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„Crosul Balcanic" de la Sofia

Comportîndu-se excelent, alergătorii romîni și-au reeditat succesul 
de la București: 3 titluri de campioni balcanici din 4!

SURPRIZA ETAPEI LA ORADEA: FARUL—UTA 3-0!
• C.C.A. ARE ACUM UN AVANS DE TREI PUNCTE • LUPTA’ 
DIN „COADA" CLASAMENTULUI A DEVENIT MAI PASIO

NANTĂ

FLORICA GRECESCUCONSTANTIN GRECESCU

SOFIA 9 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Zeci de mii de 
locuitori ai capitalei bulgare au fost 
prezenți la cea de a Vl-a ediție a 
Crosului Balcanic, în tribunele Sta
dionului Narodna Armia (acolo unde 
aveau loc plecările și sosirile) și de-a 
lungul traseelor întrecerii. Ei au a- 
plaudat cu multă căldură frumoasa 
evoluție a sportivilor romîni care au 
reușit să reediteze succesul obținut 
cu un an în urmă la București și să 
ciștige trei din cele patru titluri de 
campioni balcanici puse în joc.

In cadrul unei frumoase festivități, 
care a avut loc pe stadionul Narod
na Armia a vorbit tov. JELESKO 
GOLEV, președintele Uniunii Bulgare 
de Cultură Fizică și Sport. Apoi, în

Campionatele mondiale de tenis de masă

Invingind cu 3-1 puternica echipă a R. P. Ungare

REPREZENTATIVA FEMININĂ A R. P. ROMÎNE S-A CLASAT 
PE LOCUL 3 ÎN LUME, PRIMIND MEDALIA DE BRONZ

PEKIN 9 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Ultimele două zile au fost de
cisive în lupta pentru cucerirea celor 
două titluri mondiale la probele pe e- 
eliipe feminine (Cupa Corbillo'i) și mas
culine (Cupa Sway titling). Sîmbătă, re
prezentativa noastră feminină a susținut 
oca mai grea îatîlnire din grupă, avînd 
ca adversară, puternica echipă a R. P. 
Ungare. La capătul a trei ore de luptă 
încordată, de uzură nervoasă, Maria A- 
letandru și Geta Pitică au reușit să ree
diteze succesul de la București și să 
întreacă selecționata maghiară cu 3—1: 
Alexandru — Matlie 2—1 (—• 17, 19, 
14), Pitică -T. Foldi (Koczian) 1—2 
(19, — 15, —9), Alexandru, Pitică —• 
Mathe, Faldi 2—0 (18, 16), Alexandru 
— Fiildi 2—1 (— 14, 15, 17). Desfă- 
șurînd acțiuni sigure, presărate cu atacuri 
numeroase și decisive, Maria Ale
xandru a dispus de campioana Europei 
Eva Faldi. Cu această splendidă victorie, 
formația romînă s-a calificat în turneul 
final, alături de echipele Japoniei și 
R. P. Chineze.

Duminică, ziua turneelor finale ale 
echipelor feminine și masculine, sala de 
concurs a fost arhiplină. Prima întîlnire 
a reprezentativei romîne feminine a fost 
cu cea a Japoniei, câștigătoarea titlului 
mondial de la ultima ediție a campiona
telor mondiale din 1959. Victoria a re
venit cu scorul de 3—0 jucătoarelor ja
poneze, după partide disputate cu dir- 
zenie: Matsuzaki — Pitică 2—0 (13, 
9), Itoh — Alexandru 2—1 (— 17, 15, 
13), Matsuzaki, Itoh — Alexandru, Pi
tică 2—1 (— 19, 21, 10). Meciul Mat
suzaki — Alexandru și cel de dublu a 
dat loc la schimburi de mingi de mare 
spectacol, jucătoarele făcînd, în unele 
momente, adevărate salturi acrobatice. 
In partida de dublu, la cîteva atacuri 
decisive ale Măriei Alexandru, ambele 
japoneze au fost, pe rînd, la podea.
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* Soții Grecescu la înălțime : campioni balcanici în întrecerile individuale * R. P. ROMINA 
prima în clasamentul echipelor feminine * La bărbați echipa R.P.R. s-a clasat pe locul II

Alexandrescu însene pentru echipa sa cel de al treilea gol (C.C.A, —* CS.M.S^ 
Iași 3—2)

mijlocul unui entuziasm general, s-a 
dat plecarea în cursa feminină care 
a măsurat 2.000 m. Ca în atitea alte 
ocazii, concurenta turcă Gul Ciray 
s-a instalat în fruntea plutonului ime
diat după plecare. Ea a țîșnit vije
lios și dat fiind faptul că distanța de 
2.000 m îi convine cel mai bine, ni
meni nu s-a îndoit că Ciray își va 
menține titlul cucerit la București. în 
urma sa au pornit Rajkov, Grecescu 
și Farkas. Tempoul rapid în care se 
aleargă scade însă imediat ce începe 
urcușul. Pe această porțiune se ata- 
șază de grupul fruntaș și alergătoa
rele romîne Antonescu și Păuleț, ca 
și campioana Bulgariei, Danailova. 
Ciray conduce în continuare dar lasă 
impresia că nu se va mai putea men-

La numai două ore după terminarea 
întîlnirii cu Japonia, R. P. Romînă a 
jucat cu R. P. Chineză. Intr-o tensiune 
de nedesoris și în mijlocul unei „galerii” 
formidabile, a celor 15.000 de spectatori 
care și-au încurajat permanent echipa, 
formația R. P. Chineze a ieșit învin
gătoare asupra reprezentativei romîne

TH. ROIBU

(Continuare în pag. a 4-a)

