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ÎNTRECERI DISPUTATE ÎN PRIMA FAZĂ 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE MOTOCROS
za inaugurală a campionatelor 
blicane de motocros, desfășurată 
Ia Cîmpina, s-a bucurat de con- 

excepționale. Incepînd cu vre- 
splendidă. continuînd cu organi- 

î impecabilă, cu traseul bine ales 
dul de dificultate a fost în creș-

HAI POP (Dinamo) — învin
gător la 175 cmc...

...iar MIHAI DANESCU (C.C.A.) la
250 cmc.

---------- i------- —---------- -—................... . ,. ,, ....-----------------------și încheind cu comportarea 
s bună a majorității concuren- 

totul a fost la înălțimea exi- 
■lor celor peste 20.000 de spec- 

cmc victoria a revenit pe 
tai campion de anul tre- 

‘j.>a»ăd Macarie (Dinamo). în 
î foarte bună el a do-minat net 
■erea. Iosif Popa (Dinamo) a 
t mult și a reușit să tranșeze 
avoarea sa disputa cu Barbu 
■seu (Metalul „23 August"), dar, 
o greșeală a scăpat o poartă și 
t descalificat.
pă ce a condus 7 ture (din 10) 
Ioniță (C.C.A.) a fost obligat 

• mulțumească doar cu locul 5 
asa 230 cmc deoarece a suferit 
ecțiune la mașină (i-a sărit lan- 
Preluînd conducerea, H. Sitzler 
ilul „23 August") deținea doar 
il șefia. Aceasta pentru că el co- 
e aceeași greșeală ca și I. Popa: 
se o poartă. M. Dănescu 
A.) l-a depășit totuși prin luptă 
cîștigat pe merit — în lipsa 

palului animator — cursa.
wptă splendidă între doi aiergă- 
n mare formă — așa se poate 
ieriza disputa la 175 cmc. Mi- 
?op (Dinamo) — învingătorul 
i și Tr. Macarie, care pînă în 
il tur a fost în permanentă 
:ă cu colegul său de club, au 
at un spectacol care a pasionat, 
iecțiune la mașină survenită cu 

sute de metri înainte de so- 
iu i-a permis lui Tr. Macarie 
țină locul meritat.
la 350 cmc disputa a fost pa
ntă, iar finișul de-a dreptul

HIPA BRAZILIANĂ DE FOTBAL GREMIO 
SOSEȘTE MIINE IN CAPITALĂ

rîmul meci: joi pe stadionul „23 August* *'  cu Petrolul 
— Simbătă, Gremio va intilni Steagul roșu —-

Gremio va întîlni joi pe stadionul 
„23 August" echipa Petrolului, iar 
simbătă — pe același teren — for
mația Steagului roșu Brașov.

Fotbaliștii brazilieni au jucat la 31 
martie la Nisa cu o combinată a e- 
chipelor Nisa — Monaco, din prima 
ligă franceză. Stid-americanii aucîști- 
gat cu 3—2

★
Biletele pentru meciul de joi se 

pun în vînzare de marți la casela 
obișnuite.

tămîna aceasta, Capitala noastră 
îzdui două interesante meciuri 
aționale de fotbal. Este vorba 
tîlnirile pe care le va susține 

profesionistă braziliană Gremio 
Alegrense în compania forma- 
Petrolul și Steagul roșu. Oas- 
și-au anunțat sosirea pentru 
după amiază. Ei vor veni de 

iapesta cu același avion cu care 
mîine dimineață în capitala 
Ungare lotul' ce va juca 

ri — sub numele de C.C.A. — 
irezentativa maghiară. 

entuziasmant. Fiind talonat de Ke- 
resteș (C.C.A.) și IM, Cernescu (Di
namo), Gh. Ioniță a acționat tactic,

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Categoria A la fotbal

Campionatul a devenit mai pasionant
Rezultatele de ieri, fără să aducă 

prea mari schimbări de locuri in cla
sament. au fost totuși importante 
pentru că au regrupat echipele mai 
ales in prima parte a tabelei de cla
sificare. Intr-adevăr, in urma înfrin- 
gerii liderului, pe de o parte și a 
victoriilor realizate de principalii săi 
rivali Dinamo București, Petrolul și 
U.T.A., pe de altă parte, diferența 
de puncte s-a micșorat simțitor, ast-

Steagul roșu Brașov — Corvinul Hunedoara 2-2 (1-1)
BRAȘOV 2 (prin telefon). Rezul

tatul nu trebuie să surprindă pe 
nimeni, echipa hunodoreană prezen- 
tîndu-se la Brașov după un joc 
bun în fața campionilor, confirmat 
de altfel și în acest meci. In același 
timp, trebuie arătat că formația 
gazdă a juca-t sub nivelul ei obiș
nuit, mai ales în apărare, unde sin
gurul jucător care a corespuns a 
fost Zbîrcea. Și dacă stoperul hune- 
dorean Nacu nu ar fi săvîrșit în 
min. 56 o gravg greșeală, prompt 
exploatată de Fusulan (Corvinul con
ducea în acel moment cu 2—1), 
credem că oaspeții s-ar fi întors 
acasă cu o victorie.

Ieri dimineață

Boxerii romini
au plecat la Kiev
Ieri dimineață a părăsit Capitala, 

pe calea aerului, echipa reprezentati
vă de box 8 țării noastre, care va 
susține mlîine, la Kiev, prima întîl- 
nire cu selecționata R.S.S. Ucrainene, 
înarnte de decolarea turbopropulsoru- 
lui „11-18“ am avut o scurtă con
vorbire cu antrenorul principal al e- 
chipei, Ion Chirîac.

„La Kiev avem o misiune dificilă 
în fața redutabilei echipe ucrainene. 
Ii cunoaștem de anul trecut pe bo
xerii sovietici care atunci, Ia prima 
lor întîlnire internațională, au reu
șit un nesperat 5—5. De atunci, fără 
discuție că boxerii ucraineni au că
pătat mai multă experiență în me
ciurile internaționale și că, în conse
cință, vor face totul pentru un rezul
tat favorabil. Echipa noastră este 
bine pregătită. Deplasăm la Kiev un 
lot în care experiența unor boxeri 
consacrați este îmbinată cu tinerețea 
altora. Iată formația noastră în or
dinea categoriilor: M. Dobrescu, 
N. Puiu, C. Gheorghiu, G. Simonca,
I. Mihalic, V. Bogoi, M. Balaș, I. 
Monea, Gh, Negrea și V. Mariuțan".

Delegația boxerilor romîni este în
soțită de arbitrii Petre Epureanu și 
Ion Boamfă.

fel că lupta pentru titlu a devenit 
mai strinsă. C.C.A. mai păstrează 
două puncte avans, care reprezintă 
o... protecție prea slabă intr-un cam
pionat in care mai sint multe me
ciuri dificile.

„Zona retrogradării" cuprinde acum 
șase echipe eșalonate pe distanța a 
două puncte. Oricare din ele poate 
aluneca mai jos sau, dimpotrivă, 
poate ajunge intr-o... regiune a cla
samentului mai ferită de emoții.

In primele 25 de minute, inițiativa 
a aparținut brașovenilor, care din- 
tr-o serie întreagă de ocazii clare, 
nu au fructificat decît una prin 
Campo (un voie de la 17 metri). 
Gazdele dominau clar și lăsau im
presia că vor cîștiga cu ușurință. 
Spre mijlocul reprizei, hunedorenii 
și-au revenit, obținînd egalarea în 
min. 39 prin Constantinescu. în 
această parte a jocului, oaspeții au 
acționat mai mult pe partea lui 
Nagy, care a făcut o partidă slabă.

Imediat după reluare (min. 47) 
Ionescu șutează fulgerător de la 
16 metri, aducînd echipei sale con
ducerea : 2—1. Acest „duș rece" a 
trezit echipa gazdă, care a trecut 
din nou la atac. Pe rînd însă, 
Fusulan (min. 48) și Hașoti (min. 
51 și 54) ratează ocazii din cele 
mai clare. De-abia în min. 56, la 
faza amintită rnai sus, Steagul roșu 
a^ obținut egalarea. In ciuda aștep
tărilor formația care a atacat mai 
mult în continuare a fost Corvinul.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus bine un joc desfășurat în 
limitele unei perfecte sportivități.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV: 
Ghiță-ZBIRCEA, Zaharia, Nagy-SE- 
REDAI (CAMPO), Szigeti-Hașoti, 
Fusulan, Proca (Mezaros), CAMPO 
(SEREDAI), DAVID;

CORVINUL HUNEDOARA ; NU 
CULESCU-Coiciu, Nacu, Izghireanu- 
Chimina, Tâtaru, (Balint)-Zanca 
(Anton), POP, Anton (Tătaru), 
CONSTANTINESCU, IONESCU.

P. DUMITRESCU 
și V. SECAREANU 

corespondenți

La 5 secunde după ce s-a dat startul. Tinerii muncitori de la 
uzina „Mao Tze-dun“ din Capitală se întrec în cadrul primei etape a 
crosului „SA INTIMPINAM 1 MAI". In partea dreaptă a -fotografiei 
îl puteți vedea pe concurentul cu tricou închis și dungă albă, Mircea 
Cotruț, care a condus detașat pină la 50 m înainte de sosire. Aci, 
Jarco Nicalici, cu un finiș impresionant, a reușit să-l depășească și 
să treacă primul linia de sosire.

Foto : H. Nandi

Campionatul republican- de rugbi

Știința Cluj—Progresul 14-3
C. C. A. a realizat la Brașov un scor astronomic: 54-0!

Etapa a IV-a nu ne-a „gratificat" 
cu nici una dintre acele surprize care 
dau savoare oricărei întreceri spor
tive. Cu toate acestea, rezultatele 
înregistrate sînt interesante și duc — 
cel puțin pentru moment — la anu
mite clarificări privind atît clasamen
tul cît și forma actuală a echipelor.

Dinamo — C.S.M.S. lași 6—3 
(6—0). Rapid — Știința București 
9—10 (3—5). C.F.R. Grivița Roșie
— Metalul 6—3 (3—0). Știința Cluj
— Progresul 14—3 (8—0), Știința
Petroșani — I.T.B 5—3 (0—3), Olim
pia Brașov — C.C.A. 0—54 (0—25).

