inventivă din partea liji(., 
Tal, care a respins toate încercăuț,.,^' 
de valorificare a pionului în plus 1 
ținut de alb. La mutarea 74 a fo. 
consemnată remiza. Este cea mai lun
gă partidă de pînă acum din acest 
meci.

Scorul este 3—2 pentru Botvinnik. 
A 6-a partidă a meciului se dispută 
astăzi, în sala Teatrului de estradă 
din capitala Uniunii Sovietice. De 
data aceasta cu albele joacă Tal

PE SCURT
• La Praga s-a desfășurat ieri 

întilnirea internațională de bascliet 
dintre reprezentativele masculine ale 
R.S. Cehoslovace și R.P.F. Iugosla
via. Basclietbalistii ceiioslovaci art cîș
tigat cu 81-68 (30-38).

0 într-un meci de box contînd pen
tru titlul mondial profesionist la cate
goria cocoș, brazilianul Edcr Joffre 
și-a păstrat centura de campion în- 
vingînd pe italianul Piero Rollo prin 
abandon în repriza a 9-a. Meciul a 
avut loc la Rio de Janeiro.

® în urma disputării etapelor a 
IV-a și a V a a Turului ciclist inter
național al Tunisiei, în clasamentul 
general continuă să conducă rutierul 
francez Gauvcf. Pe echipe, pe primul 
loc se află R.D. Germană.

® Finala la simplu masculin a tur
neului internațional de tenis de la 
Cannes (Franța) : Schmidt (Suedia) — 
Merlo (Italia) 6-4, 4-6, 6-4, 6-0.

© în Palatul Sporturilor din Buda
pesta s-att desfășurat ultimele întîlniri 
ain cadrul turneului internațional uni
versitar de baschet. Echipa R.P. Un
gare a întrecut cu 112-74 (52-26) c- 
chipa Belgiei, iar echipa R.D. Ger
mane a învins la limită 63-G2 (28-31) 
echipa Turciei. Turneul a fost cîștigat 
de echipa R.P. Ungare.

• Tn continuarea turneului pe carc-t 
întreprinde înU.R.S.S., echipa ceho
slovacă de hochei pe gheață Ruda 
Hvezda Brno a Jucat la Moscova cil 
echipa Dinatno. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 3-2 (1-1; 
1-1 : 1-0).
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