Iată cîteva amănunte asupra desfă
șurării meciurilor.

Dinamo a rezolvat de data aceasta 
în favoarea sa „duelul" cu rugbiștii 
ieșeni, datorită tenacității de care a 
dat dovadă. Deși a început slab par
tida și timp de 23 de minute nici nu 
a „atins" spațiul de 22 m al ieșenilor, 
la prima ocazie (scăparea unei mingi 
în urma unei faze confuze) înaintarea

REZULTATELE DE IERI
Progresul—Dinamo București 1—2 ! 

(0-1)
G.G.A. — Rapid 0-1 (0-1) .
Știința Cluj — Știința Timișoara I 

0—0
C.S.M.S. Iași—U.T.A. 1—2 (1—1)
Minerul — Dinamo Bacău 0—1 

(0-0)
Steagul roșu — Corvinul 2—2 

(1-1)
Petrolul — Farul 1—0 (1—0).

CLASAMENTUL

1, C.C.A. 16 11 1 4 43:24 23
2. Dinamo București 15 9 3 3 30:15 21
3. Petrolul 16 8 5 3 30:23 21
4. U.T.A, 15 9 2 4 31:20 20
5. Dinamo Bacău 16 8 2 6 24:20 18
6. Steagul roșu 16 7 2 7 32:26 16
7. Rapid 16 4 8 4 17:16 16
8. Știința Cluj 16 7 2 7 27:27 16
9. Minerul 16 6 1 9 23:34 13

10. Știința Timiș, 16 4 4 8 24:31 12
11. Corvinul 16 4 4 8 21:31 12
12. Progresul 16 4 4 8 24:38 12
13. C.SJW.S. 16 3 5 8 25:32 11
14. Far-ui 16 4 3 9 21:35 11

ETAPA VIITOARE: Corvinul — 
Petrolul, Știința Timisoara — Dinamo 
București, C.C.A. — C.S.M.S., U.T.A.— 
Farul, Minerul. — Progresul, Dinamo 
Bacău — Știința Cluj. Meciul Rapid — 
Steagul roșu va fi amînat. 

Șutul trimis de Babane dintr-o lovitură liberă de la 20 m este pre
lungit de Bontaș pînă la Dridea, care marchează spectaculos cu capul. 
(Fază din meciul Petrolul Ploiești-Farul Constanța 1—0).

Foto; M. Rahoveanu

dinamovistâ a urmărit fără cruțare, 
iar Ba'can, bine inspirat, a reușit o 
încercare foarte frumoasă. Eliberați 
de tra<', dinamoviștii echilibrează jo
cul, care se desfășurase pînă în acel 
minut iu nota de evidentă superiori
tate a adversarilor lor și marchează 
prin Nagy o lovitură de pedeapsă. 
Pentru oaspeți a realizat Mănescu 
(încercare). Competent și autoritar 
arbitrajul lui C. Munteanu.

Știința București a realizat ieri, în 
Ciulești, în compania Rapidului un 
spectacol de bună calitate. Ce păcat 
că partida a fost programată la o 
oră atît de nepotrivită (13,00), ceea 
ce i-a împie licat pe mulți amatori de 
rugbi să asiste la joc. Baionul a cir- 
cuiat cu mare viteză de la o margine 
la alta, s-a jucat deschis, iar atacu
rile au fost purtate drept, fără oco
lișuri. spre ținta adversă. A cîștigat 
echipa studenților bucureșteni, care a 
speculat neatențiile apărării Rapidu
lui. Feroviarii au deschis scorul în 
minutul 25. prin Tinel Marinescu, care 
a realizat o minunată lovitură de pi
cior căzută : 3—0. Vivi Georgescu a 
profitat însă de o „bîlbiială" a lui 
Pîrcălăbescu (fiind in terenul său de 
țintă și vrînd să culce un balon a 
alunecat și nu a putut realiza un „a- 
tins") și a reușii să culce balonul, 
încercarea fiind obținută la centru, 
transformarea ei a constituit o simplă 
formalitate pentru L eon te. La reluare,

D. CALLIMACHI
G. RUSSU ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ștefan Petrescu a egalat 
recordul mondial oficial 

la pistol viteză
Simbătă și duminică pe poligonul 

Tunari au continuat întrecerile de tir 
din cadrul concursului dotat cu „Cu
pa Primăverii". Cu acest prilej 
maestrul emerit al sportului ȘTE
FAN PETRESCU (Dinamo) ne-a a- 
dus satisfacția unei valoroase per
formanțe, realizînd 592 puncte, cifră 
care egalează recordul mondial ofi
cial al probei și totodată și pe cel al 
R.P.R.

P. GORETI



L

Ieri, în campionatele republicane A început returul categoriei B
MASCULIN

TIMIȘOARA: Știința — Progresul 
București 3—1 (15—9, 16—14, 13— 
15, 15—7), Confirmînd forma bună 
în care se află, studenții au cucerit 
o nouă victorie de prestigiu. Din nou 
Coste (Știința) a fost cel mai bun 
jucător al meciului. S-au mai remar
cat Mușat (Știința), Roman, _ Micu- 
lescu (Progresul). (N. Mihăilescu- 
coresp.).

BUCUREȘTI: Rapid — Tractorul 
Brașov 3—2 (10—15, 16—14, 15—6, 
12—15, 15—7). Campionii au fost ne- 
voiți să se întrebuințeze serios pen
tru a putea zmulge echipei brașovene 
punctele victoriei. H. Nicolau, Plocon 
f(Rapid), Rusu, Stoica, Chinzeriuc 
[(Tractorul) au fost cei mai buni ju
cători. întîlnirea a fost condusă bine 
de arbitrul M. Bolintineanu. (E. Fi
lip — coresp.)

CLUJ: Știința — C.C.A. 3—2
(13—15, 15—4, 17—15, 13—15, 18— 
16). Inițiativa a aparținut pe rînd 
ambelor echipe. Ceea ce este mai îm
bucurător e faptul că în cele peste 
trei ore cît a durat această partidă, 
s-a jucat un volei de calitate. Cei

Au luat sfîrșit întrecerile 
pentru „Cupa Federației44

„Cupa Jubiliara" a revenit regiunii Brașov
POIANA BRAȘOV. (Prin telefon de la 

trimisul- nostru) : întrecerile de schi 
pentru „Cupa Federației**,  începute vi
neri la Poiana Brașov, au continuat sîm
bătă și duminica.

1:21,1; 2. I. Zangor 1:22,6; 3. M. 
Bucur 1:23,3; 4—5.1. Seoul (Caraima- 
nul Bușteni) și Gh. Văcaru (Dinamo 
Brașov) 1:24,9; 6—7. D. Focșeneanu 
(Carpați Sinaia) și II. Hannich 1:25,3. 
Feminin: 1. llona Micloș 1:35,8 ; 2 
Mihaela Gh-ioarcă 1:49,0; 3. Edith Hor
vath (C.S.M. Baia Mare) 2:05,2.

COMBINATA ALPINA. Masculin: 1. 
M. Bucur 2,06 puncte; 2. 1. Zangor 
2,77 p. ; 3. H. Hannich 6,81 p. ; 4. I. 
Secui 7,52 p. ; 5. N. lovici 7,89 p.; 
6. Gh. Cristoloveaniu (Olimpia Bra
șov) 7,97 p. Feminin: 1. llona Micloș 
0 puncte; 2. Mihaela Ghioarcă 15,96 
p.; 3. Edith Horvath 28,78 p

Fond 10 km seniori (sîmbătă) : 1. 
Gh. Bădescu (Dinamo Brașov) 42.40,0;
2. I. Bogdan (Dinamo Brașov) 44,30,0;
3. B. Olteanu (Olimpia Brașov) 45:04,0;
4. I. Rășină (Dinamo Brașov) 45:50,0;
5. Gh Cimpoia (Casa Ofițerilor Bra
șov) 46,16,0 ; 6. S teii an Drăguș 
(Casa Ofițerilor Brașov) 47:10,0.

Fond 10 km seniori (duminică) : 1. 
Gh. Bădescu 44;53.0; 2. St. Drăguș 
45;18,0; 3. B. Olteanu 45:38,0; 4.
1. Rășină 46:29,0; 5. Gh. Cincu (Casa 
Ofițerilor Brașov) 46:54,0 ; 6. I. Bog
dan 47:14,0 COMBINATA FOND SE
NIORI (2x10 km) : 1. Gh. Bădescu ;
2. B. Olteanu, 3. I. Bogdan ; 4. I. Ră
șină, 5. Șt. Drăguș, 6. Gh. Cimpoia.

D. STÂNCULESCU

Trofeele puse în joc au fost cucerite 
<le Mihai Bucur (Carpați Sinaia) și Ilona 
Micloș (Dinamo Brașov) la probele al
pine, precum și de Gheorghe Bădescu 
(Dinamo Brașov) la cele de fond. In 
întrecerea feminină de food cupa nu a 
fost atribuită, deoarece hiu s-au prezen
tat la start decît... două concurente.

Cu ocazia acestui concurs au fost dis
tribuite cupe pentru întrecerea organizată 
de federație între comisiile regionale de 
specialitate în cinstea sezonului jubiliar. 
„Cupa Jubiliară* 4 a fost cucerită de 
comisia regională Brașov, urmată, în cla
sament, de comisiile regionale Ploiești 
ți Suceava.

Iată rezultatele tehnice :
SLALOM SPECIAL (în Kantzer). 

Masculin : 1. M. Bucur 82,2 see; 2. Gh. 
Bălan (Casa Ofițerilor Brașov) 82,4; 
3. K. Colin (Dinamo Brașov) 83,8 ; 4.
I. Zangor (C.O. Brașov) 84,1 ; 5. N. 
lovici (Dinamo Brașov) 85,1 ; 6. H.
Hannich (Voința Sibiu) 86,2. Feminin: 
1. Ilona Micloș 79,6 ; 2. Mihaela Ghioar- 
că (Voința Brașov) 84,9; 3. Ana Sche
rer (Voința Sibiu) 92,1.

SLALOM URIAȘ (Sulinar). Masculin: 
1. C. Tăbăraș (Casa Ofițerilor Brașov) 

mai buni jucători au fost Bărbuță, 
Fieraru (Știința), Claici, Mincev 
(C.C.A.). (A. Dumitriu — coresp.).

BUCUREȘTI : Dinamo — Știința 
Galați 3—0 (15, 5, 2). După cum 
reiese din rezultatele celor trei se
turi, gălățenii n-au contat decît în 
primul set. A arbitrat corect M. A1-: 
buț-Buc. (M. T.J.

PETROȘANI : Jiul — Petrolul Plo
iești 3—1 (15—7, 12—15, 15—10,
15—10). Voleibaliștii din Valea Jiu
lui au obținut o victorie clară, dar în 
urma unui joc de o valoare mediocră, 
în general. Jiul a jucat sub posibi
litățile recunoscute ale echipei. 'Man
ta (Petrolul) și C. Gornovicea.nu 
(Jiul) au fost în formă excelentă. 
A arbitrat bine Emil Iagodici-Timi- 
șoara. (I. Tudor — coresp.).

BUCUREȘTI: Victoria — Farul
Constanța 3—0 (11, 8, 13). Doar ul
timul set al acestei întâlniri a fost 
ceva mai disputat: de la 13—4 pen
tru Victoria, scorul a devenit 13—12 
și apoi 14—13, pentru ca Victoria să 
câștige pînă la urmă și acest set — 
și cu el meciul. In general, o partidă 
destul de anostă. (M. T.),

FEMININ
BUCUREȘTI: Metalul — Sănăta

tea Buc, 3—0. (8, 4, 13). Jocul nu 
a avut faze spectaculoase, deoarece 
voleibalistele de la Sănătatea nu s-au 
ridicat la înălțimea celor de la Me
talul. (Rodica Bughiu — coresp.).

IAȘI: Țesătura — Rapid Buc. 2—3 
(15—8, 10—15, 16—14, 12—15, 2—15). 
A plăcut dîrzenia cu care au luptat 
pentru victorie cele două echipe. 
S-au remarcat Sonia Colceriu, Elena 
Codoi, Alexandrina Berezeanu (Ra
pid), Veronica Costin, Emilia Todi- 
rașcu (Țesătura). A arbitrat cu unele 
mici scăpări Gh. Ioniță-Bacău. (I. Ba- 
ciu-coresp.).".

CLUJ.: Știința — Combinatul Po
ligrafic București 3—2 (15—11, 9— 
15, 12—15, 15—9, 15—8). Meci de 
nivel tehnic foarte slab. Doar două 
jucătoare, Maria Mocanu (Știința) și 
Elena Florea (C.P.B.), s-ap ridicat 
peste nivelul celorlalte. (V, Hossu— 
coresp.).

CONSTANȚA: Farul.— Dinamo
Buc. 1—3 (12—15, 13—15, 16—14,
2— 15). Voleibalistele de la Fânul au 
fost de nerecunoscut în această par
tidă comportîndu-se mult mai slab 
decît In meciurile anterioare. S-au 
remarcat: Doina Ivănescu, Viorica 
Herișanu (Dinamo). (E. Petre — 
coresp.).

CLUJ: C.S.M. — Olimpia Brașov
3— 2 (15—10, 14—16, 14—16, 15—7, 
15—4). Elena Simionescu (C.S.M.) și 
Angela Dancu (Olimpia) s-au re
marcat. (A. Dumitriu — coresp.).

întreceri disputate in prima fază 
a campionatelor republicane
(Urmare din pag. 1) 

permițîndu*i  colegului său de club în 
turul 3 să-l depășească și rămînînd 
să susțină el disputa cu reprezentan
tul clubului Dinamo. In final însă, 
cînd a vrut să treacă pe primul plan 
pentru a cuceri cele 8 puncte. acor
date pentru locul 1, s-a lovit de 
dîrzenia lui Keresteș (în bună for
mă) care simțind victoria în... mîna 
n-a mai consimțit s-o cedeze. Și ast
fel am asistat la o sosire extraordi
nar de strînsă în care Keresteș l-a 
învins pe Ioniță la o jumătate de 
roată ! Rezultate tehnice :

125 cmc : 1. Tr. Macarie (Dinamo) 
8 p; 2. B. Predescu (Met. „23 Au
gust") 6 p; 3. M. Pop (Dinamo) 4 p; 
4. St. Iancovici (Met. „23 August") 
3 p ; 5. M. Voîcu (Dinamo) 2' p; 
175 cmc: 1. M. Pop (Dinamo) 8 p;

SERIA I
Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîtn- 

pina 2—0 (1—0)
Dinamo Galați — Rulmentul Bîrlad 

3-2 (2-1)
G.F.R._Pașcani — Foresta Fălticeni 

1—0 (0—0)
Unirea Iași —' Rapid Focșani 7—1 

(2-0)
S.N.M. Constanța — Steaua roșie 

Bacău 1 — 1 (1—1)
Flacăra Moreni — C.S.M. Brăila 

2—i (0-1)
Prahova Ploiești — Dinamo Su

ceava 1—4 (0—3).
CLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 14 11 1 2 48:16 23
2. Dinamo Galați 14 851 20:10 21
3. C.F.R. Pașcani 14 6 5 3 27:16 17
4. Poiana Cîmpina 14 6 4 4 21:15 16
5. C.S.M. Brăila 14 554 14:13 15
6. Flacăra Moreni 14 635 23:23 15
7. Rapid Focșani 14 545 18:21 14
8. Dinamo Suceava 14 536 18:25 13
9. Steaua roșie Bacău 14 455 12:29 13

10. S.N.M. Constanța 14 365 14:15 12
11. Unirea Iași 14 347 21:25 10
12. Prahova Ploiești 14 428 21:27 10
13. Rulmentul Bîrlad 14 428 15:23 10
14. Foresta Fălticeni 14 2 3 9 15:26 7

ETAJ* 2 3 4 5A VIITOARE: Dinamo Su-1 
ceava — Flacăra Moreni, Rulmentul 
Bîrlad — O.F.R. Pașcani, Foresta Făl
ticeni ~ Metalul Tîrgoviște, O.S.M. 
Brăila — Dinamo Galați, Steaua ro
șie Bacău — Pral iova Ploiești, Rapid 
Focșani — S.N.M. Constanța, Poiana 
Cîmpina — Unirea Iași.

SERIA A II-A
Știința Craiova Metalul Bucu

rești 1—0 (0—0)

2. St. Iancovici (Met. ,23 August") 
6 p; 3. 1. Popa (Dinamo) 4 p; 4. 
P. Enescu (Met. „23 August") 3 p ;
5. P. Drăghici (Voința Brașov) 2 p;
6. I. Pușcașu (I.T.B.) 1 p; 250 cmc :
1. M. Dănescu (C.C.A.) 8 p; 2. M. 
Cernescu (Dinamo) 6 p; 3. Cr. Do- 
vitz (Dinamo) 4 p; 4. E. Keresteș 
(C.C.A.) 2 p; 5. Gh. Ioniță (C.C.A.) 
2 p ; 6. W. Hirschvogel (Met. Reșița) 
1 p; 350 cmc: 1. E. Keresteș
(C.C.A.) 8 p; 2. Gh. Ioniță (C.C.A.) 
6 p ; 3. M. Cernescu (Dinamo) 4 p ;
4. M. Dănescu (C.C.A.) 3 p ; 5. Cr. 
Dovitz (Dinamo) 2 p ; 6. E. Seiler 
(Rapid) 1 p.

G.S.M. Sibiu — Academia Mijit 
București 2—1 (2—0)

Dinamo Pitești — Drubeta Tr. . 
verin 3—1 (1 — 1)

C.S.M. Mediaș G.F.R. Ros 
6-0 (2—0)

putere Craiova 3—0 (0—0).

Chimia Făgăraș — Tractorul B
șov .1 — 1

Dinatno
(0-0).
Obor -- Chimia Gov

6-1 (3-
Știința

-1)
București — C.F.R. Elecl

CLASAMENTUL
1. Știința Craiova 14 8 2 4 19:
2. Dinamo Pitești 14 8 2 4 27:1
3. Știința București 14 8 1 5 24:1
4. C.S.M. Sibiu 14 7 3 4 20:1
5. C.S.M. Mediaș 14 6 3 5 18:2
6. Academia Militară 14 6 2 6 26:1
7. Dinamo Obor 14 4 6 4 25:1
8. Tractorul Brașov 14 5 4 5 18:1
9. Chimia Govora 14 5 4 5 14:1

10. Chimia Făgăraș 14 5 2 7 22:2
11. C.F.R. Roșiori 14 4 4 6 10:1
12. Drubeta Tr. Severin 14 4 3 7 19:2
13. C.F.R. Electr oputere 14 4 2 8 20:2
14. Metalul București 14 4 2 8 17:2

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Elec 
putere Craiova — Dinamo Ol 
O.F.R. Roșiori — Dinamo Pitești, ( 
mia Govora — Știința București, 1 
talul București — G.S.M. Sibiu, Ti 
torul Brașov — G.S.M. Mediaș, A 
demia Militară București — Ști) 
Graiova, Drubeta Tr. Severin — < 
mia Făgăraș.

SERIA A III-A
C.S.M. Reșița — AMEF A 

1—0 (0-0)
Jiul Petroșani •— Ariesul Țp 

2-i (1-1) ’
C. S. Oradea — Ind. Sîrmei C. 1 

zii 3-3 (2-1)
C.S.M. Cluj — Gloria Bistrița 2 

(2-0)
C.S.M. Baia Mare — Dinamo B: 

5-1 (1-0)
C.F.R. Timișoara — Mureșul 

Mureș 4—0 (2—0)
Recolta Cărei — Dinamo Șăsar J 

(nu s-a disputat; echipa Dinamo 
suspendată).

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Baia Mare 14 8 3 3 19:
2. Jiul Petroșani 14 7 5 2 20:1
3. C. S. Oradea 14 8 2 4 27:1
4. Dinamo Săsar 14 7 3 4 21:1
5. C.F.R. Timișoara 14 7 2 5 27;]
6. Ind. Sîrmei C. T. 14 6 4 4 30:1
7. C.S.M. Cluj 14 6 3 5 17:5
8. Mureșul Tg. Mureș 14 4 6 4 22:1
9. Arieșul Turda 14 5 4 5 17:1

10. C.S.M. Reșița 14 5 4 5 14:1
11. Recolta Cărei 14 4 4 6 13:!
12. AMEF Arad 14 3 5 6 11:1
13. Gloria Bistrița 14 1 4 9 9:!
14. Dinamo Barza 14 1 3 10 9:!

ETAPA VIITOARE: 
trița — Recolta Carfc' \ri 
Turda - C.S.M. Reșița, 
Mureș — C. S. Oradea, Dinamo 
Barza — C.S.M. Cluj, Industria 
mei Cîmpia Turzii — Jiul Petro; 
Dinamo Săsar — C.F.R. Timișc 
AMEF Arad — C.S.M. Baia W

„Cupa Primăvei

Un start promițător

Știința
(Urmare din pag. 1)

Pîrcălăbescu își răscumpără, în parte, 
greșeala, reușind pentru echipa sa o 
nouă lovitură de picior căzută. Am 
«sistat în continuare la un joc egal, 
dar studenții sînt aceia care s-au des
curcat mai bine și Leonte a realizat, 
la capătul unei acțiuni personale, o 
foarte spectaculosă încercare chiar la 
centru. Tot el a transformat, majorînd 
scorul la 10—6. Rapidiștii au redus 
apoi handicapul prin același Pîrcălă
bescu, care a mai transformat o lovi
tură de pedeapsă : 10—9. Am reținut 
jocul prestat de Leonte (în mare for
mă), Iliescu, Doru Pavel de la Știin
ța și de D. Marinescu, Trache, Witting 
și Trandafirescu de la Rapid, A ar
bitrat cu greșeli N. Fulea.

• Ne așteptam ca ieri, în Parcul 
Copilului, C.F.R. Grivița Roșie să 
presteze un joc superior celui de săp- 
tămîna trecută. Dar, și de data acea
sta suporterii campionilor au trăit 
clipe de emoție. Metalul a intrat pe 
teren cu hotărîrea de a nu ceda nici 
un moment. Spre sfîrșitul primei re
prize, Wusek transformă însă o lovi
tură de pedeapsă. Metalul insistă și, 
puțin după începutul reprizei a doua, 
egalează în urma transformării de 
către Chirvase a unei lovituri de pe
deapsă de la aproximativ 35 de metri. 
In dorința de a menține scorul, Me
talul „închide" jocul și pare că-și va 
atinge scopul, deoarece ultimele mi-

Cluj — Progresul 14-3
nute trec cu repeziciune iar scorul 
rămâne neschimbat. Un „finiș" hotă- 
rît al feroviarilor, care înscriu prin 
Irimescu punctele victoriei (încer
care), decide însă rezultatul final. 
S-au remarcat Rusu, Irimescu și Stă- 
nescu de la C.F.R. Grivița Roșie și 
Manole.
talul.

încercări reușită de Drăghici și trans
formată de Chibsea după ce fuseseră 
conduși cu 3—0, prin încfercarea ob
ținută de Leați, pînă în minutul 48. 
(I. TUDOR, coresp.).

Sîmbătă după-amiază și ieri dimi
neață a avut 
Calea Plevnei 
concurs hipic 
verii", care a 
zonului de călărie în aer liber. Iată 
rezultatele înregistrate :

Obstacole semiușoară: 1.
Petre (Dinamo Buc.) pe Savant 0 p.

loc pe baza hipică din 
din Capitală un reușit 
dotat cu „Cupa Primă- 
marcat deschiderea se-

Stana

N. BARBAUȚEANU

Cluj, în fața unui adversar• La
care a reușit să țină în șah atît pe 
C.F.R. Grivița Roșie, cît și pe C.C.A., 
studenții din localitate s-ati impus ca
tegoric, obținînd o remarcabilă vic
torie. Gazdele au jucat tehnic, exce
lent, satisfăcînd așteptările miilor de 
suporteri prezenți la joc. Au marcat: 
Cordoș (încercare). Buia (încercare), 
și Manolache (două lovituri de pe
deapsă și o transformare) pentru clu
jeni, respectiv P. Niculescu (lovitură 
de picior căzută).

S-au remarcat : Manolache, H. Pop, 
Gherasim, Cordoș și Hossu de la 
Știința, precum și Marinache, Chiriac, 
Șerbu și Ghiuzelea de la Progresul. 
(V. CACOVEANU, corfsp.).

• Studenții din Valea Jiului 
întrecut pe bucureșteni datorită

i-au 
unei

Chirvase șl lancu de la Me-

C. Năstase pe primul loc în concursul 
tenismanilor fruntași

timp 1:10,2; 2. Victor Dobeanu 
namo) pe Nașu 0 p.,- timp 1.-: 
3. D. Velicu (E.H.A.) pe Corsar ' 
timp 1:15,9; Obstacole (mixt) 
Elena Ionescu și D. Velea (Șt 
Buc.) pe caii Diavolo și Ghidran 
timp 52,5 sec.; 2. Angela Mocan 
Horia Mocanu (Știința) pe Arca 
Cincinal 0 p. timp 54.5 sec. ; 
Mihaela Rădulescu și C. Vlad 
namo) pe Rîndunica și Adjud 
timp 55 sec. ; Obstacole categ. t 

Langa (E.H.A.) pe R 
33,8 sec. (după baraj) 
(E.H.A.) pe Retezat
D. Hering pe Mach 

Obstacole semiut.

Reluarea ultimelor două partide 
de simplu întrerupte vineri seara, a 
decis pe învingătorii în grupele 
finale ale concursului lotului repu
blican. Nâstase s-a arătat mai de
cis decît Cristea în cel de-al cincilea 
set al întîlnirii lor, întrerupt la 
scorul de 6—6. El a cîștigat primul 
ghem (Ia serviciu), a fost egalat, 
apoi a luat din nou conducerea cu
8— 7. Servește Cristea... El ia un 
avantaj de 40—0 care promitea o 
nouă egalitate. Dar Năstase revine 
surprinzător, cîștigă ghemul, 
și partida : 2—6, 2—6, 6—4,
9— 7. C. Năstase ocupă locul 
în clasamentul primei grupe 
2 victorii, urmat de E. Cristea 
D. C. Viziru 0 v. (Gh. Viziru s-a 
retras).

In grupa a doua, meciul decisiv, 
întrerupt după patru seturi, s-a ter-

setul
6-2, 
întîi 

cu 
I v..

minat astfel ; Bardan-Rakosi 2—6, 
6—0, 10—8, 7—9, 6—3. Clasament: 
Bardan 3 v., Bosch 2 v., Georgescu 
1 v., Rakosi 0 v.

Iată și clasamentele finale ale 
celorlalte grupe: Mărmureanu 3 v., 
C. Popovici 2 v., Burciu 1 v., Boaghe 
0 v. (gr. III) ; Dron 3 v., Julieta 
Namian 2 v., Mina Ilina 1 v. (re
tras), C. Ionescu 0 v. (gr. IV).

Ieri dimineața s-au încheiat și în- 
tîlnirile de dublu. In meciul decisiv 
al primei grupe, Țiriac și Rakosi 
— jucînd cu mai multă convingere 
în ultimul set ' — au dispus de 
Cristea, Năstase cu 4—6, 7—5, 3—6, 

doua grupă a dat 
pe Popovici, Basarab 

care au cîștigat în cinci seturi în
tîlnirea cu favoriții Mărmureanu. 
Burciu. (rd.v.).

7—5, 6-1. A 
învingători

Tud<
Donescu (E. H. A.) pe caii 

Laz;
3.

ră : 1. Gh. 
0 p., timp 
D. Hering 
42 sec. ; 3.
0 p. 42,1 sec.
(călăreți începători): 1. Arghir 
der (Știința) pe Boema ; 2. C
Paul (Știința) pe Gherghița ; 3 
Saramet (Știința) pe Flinta. O 
cole ușoară : 1. C. Vlad pe Horn 
59,6 sec. ; 2. Oscar Recer (Din 
pe Nela 0 p. 1:02,4; 3. O. '
(Știința) pe Ghidran 0 p. 1:03,8 ; 
stacole juniori: 1. Stanciu 
A.
și Sebeș 2:15,9; 2. Iolanda 
A. Donescu (E.H.A.) 2:23,8 ; 
Fonici și D. Velea (Știința) pe 
și Ghidran 2:24,0 ; Obstacole
1. Iolanda Lazăr pe Merzuh 0 p. 
sec. ; 2.
0 p. 34 
Diavolo 
releu :
Costea pe caii Bîrsan și Odor 2
2. Oscar Recer și Vasile Pincii 
caii Nela și Văpaia 3:10,5 ; 3. V. 
buceanu și Gh. Langa pe caii 
bot și Rapsod 3:19,6.

Angela Mocanu pe 1 
sec. ; 3. Elena Ionesci
8 p. 31,8 sec. ; Obsl 
1. Vasile Pinciu și A



Campionatul categoriei A a devenit mai pasionant
Dinamo a avut emoții neașteptate 

în meciul cu Progresul
Rapid a stopat cursa liderului 1-0 cu C.C.A.

2-1 (1-0)
Scorul strîns cu care s-a încheiat 

partida Dinamo București — Pro
gresul și mai ales finalul ei cu totul 
neașteptat, au putut crea o falsă im
presie asupra acestui meci, în care 
de fapt dinamoviștii au avut puține 
probleme de rezolvat. Am asistat, în . . . cg.

sub 
Ene

Scor

general, la o întîlnire calmă, al 
rei rezultat nu prea a mai stat 
semnul întrebării, din clipa cînd 
(min. 28) a deschis scorul.

Progresul a : avut un cuvînt___ , _ . ____ .... de 
spus în acest meci numai în primele 
20 de minute, cînd linia de mijlocași 
a trimis mereu mingi înaintării, îm- 
pingînd jocul în terenul advers. A- 
tacanții Progresului, la rîndul lor, au 
alergat mult, dar rareori cu folos. 
Oaidă, de pildă, a fost cînd pe 
dreapta, cînd pe stînga, derutîndu-și 
adversarii, dar uneori și coechipierii. 
O frână în acțiunile Progresului a 
constituit-o Marin, care a jucat toate 
mingile după același calapod, oprin- 
du-le de fiecare dată și dînd astfel 
posibilitate apărării dinamoviste să se 
regrupeze, să fie din nou la post. 
Singura fază în care interul dreapta 
al Progresului n-a mai stat pe gîn- 
duri era să aducă, în min. 24, un 
gol frumos, dar Uțu a reușit să de
vieze în corner șutul „dintr-o bucată" 
al acestuia.

Dinamo a preluat apoi inițiativa, 
accentuîndu-și superioritatea după 
deschiderea scorului. înaintarea a 
început să lege jocul, organizînd o 
serie de acțiuni periculoase. Țîrcov
nicu șutează

In repriza 
bește mult,

cel mai mult.
a doua, Progresul slă- 
ptmîndu-și speranțele

doar în unele acțiuni izolate ale lui 
Oaidă sau Baboie. Dinamo cîștigă 
majoritatea duelurilor pentru balon, 
scutindu-1 astfel de emoții pe Uțu. 
Dimpotrivă, Mândru este des solici
tat, în min. 52 trebuind chiar să 
plonjeze, în ultimă instanță, în pi
cioarele lui Țîrcovnicu. După alte 
cîteva acțiuni ale înaintării dinamo- 
viste, cu 9 minute înainte de sfîrși- 
tul partidei, un șut puternic de la 
18 metri al lui Eftimie aduce al doi
lea gol pentru Dinamo, părând să pe
cetluiască un meci, care și așa era 
jucat. In minutul următor însă, Smă- 
răndescu I, tot printr-un șut puternic, 
reduce handicapul și reanimează ast
fel întîlnirea care capătă un final 
pasionant, cu totul neprevăzut. Pro
gresul este chiar la un pas de ega- 
lare, dar Smărăndescu întîrzie șutul...

Dinamo a cîștigat cu emoții în fi
nal, dar 
meritată, 
gal, fără 
fost mai 
jucat de

Arbitrul 
bine următoarele formații:

DINAMO : UȚU — Ivan, Constan- 
tinescu, PANA1T — NUNWEILLER 
IV, Dragomir — Vasile Anghel, 
VARGA. Ene II, ȚÎRCOVNICU (Ef
timie), Sasu.

PROGRESUL: MINDRU — Smă
răndescu II, IONITA, NEDELCU — 
Petrescu, ȘTIRBEI — OAIDĂ, Ma
rin, Protopopescu, Mafteuță (Smărăn- 
descu I), BABOIE.

victoria sa este pe deplin 
Echipa a jucat însă ine- 
vlagă uneori. Progresul a 
combativ, dar înaintarea a 
multe ori la întîmplare.
Andrei Radulescu a condus

JACK BERARIU

C. S. M. S. Iași—U. T. A
IAȘI 2 (prin telefon de la trimisul 

noștru). Pînă în min. 88 cînd Czako 
a înscris surprinzător golul care a 
consfințit victoria arădenilor, cei 
25.000 de entuziaști spectatori ieșeni 
au avut satisfacția vizionării unei 
partide cu un fotbal de bună căli

te, care părea că va lua sfîrșit cu 
un echitabil rezultat de egalitate. In
tr-adevăr, întîlnirea C.S.M.S.—U.T.A. 
a dat loc la o întrecere deosebit de 
dîrză; dusă în limitele sportivității. 
Oaspeții au întreprins numeroase com-

Copil și Mihăilescu II. (Fază dinBone conduce balonul, urmărit de 
meciul Rapid-C.C.A. 1—0).

Multe satisfacții — dar și multe 
emoții! — le-a dat entuziaștilor su
porteri ai Rapidului meciul susținut 
ieri de echipa feroviară 
C.C.A.-ului! Satisfacții — 
Rapid a jucat excelent în 
priză (avînd o 
tate și creind 
poarta adversă) și 
pentru că pînă la 
Emoții — pentru 
doua militarii au 
apărarea rapidistă 
tor putea să cadă dintr-o clipă in 
alta. In aceste condiții, firește, par
tida Rapid-C.C.A. (1—0) a avut toate 
atributele unui meci care place pu-

împotriva 
pentru că 
prima re- 
superiori- 

la
evidentă 

numeroase faze 
mai ales 

urmă a și ciștigat. 
că in repriza a 
fost mereu peste 
și golul egaliza-

1-2 (1-1)
binații reușite, folosind o gamă va
riată de procedee tehnice. Jucătorii 
ieșeni au fost la înălțimea adversa
rilor. Ei au acționat des pe contra
atac prin două vîrfuri (Unguroiu și 
Voica), nesusținute însă suficient de 
mijlocași. Din această cauză centrul 
terenului a fost controlat de arădeni. 
Faptul că nu s-a marcat mai mult 
se datorează pripelii jucătorilor 
faza de finalizare. După aspectul 
neral al jocului, C.S.M.S. merita 
rezultat de egalitate.

în 
ge- 
un

Surpriză la Lupeni

Dinamo Bacău a invins Minerul cu 1-0 (0-0)
LUPENI) 2 (prin telefon de la 

trimisul nostru). La pauză, trecînd 
spre cabină, antrenorul băcăoanilor 
zîmbea mulțumit: punctul „plani
ficat" era pe cale să se realizeze. 
Egalitatea consemnată de tabela de 
marcaj era rezultatul... respectării 
întocmai de către jucătorii oaspeți 
a indicațiilor tactice primite. La 
sfirșitul partidei, dinamoviștii au 
părăsit terenul învingători, depășind 
toate .socotelile" antrenorului. Care 
au fost cauzele care au determinat 
victoria surprinzătoare a băcăoani
lor ? In primul rind, modul in care 
cele două echipe și-au disputat șan
sele pe teren.

Dinamo; joc calm, organizat in 
apărare, atacuri largi — desfășurate 
pe extreme (îndeosebi in repriza a 
doua), precum și plusul de voință 
manifestat în lupta pentru cîștiga- 
rea balonului și a celor mai bune 
poziții de plecare în acțiune.

Minerul; încă din primele 
s-a avintat în atac, luptind 
doare pentru victorie. Marea 
late de efort depus s-a irosit
nic in acțiuni fără perspectivă.

In primele minute ale meciului 
fotbaliștii din Lupeni au 
pur și simplu în terenul
viștilor. Băcăoanii joacă reținut re- 
trăgindu-și interii pe linia halfilor. 
In această parte Minerul obligă apă
rarea oaspeților să trimită de șase 
ori mingea în 
înscrie au ratat Țurcan (min. 5), Ni- 
sipeanu (min.
Szbke (min. 18), Gram (min. 34).

După pauză, dinamoviștii ies in 
atac și construiesc cîteva „triun
ghiuri" care pun in dificultate apă
rarea gazdelor. In min. 59 e înscris 
singurul gol al partidei: Gram îl 
lansează pe Drăgoi și acesta înscrie 
după ce trece de Dan II, Matyas Și 
îl fentează pe Kiss. Ca nivel tehnic, 
partida a fost acceptabilă. Corect 
și autoritar arbitrajul lui Victor Pă- 
dureanu (Buc.). Raport de cornere: 
10—1 (7—1) pentru Minerul.

MINERUL; Kiss-Plev, Matyas, 
Dan II-MIHAILA, Mihaly-Cucu, NI- 
SIPEANU, JȘzoke, Țurcan (din min. 
46 Grigore), Creiniceanu.

DINAMO ; GHIȚA-Giosanu, Lazăr, 
Gros-RADULESCU, VATAFU-DRA- 
GOI, Nemeș, Gram, Ciripoi. Publik.

V. PAUNESCU

Petrolul a

de minge și o tin.prea îndrăgostiți
o țin...

Pentru a doua 
a jucat sub așteptări în fața 
cului bucureștean. Neobosiții 
și Jenei s-au zbătut între i 
de fund nesigură, ezitantă, 
atac confuz, în care cînd nu merge 
Constantin ceilalți parcă uită că 
Știu totuși fotbal. In aceste condiții, 
C.C.A. n-a arătat mai nimic în prima 
repriză iar 
a stăpinit 
putut infringe 
fensiv rapidist.

Rapid începe 
care infierbintă 
nește terenul. Atacurile sale își pierd 
însă ritmul tocmai acolo unde ar 

accelerate: în marginea ca- 
După o serie de acțiuni bine 
de Ozon, în min. 28 Ionescu 
faza
el

oară in retur,, C.C.A.
publi-

l Bone 
o linie 

și un

în cea de-a doua, 
mai mult

cerbicia
terenul, 
zidului

cind
n-a
de-

jocul
tribunele și stăpi-

cu un elan

în primul minut Petschowski 
puternic de la 20 m și Flo-

Chiar 
șutează 
rea este silit să plonjeze. In min, 5 
și 7 Floruț și Demien ratează. In 
min. 19 e rîndul lui Voica să rateze. 
Minutul 31 aduce înscrierea primelor 
două goluri. Foaie încearcă să-l dri
bleze pe Czako, acesta îl deposedează 
însă de balon și înscrie printr-un 
șut sec: 0—1. Mingea, abia repusă 
la centru, ajunge în posesia ltti Un
guroiu, care îl deschide pe Matei. 
Acesta din urmă demarează scurt și 
centrează la Voica și... 1—1. in pri
mul minut al reprizei secunde Florea 
respinge cu greu în corner șutul lui 
Pop. Peste 6 minute Coman reține 
printr-un plonjon mingea trimisă la 
poartă de Voica. Același Voica ra
tează în min, 53 și 58, iar Matei îl 
imită în min. 60. In min. 71 Sereș 
respinge în corner aproape de pe linia 
porții „bomba" lui Unguroiu. Jocul 
scade puțin din intensitate și cînd 
echipele păreau mulțumite de rezul
tat, min. 88 aduce golul victoriei a- 
rădenilor. Czako primind balonul la 
18 m de poartă, se preface că pa
sează și dintr-o întoarcere bruscă tra
ge surprinzător și înscrie cu tot plon
jonul lui Florea: 1 — 2. Raport de cor
nere 8—7 (5—4) pentru C.S.M.S.

Arbitrul E. Bucșe (Sibiu) a con
dus corect și autoritar.

C.S.M.S.: Florea — Foaie, Moțoc, 
Dragomirescu — Alexandrescu, Don 
— Matei, AVASILICHIOAIE, Voica, 
UNGUROIU, DEMIEN.

U.T.A.: Coman (min. 89 Faur) — 
Sziics, Băcuț II, Seres — Capas, 
PETSCHOWSKI — POP, Mețcaș, 
Țîrlea, Floruț, Czako.

blicului: momente de joc de cali
tate, abundente faze de gol la cele 
două porți, incertitudine asupra re
zultatului și luptă, foarte multă 
luptă. Ea acest ultim capitol, rapi- 
diștii i-au întrecut net pe militari 
și credem că nu greșim afirmînd că 
tenacitatea, dîrzenia lor, ambiția cu 
care. întreaga echipă, și mai ales 
apărarea, a jucat in repriza secundă 
constituie tocmai elementul determi
nant al frumoasei victorii repurtate 
ieri de Rapid. Succesul meritat al 
rapidiștilor in fața liderului confirmă 
mai ales forma bună a apărării echi
pei din Giulești care, in ultimele 
3 meciuri, a primit doar un gol și 
acela din 11 metri. Ar fi greșit 
ca cititorul cronicii noastre să 
mină cu impresia că victoria de 
este numai a apărării rapidiste. 
adevărat că la sfirșit acest compar
timent „a 
atacanților 
Si. dintre 
se cuvine 
indeminare 
teren au ieșit pronunțat in evidență. 
Alături de Ozon, el a jucat un 
important in ansamblul echipei 
tot ceea ce li se poate reproșa 
unuia și celuilalt este faptul că 
unele momente, neindicate, se arată

insă 
Tă
ieri 

Este

dus greul", dar meritele 
nu-s nici ele mai mici, 
aceștia, prima felicitare 

lui Ion Ionescu. a cărui 
tehnică și orientare pe

însă î 
trebui 
reutui.
gindite 
crează 
toriei; 
dreaptă, in dispozitivul defensiv ad
vers, trece
Și din apropierea liniei de fund tri
mite pe neașteptate mingea înapoi, 
la Copil, aflat la 8 metri de poartă. 
Șutul acestuia nu iartă și... 1—0 pen
tru Rapid ! Ratează apoi Ozon, Copil 
și Ionescu și, in fine, C.C.A. începe 
să-și găsească cadența. Sfirșitul re
prizei aparține militarilor, care pierd 
o mare ocazie prin Alexandrescu 
(s-a grăbit să ' șuteze înaintea lui 
Raksi, deși acesta se găsea în fază 
clară de gol) și obțin 4 cornere la 
rind. Repriza secundă este mai slabă 
ca nivel tehnic, dar mai interesantă 
ca... întrecere sportivă. Pe fondul 
dominării C.C.A.-ului, reținem cîteva 
momente mai semnificative: Voine- 
scu respinge un șut prin surprindere 
al lui Ionescu (min. 60), Dungu cu
lege în ultimă instanță o minge de 
pe fruntea lui Constantin (min. 65), 
o mare ocazie a C.C.A., la o învăl
mășeală la poartă, lichidată de 
Koszka (min. 82).

Arbitrul
RAPID : 

G RE AVU, 
NEACȘU,

care aduce golul pie
se infiltrează, pe aripa

subtil de doi adversari

C. COMARNISCHJ

întrecut Parul cu
minute 
cu ar- 

canti- 
zadar-

năvălit 
dinamo-

corner. Ocazii de a

7), Gram (min. 8).

PLOIEȘTI 2 (prin telefon). — Vic
toria petroliștilor asupra Farului Con
stanța cu 1-0 (1-0) a fost obținută 
in urma unui joc de factură tehnică 
acceptabilă și presărat cu faze spec
taculoase, create îndeosebi de ata- 
canții echipei locale.

Cele măi bune compartimente ale 
echipelor au fost liniile de mijloc. 
Cea de la Farul a alimentat cu multe 
mingi linia sa de atac, dar cei 5 ata- 
canți au fost lipsiți de eficacitate. De 
asemenea, mijlocașii gazdelor, în care 
Tabarcea a fost un excelent coordona
tor (îl putem considera ca cel mai 
bun jucător de pe teren) au inițiat 
numeroase acțiuni, și au contribuit la

cucerirea superiorității teritoriale (ra
port de cornere: 8—1 pentru Petrolul). 
Apărarea petroliștilor a fost inepui
zabilă, remarcîndu-se în special fun
dașul dreapta Pall, care a distrus 
orice fază de atac a oaspeților. In 
ansamblu insă, ploieștenii au jucat 
mai slab decît în meciul cu Steagul 
roșu.

De la început Petrolul construiește 
numeroase faze la poarta lui Ghibă- 
nescu. Mingea „ocolește" uneori poarta, 
dar de cele mai multe ori Ghibănescu 
intervine cu succes. Cu toate acestea, 
portarul constănțean nu poate împie
deca golul: în min. 29, mingea exep-

rol 
fi 
f< 
în

Gh. Dulea a condus bine. 
Dungu (min. 70 

MOTROC, 
KOSZKA-Copil, 

NESCU, OZON,- Georgescu. 
(min. 60, Leahevici).

C.C.A. : Voinescu-ZAVODA 
șan (min. 17, Ivănescu), 
(min. 17, Mihăilescu 
BONE-Cacoveanu. Constantin, 
LEXANDRESCU, Raksi, Tătaru.

RADU URZICEANU

Todor)- 
MACRI- 
I. IO- 
Văcaru

II, Cri-
Ivănescu

II)-JENEI,
A-

Știința Cluj —Știința Timișoara 0-0
CLUJ 2 (prin telefon). — Cei peste 

20.000 de spectatori prezenți pe sta
dionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ au avut 
tot dreptul să fie nemulțumiți de e- 
voluția celor două formații studen
țești. Atît clujenii cît și timișorenii 
au jucat foarte slab, iar brigada de 
arbitri în frunte cu I. Gheorghiță 
(București) a întregit deziluzia pro
dusă de joc printr-o lipsă de compe
tență supărătoare.

încă de la început jocul a fost lent, 
fără orizont. Partida a abundat în 
greșeli elementare, atît în cîmp, cît 
și în fața porții. In prima repriză 
timișorenii au fost, totuși, ceva mai 
combativi, apropiindu-se mai des de 
poartă. Nicoară și Mureșan au oprit 
însă destul de ușor cele cîteva șuturi 
și incursiuni ale lui Mițaru, Feodot 
și Lereter. In această primă parte a 
jocului, Pain și Nicoară au făcut două 
greșeli care puteau fi ușor fructificate 
de Constantin, respectiv Cojereanu; 
aceștia însă au tras pe lingă poarta 
goală (min. 23 și 25) ! In min. 42 
arbitrul I. Gheorghiță nu acordă pe- 
nalti la un fault clar în careu comis 
de Tănase asupra lui Suciu. In re
priza secundă greșelile celor două 
echipe și ale arbitrilor se înmulțesc. 
Mițaru, Marcu, Mateianu, Suciu și

Feodot pe
anulează 
motiv de

remarcanu putem
și Mureșan și res- 
Mițaru.

Lereter ratează pe rind ocazii foarte 
bune, iar arbitrul dă numeroase de
cizii inverse. In min. 86 el 
un gol marcat de 
ofsaid.

Dintre jucători 
decît pe Nicoară 
pectiv Tănase și

ȘTIINȚA CLUJ : Nicoară - Cim- 
peanu, Mureșan, Georgescu — Petru 
Emil, Popescu — Ivansuc, Suciu, Marcu, 
Mateianu, Constantin.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Pain 
Georgescu, Țurcan, Codreanu — Co
jereanu, Tănase — Gîrleanu (Iordă- 
chescu), Feodot, Petescu, Lereter, Mi
țaru.

TEOFIL BALAJ-coresp. reg.

Otonosport

1-0 (1-0)
diată cu capul de Dridea, în urma 
unei lovituri libere executată de Ba- 
bone (la un fault comis de Brînzei 
asupra lui Dridea) intră în plasă.

Arbitrul A. Galambos—Baia Mare, 
a condus mulțumitor.

PETROLUL : IONESCU - PALL, 
Cepolski, Florea — TABARCEA, M. 
Marcel — ZAHARIA, Bontaș DRIDEA, 
A. Munteanu (din min. 70 Badea), 
BABONE.

FARUL : GHIBĂNESCU - Straton, 
BRINZEI, Buzea - STANCU, BIBERE 
— Moroianu, SEVER, Olaru, Ciosescu, 
Vasilescu (din min. 31 Niculescu).

Așa arată un buletin cu 12 rezultate 
la concursul Pronosport nr. 14. etapa 
din 2 aprilie 1961 :

C.C.A. — Rapid
Progresul — Dinamo București 
știința Cluj - Știința Timișoara 
C.S.M.S. - U.T.A.
Minerul — Din. Bacău
St. roșu — Corvlnul
Petrolul — Farul

Ind. sîrmei C. T.
Mureșul

Tractorul

2
2
x
2
2
X
1

X
1 

X
1
1

aproximativ 594.000

I.
n.
iii.
IV.
v.

vi.
VII.

vni. C. S. Oradea -
IX. C.F.R. Timișoara
X. Chimia Făgăraș

XI. C.S.M. Sibiu - A. S. Acad. Mii.
XII. C.F.K. Pașcani - Forests Fălt.
Variante depuse :

ASTAZl ȘI MIINE. ULTIMEI.E ZILE 
PENTRU PROCURAREA 

BULETLNELOR-ABONAjUENT 
PRONOEXPRES

1. RADULESCU-ooresp.

Numal astăzi si mîine mai puteți cum
păra buletine-abonament pentru con
cursurile Pronoexpres pe luna aprilie. 
Buletinele-abonament vă oferă posibili
tatea de a fi prezent! la toate concursu
rile Pronoexpres din luna aprilie.



Turneul de Juniori U.E.EA.

Fmfiaiîșîîi mini au atacai continuu, 
itar n-au reu$it să niarctieze: I.PJ.-8.F.8. o-o

Bangn (Brazilia) prima adversari 
a lui Dinamo București iu turneul

de fotbal de la New York

Corespondență din Lisabona

Irina Boldog (Progresul), înscrie încă două puncte pentru formația sa. 
(Fază din meciul Progresul București-Petrolul Ploiești).

In- campionatul republican feminin

ȘTIINȚA CLUJ A ÎNVINS LA SCOR C. S. ORADEA
66-38 (26-19)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — I.C.F. 
63—33 ( 30—23). Partida a fost mai 
echilibrată doar în prima repriză. 
După pauză, Știința și-a impus supe
rioritatea în lupta sub cele două pa
nouri, obținînd o victorie clară. Co
rect arbitrajul cuplului M. Cunicer — 
S. Filoti.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
ORADEA 76—39 (31—21). Bucureș- 
tencele ap, obținut o nouă victorie ta 
scor și continuă să se afle neînvinse 
în fruntea clasamentului. învingătoa
rele au excelat în acțiunile pe con
traatac. Baschetbalistele de la Oradea 
au făcut in general o figură modestă, 
contînd doar pe Juliana Pop (14) și 
Maria Borși (11). Din echipa Rapi
dului s-au remarcat: E. Ferencz 
E. Ivanovici (14), A. Racoviță 
și A. Sidea (11). Bun arbitrajul pres
tat de L. Vasil eseu șl, E. Zeteș.

jucătoarelor de la Progresai să echi
libreze situația. După ce în min. 38 
scorul era egal (32—32), I. Boldog 
transformă o aruncare liberă 
mul minut, aducînd victoria 
sale. Au marcat : Popovici 4, 
11, Luca 3, Boeru 6, Cristoloveanu 9 
pentru Progresul și Cerviș 6, Nancu 
4. Voîcti 14, Brînzei 6 și Willems 2. 
Bun arbitrajul cuplului A. Dănilă — 
A. Berger. (A. V ).

în ulti- 
echipei 
Bol dog

Cum era și de așteptat, după me
ciul nul de sîmbătă după-amiază 
(Belgia — Olanda 1—1), echipa 
R.F.G. — avînd o victorie, 4 puncte 
marcate și nici unul primit — a in
trat duminică pe teren ta meciul cu 
selecționata țării noastre hotărîtă 
să lupte pentru a nu primi nici un 
gol. A și reușiț acest lucru, printr-o 
apărare ermetică, retrăgînd minute 
în șir în fața porții toți jucătorii de 
cîrnp. De cîte ori a avut însă posi
bilitatea, a contraatacat periculos. 
Meciul ,a luat sfîrșit cu un rezultat 
de 0—0. Dar de la început și până la 
sfîrșit fotbaliștii romîni au stăptait 
jocul. In min. 8 Gane. în min. 24 
Frățilă, apoi Tomeș și din nou Gane 
— au ratat. Și în alte momente ale 
jocului fotbaliștii echipei noastre au 
avut posibilitatea să înscrie, dar fie 
că s-au pripit, fie că în fața lor se 
ivea mereu c.îte un apărător din e- 
chipa R.F.G., n-au reușit să concre
tizeze

Partida de duminică a fost un 
meci de .atac continuu, epuizant, al 
echipei noastre și de eforturi dispe
rate ale adversarilor de a-și apăra 
poarta. Cei 25.CX.KI de spectatori din 
tribunele stadionului ..Alvalade" din 
Lisabona au aplaudat ta repetate 
rînduri acțiunile fotbaliștilor romîni, 
care au jucat tehnic și foarte spec
taculos. Echipa noastră a folosit for
mația : Andrei — ADAM. HĂLMĂ- 
GEANU, Măndoiu — POJONI, Paș-

canu — SeJymesi II, Frățilă, 
TOMEȘ, Pasan. Arbitrul 
Alton a condus foarte bine.

Cunoscutul internațional 
Wright, actualmente antrenor 
chipei de juniori a Angliei, a 
rat următoarele: „După meciul de 
azi părerea mea este că echipa ro
mînă este cea mai bună din gru
pa B".

Viitorul 
avea loc 
împotriva 
Coimbra, 
bona.

Gane, 
englez

englez 
al e- 
decla-

meci al achip.ei R.P.R. va 
marți ora 15 (ora locală)

Belgiei, în localitatea 
la 250 km nord de Lisa-

a
etapei

Anglia

TUDOR VORNICII
★

Iată rezultatele tehnice ale 
doua (pe grupe) ;
Grupa A: Portugalia —

4-0.
Grupa B : R, P. Romînă — 

0—0 și Belgia — Olanda 1 — 1.
Grupa C: Turcia — Spania 2—2.
Grupa D: Franța — Grecia 3—2.
Ultimele jocuri din cadrul grupe

lor se vor disputa mâine, marți, după 
următorul program :

La Coimbra : R. P. Romînă — 
Belgia și Spania — Austria; la Li
sabona : Grecia — Polonia și R.F.G. 
— Olanda ; la Braga; Italia — An
glia.

In prezent în clasamente conduc : 
Portugalia. R.F.G. (Ia egalitate de 
puncte cu R. P. Romînă), Turcia și 
Polonia.

R.F.G.

(ÎS), 
(14)

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
BRAȘOV 54—45 (26—21). După un 
meci strîns, localnicele au obținut o 
victorie meritată. Demeter (27) de la 
gazde și H. Krauss (23) de la Voința 
Brașov au fost cele mai bune jucă
toare.

Twwi de lapte
(prin telefon). 

au continuat în- 
turneului inter-

NEW YORK (Agerpres). — A fost 
stabilit programul turneului interna
țional de fotbal care se va desfă
șura la New York între 17 mai și 
20 iunie (jocurile primei grupe). Tur
neul se va deschide cu meciul Be- 
siktas Istanbul—Eintracht Frankfurt. 
La 20 mai echipa Dinamo București 
va întîlni formația braziliană Bangu, 
cîștigătoarea ultimei ediții a acestui 
turneu de fotbal.

Reprezentativa de fotbal 
a Franței învinsa 

la Madrid
La Madrid s-a desfășurat întîlnirea 

de fotbal dintre primele reprezentative 
ale Spaniei și Franței. Gazdele și-au 
adjudecat victoria cu scorul de 2—0. 
întîlnirea dintre echipele B, disputată 
la Grenoble, a revenit de asemenea 
fotbaliștilor spanioli, la aceiași scor 
2-0.

Preliminariile 
campionatului european 

feminin de baschet

PROGRESUL BUCUREȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 33—32 (15—19). 
Meci viu disputat al cărui rezultat 
final nu a putut fi cunoscut d-ecît 
o dată cu ultimul fluier al arbitrilor. 
Jucătoarele din Ploiești au avut ini
țiativa în majoritatea timpului, lăsînd 
impresia că vor oîștiga. De altfel, 
după 20 de minute de joc ele aveau 
un avans de 4 puncte și începutul re
prizei secunde nu ne-a lăsat să în
trevedem șanse prea mari bucureș- 
tencelor, depășite adesea pe contra
atac. Cu toaite acestea însă, oaspetele 
au slăbit ritmul spre sfîrșit, au ratat 
cîteva bune ocazii, dînd posibilitate

MUREȘUL TG. MUREȘ — I.T.B. 
70—51 (30—33). Jocul a fost mai 
echilibrat doar în prima repriză cîș
tigată de bucureștence. După pauză 
însă, baschetbalistele din Tg. Mureș 
au jucat Foarte bine, cîștigînd clar. 
Au înscris : Pircan 20, Balaș 16, Ma- 
darasz 16, Fogarassy 8. Gagyi 4, Ady 
4. Szekely 2 pentru Mureșul și 
Voicu 14, Avachian 13, Vasîliu 9, 
Ouatu 8, Marian 5, Diaconescu 2 pen
tru I.T.B. (loan Păuș coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — C. S. ORADEA 
66—38 (26—19). Studentele au făcut 
cea mai bună partidă din acest cam
pionat, obținînd un succes surprinză
tor, mai ales prin proporția scorului. 
Cele mai bune jucătoare clujene au 
fost Rodica Pop (22) și Virginia Ju- 
jescu (15). (T. lancu-cores-p.).

BUDAPESTA 2 
Duminică dimineață 
tîlnirile din cadrul 
național de lupte. Regulamentul com
petiției prevede întîlniri sistem tur
neu, adică fiecare luptător are de 
susținut 6—7 meciuri în decurs de 2 
zile și jumătate ! La €7 kg — con
curentul nostru Gh. Dumitru a fost 
nevoit să se retragă din concurs, 
îmbolnăvindu-se. La această catego
rie iugoslavul Martinovici a reușit un 
prețios rezultat de egalitate în com
pania vicecampionului olimpic Po
lyak, care Ia rrndul său a fost în
vins de Jitinov (U.R.S.S.). Martino
vici a reușit să-1 depășească de, pu
țin pe Jitinov. 
larca a învins 
ria), apoi pe 
pierdut, la o 
la Horvath (Iugoslavia), cit și la 
fi Iov 
min

de la Budapesta
kg. Pe locul 1 sovieticul Fifilov iar 
pe locul 2 iugoslavul Horvath. La 87 
de kg. -Gheorghe Popovici a întâlnit 
într-un meci decisiv pe bulgarul Bim- 
balov. Luptătorul romîn, acționînd 
mult pe brațele adversarului, a căutat 
să obțină o victorie decisivă. Nu a 
neușit aoest lucru și a terminat la ega
litate cu concurentul bulgar. Avînd 
însă un punctaj mai bun a terminat 
pe primul loc al categoriei sale. Pe 
tocul 2 concurentul sovietic
iar pe tocul 3 Bimbatov. La 67 kg, 
clasamentul este următorul : 1. Polyak 
(Ungaria), 2. Jitinov (U.R.S.S.), 3. Mar
tinovici (Iugoslavia). 52 kg. 1. Vukov 
(Iugoslavia), 2. Radi (Ungaria), 3. Ke- 
rekes (Ungaria). Luni seara sportivii 
romîni părăsesc Budapesta intoreîn- 
du-se in patrie.

PARIS (Agerpres). — în orașul 
Mulhouse au continuat intîlnirile 
■din cadrul preliminariilor campiona
tului european feminin de baschet 
care va avea loc anul viitor. Echipa 
R. P. Ungare a învins cu scorul de 
56—52 echipa Franței, Italia a între
cut cu 55—25 (24-13) Belgia, iar Aus
tria a dispus cu 36—27 de echipa 
Suediei. Pentru turneul final al pre
liminariilor s-au calificat echipele 
R. P. Ungare, Franței, Olandei, Ita
liei, Belgiei și Austriei. Dintre aces
te echipe se vor desemna celelalte 
4 formații participante la campiona
tul european care se vor alătura echi
pelor U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă. R. P. Polonă, Iugosla
viei și R. P. Romine, calificate de 
■drept.

Kirov La rugbi

La 73 kg - V. Bu- 
pe Rizmayer (Unga- 
Deli (Ungaria) și 
mică diferență, :
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— Hollosi 
la egalitate

Luptătorul 
greșit de două ori 
saltelei și astfel 

La 79 kg 
terminat 
olimpic Dobrev (Bul- 
astfel locul I în ca- 
kg — Gheorghe Po-

„Cupa PrimăveriiDinatno a cîștigat
Toma Constantin

Voința.
mai frumoasă întîlnire a 
au furnizat-o Stan Bîrsu 
și Gh. Predescu (I.C.F.)

reu- 
(Di- 
De- 

juriu

Sîmbătă seara a avut toc în sala 
Dinamo gala amicală organizată de 
clubul

Cea
niunii 
namo)
cizia de egalitate acordată de 
este justă. Nu tot atît de corectă a 
fost insă hotărîrea arbitrilor în me
ciul dintre Gr. Dumitrescu (Dinamo) 
și C. Balaban (Unirea-sport). Dumi
trescu nu a punctat atît de mult 
incit să obțină victoria pe care ju
riul i-a acordat-o. Un rezultat de 
egalitate ar fi exprimat mai bine si
tuația din ring.

Surpriza galei 
antrenorului C. 
răruș, care l-a
dinamovistul Toma 
tîlnirea dintre cei doi boxeri a 
rat numai 2 minute. După un 
ceput prudent, Morăruș atacă și 
fulgerător croșeu de dreapta este
cepționat de Toma în plină figură. 
A. Morăruș (Grivița Roșie) a fost de
clarat învingător prin k.o.

Celelalte rezultate: Șt. Stingă (Vo
ința) m.n. I. Marcov (Timp. Noi), 
N. Ghiță (Metalul) b.p. C. Cristache 
(Voința), P. Vizitiu (Dinamo) b. p. 
I. Gropșan (Metalul), Gr. Vlad (Voin
ța) m. n. Gr. Dragoș (Timp. Noi), 
Gh. Dinu (Voința) m.n. I. Olteanu

învins prin K. O.! —
(Metalul), C. Gherasim (Voința) b.p. 
Gh. Tănase (Gr. Roșie), Șt. Bejan 
(Metalul) b. p. F. Mustață (Voința), 
D. Roman (Dinamo) b. ab. II AL 
Voicu (Gr. Roșie), A. Gănescu (Pro
gresul) m.n. Gh. Dumitru (Metalul).

„Cupa Primăverii" oferită de clu
bul sportiv Voința a fost cîștigată de 
sportivii dinamoviști.

P. HENȚ

(Cehoslovacia) clasat pe
J.O. a trebuit să se

cu'locul... III și la a-

(U. R. S. S.).
a

marginea 
fost învins.
(Ungaria) a 
cu campionul 
garia) cucerind 
tegorie. La 87
povici a învins la puncte pe Kirov 
(U.R.S.S.), pe Lengyel (Ungaria) și a 
făcut meci nul cu Gurics (Ungaria). 
La grea — N. Martinescu a fost în
vins de I. Kozma (Ungaria) care a 
și ocupat de altfel, locul I al cate
goriei. Aci s-a produs și o surpriză: 
Karel Kubat 
tocul III la 
mulțumească
ceasta competiție, fiind depășit și de 
Reznak (Ungaria). La lupte libere 
concurentul nostru Gh. Crișan a fost 
învins la puncte de Kasabov (Bulga
ria) și la tuș de Szabo (Ungaria).

★
In ultimul tur, Valeriu Bularca (Ro- 

mînia) a reușit să învingă Ia tuș 
pe concurentul bulgar Petkov și să-și 
asigure locul 3 în categoria de 73

a furnizat-o elevul 
Cionoiu, Aurel Mo- 
învins prin k.o. 

Constantin.
pe 

în- 
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în- 
un 
re-

• La campionatele europene de 
box de la Belgrad echipa selecționată 
a R. P Polone va prezenta o for
mație care va cuprinde numeroși 
pugiliști tineri Este vorba de Z. 
Olech (muscă), Polak (semi-mijiocie) 
și Kuhatski (semigrea). Acesta din 
urmă îl înlocuiește pe Z. Pietrkowski, 
care probabil că nu va participa la 
campionate. Din echipă mai fac parte 
alți tineri boxeri ca Bending (cocoș), 
Kulescb (ușoară) etc.
• Echipa selecționată de fotbal a 

R. D. Germane șl-a continuat pregă
tirile în vederea întilnirilor din pre
liminariile campionatului mondial, 
susținînd la Berlin un meci de ve
rificare cu echipa iugoslavă Vojvo- 
dina Novisad. Fotbaliștii germani au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(3-0).

• Intre 5 și 9 aprilie va avea Ioc

n Wtwt
la Budapesta întîlnirea internațională 
de șah dintre echipele selecționate 
ale orașelor Budapesta și Leningrad. 
Se va juca la 12 mese, fiecare echipă 
urmînd să fie alcătuită din 10 jucă
tori și 2 jucătoare. Din echipa buda- 
pestană vor face parte printre alții : 
Portisch. Szabo. Barcza. Bilek. Flo
rian, Honfi și Eva Karakas. Echipa 
leningrădcană va cuprinde pe 
Spasski, Korcinoi, Tolus, Bondarey- 
ski, Larisa Vo'lpert etc.

• Cu prilejul unui concurs inter- 
națiooai de natație desfășurat în

Frânta - Italia 17-0
în meci internațional, la Cham

bery, reprezentativa de rugbi a Fra 
ței a dispus de cea a Italiei cu 17- y 
întîlnirea echipelor de juniori al *5  
acelorași țări, a revenit de aseme
nea francezilor : 16—0.

Campionatele mondiale de tenis de masă

Pe cine înfîlnesc jucătorii noștri 
în primele meciuri

PEKIN 2 (Agerpres). La 5 aprilie, 
in noul Palat al sporturilor din Pe
kin, care poate găzdui 15.000 de spec
tatori, vor începe întrecerile celei de 
a 26-a ediții a campionatelor mon
diale de tenis de masă. Competiția 
va reuni peste 360 de jucători și ju
cătoare din 30 de țări ale lumii. Con
form programului, intre 5 și 8 apri
lie vor avea toc meciurile pe echipe 
pentru cupele „Swaythling" (mascu
lin) și „Corbillon" (feminin). In 
cursul zilei de duminică, organiza
torii au stabilit programul de des
fășurare a campionatelor. După cum 
se știe, echipa masculină a R. P. Ro
mine va juca in grupa B. în meciu
rile preliminarii echipa romînă are 
următorul program : 5 aprilie: R.P.R.- 
R. D. Vietnam, R.P.R.—R. P. Bulga
ria ; 6 aprilie : R. P. R. — Suedia,

P. R. — Danemarca; 7 aprilie: 
Australia, R. P. R. — R.P. 
8 aprilie : R. P. R.—Nige-

piscina „Metropolitan" din Tokio, 
înotătoarea australiană Jane Andrews, 
în vîrstă de 17 ani, a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
100 m .fluture cu timpul de 1.08,9. 
Vechiul record era de 1.09,1 și apar
ținea lui Nancy Ramey (S.U.A.).

• Cea de a 107-a ediție a tradițio
nalei întreceri pe Tamisa între echi
pajele de 8 ale universităților Oxford 
și Cambridge a revenit în acest an 
formației din Cambridge. învinșii au 
condus pe prima parte a cursei, fiind 
însă ajunși aproape de finiș. Schitul 
lui Cambridge s-a detașat cu 4 
lungimi și jumătate. Este a 59-a 
victorie a echipei din Cambridge.

• In turneul celor mai bune echipe 
braziliene de fotbal Vasco de Gama 
a învins cu scorul de 4—1 echipa 
Fluminense. Palmeiras din Sao Paolo 
a dispus cu 2—1 de Portuguesa.

R.
R.P.R.
Ungara
ria, R.P.R.—R.P. Polonă.

Echipa feminină a țării noastre a 
fost repartizată în grupa A, 
să susțină
5 aprilie :
6 aprilie : 
mană, 
R.P.R.—R.P.
Germană ; 
Ungară.

Probele <
11 aprilie.
va întîlni în turul I cu Siao — Cieh- 
ven (R.P. Chineză), iar Catrinel Fo- 
lea va juca cu Anderssen (Suedia). 
Maria Alexandru va juca direct în 
turul II și va avea ca adversară 
pe învingătoarea din meciul Lide 
(R. P. Polonă) - Pan Sien (R. P. 
Chineză). La simplu masculin, toți 
cei 4 jucători romîni vor evolua în- 
cepind din turul II. Negulescu va 
juca cu Severre (Brazilia), Cobîrzan 
cu Van Ciu-lian (R. P. Chineză), 
Covaci cu lao Liu-kuo (R. 1 
neză) și Rethi cu Kubozka 
Polonă).

Iată programul jucătorilor 
în probele de 
lin: Cobîrzan, 
torii meciului 
(Australia)—Vu
(R. P. Chineză) ; Negulescu, Rethi— 
Lam Kwek Wah, Wong Cee Nan 
(R. D. Vietnam) ; dublu femei: Ale
xandru, Pitică—Pang Sien, Hu Shu- 
fen (R. P. Chineză) ; dublu mixt : 
Negulescu, Pitică — Foldi, Mathe 
(R. P. Ungară) ; Rethy, Folea—Ca- 
linski, Neweryta (R. P. Polonă) : 
Cobîrzan, Alexandru—Shibutani, Eka- 
da (Japonia).

următoarele
R. P. R. - 

R. P. R. • 
R.P.R.—Pakistan 

Mongolă ;
8 aprilie : 1

de simplu 
La feminin

, urmînd 
întîlniri: 
Polonă ;
F. Ger- 
aprilie : 

D. 
P.

R.P. 
- R. 
i: 7

R.P.R.-R.
R.P.R-. R.

lavor începe 
Geta Pitică se

dublu : dublu 
Covaci cu
Donald,

Hun, Van
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