Sîmbătă seară, la Varșovia

R. P. Romină-R. P. Polonă 61-61 (29-31), 
la baschet masculin

VARȘOVIA 9 (prin telefon). Bas- 
chetbaliștii romîni au susținut al 
doilea meci în capitala R.P. Polone 
sîmbătă seară, cînd s-a desfășurat 
întîlnirea R.P. Romînă — R.P. Po
lonă. Reprezentativa țării noastre a 
făcut o partidă bună și a realizat un 
merituos rezultat de egalitate — 
61—61 (29—31) — în fața valoroasei 
echipe poloneze, clasată pe locul 6 
la ultima ediție a campionatului eu
ropean. Condusă în minutul 3 cu 
8—0, formația romînă a luptat cu 
însuflețire pentru a reface handi
capul, fapt pe care l-a reușit. In 
final, jucătorii romîni puteau cîștiga, 
dar arbitrajul părtinitor prestat de 
Twardo (R.P. Polonă) i-a frustat 
de victorie.

Cele 122 puncte au fost înscrise 
de: Popovici 5, Niculescu 7, Nedef 
10, Albu 4, Nosievicj 4, Popescu II, 

tine pe acest loc și că iureșul năval
nic al începutului de cursă avea să-și 
spună curînd cuvîntul... Cu 500 m 
înaintea sosirii traseul coboară. Pe 
această porțiune Florica Grecescu se
sizează că Ciray dă semne de obo
seală și țîșnește impetuos pe lingă 
ea, depășind-o net.

Datorită și bunei comportări a 
Zamfirei Antonescu și Luciei Păuleț 
echipa R.P. Romine a adiționat cel 
mai bun punctaj al întrecerii, menți- 
nîndu-și astfel titlul de campioană 
balcanică, cucerit și la ediția ante
rioară de la București.

Nu se stinseseră încă ecourile aplau
zelor adresate din toată inima celor 
16 alergătoare și iată că la start au 
venit bărbații. Ei au avut de par
curs un traseu dificil lung de 5.000 m 
pe care urma să-1 acopere de două 
ori. Ca și la fete, imediat după ple
care, în fruntea celor 30 de concu- 
renți s-a instalat un alergător turc, 
Căădji. Alergînd foarte rapid el a 
reușit să-și asigure un avans apre
ciabil pe prima porțiune a cursei. Dar 
numai după cîteva sute de metri în-

( Continuare în pag. a 4-a)

Echipete masculine de handbal în 11 și in 7 și-au reluat întrecerea

Partide echilibrate, încheiate cu rezultate surprinzătoare 
in prima etapă a returului campionatelor republicane

Iert s-au reluat campionatele repu
blicane de handbal. Evenimentul a 
fost marcat nu numai prin disputa
rea unor partide echilibrate, care s-au 
încheiat cu citeva rezultate surprin
zătoare, ci și prin prezența — mai 
numeroasă ca oricind — a publicului 
spectator. La București și in multe 
centre din provincie partidele dc 
handbal, in special cele in 7, au sus
citat interesul multor amatori de 
sport, care vizionind aceste meciuri 
inaugurale s-au declarat, în general, 
mulțumiți. Spunem acest lucru, de
oarece așa după cum ne-au comuni
cat corespondenții noștri, cea mai 
mare parte a formațiilor participante 
s-au prezentat bine pregătite. Scoțind 
în evidență acest lucru sperăm că 
el nu va rămâne doar un .caz" izo
lat...

Și acum să dăm cuvîntul cores
pondenților noștri;

Novacek 20 (a mai jucat Viciu), 
pentru R.P. Romînă și de Wilkowski 
16, Pstrakowski 5, Biskutn 4, Sis- 
kowski 5, Pawlak 3, Arend 2, Dre- 
gier 2, Nartowski 14 și Olejnicziewici 
10, pentru R.P. Polonă.

S-a remarcat întreaga echipă « 
țării noastre și în deosebi Novacek, 
Nedef, Niculescu și Popescu.

Ultimul meci al jucătorilor noștri 
la Varșovia s-a desfășurat aseară, 
cînd selecționata Varșoviei a învins 
selecționata Bucureștiului cu 77—67 
(42—28). După o primă repriză în 
care s-au comportat slab, baschet- 
baliștii romîni au jucat excelent în 
a doua, reușind să refacă din han-

CONSTANTIN HEROLD
— antrenor —
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Etapa de ieri a categoriei A la fotbal 
s-a caracterizat prin asaltul dat de echi
pele din „coada* clasamentului asupra for
mațiilor fruntașe. Și trei din ele au reușit 
să ciștige — prin * comportări bune — 
ftunete prețioase, făcînd și mai pasionantă 
upta care se du în zona retrogradării. 

Performanța zilei a realizat-o Farul, care 
nu numai că a învins pe U.T.A., dar a 
reușit această ispravă cu un scor surprin
zător : 3—0 ! Valoroasă este și victoria 
Științei Timișoara, obținută în jocul cu 
Dinamo București. In ce privește rezultatul 
de egalitate de la Hunedoara, el apare 
mai degrabă ca un succes al localnicilor, 
care — de altfel — au fost pe punctul de 
a încheia partida in favoarea lor. Tenta
tiva echipelor Progresul și C.S.M S. a ră
mas în schimb infructuoasă, în ciuda com
portării lor mai bune, în special a forma
ției ieșene.

Situația din ult'ma parte a clasamentului 
continuă sa pasioneze cel mai mult în pre
zent.

In frunte, grație victoriei sale de ieri și 
beneficiind și de efectele punctelor pier
dute de echipele clasate pe locurile urmă; 
toarC, C.C.A. și-a mărit avansul Ia trei 
puncte. Duminică însă liderul are un meci 
greu : cu Steagul roșu la Brașov.

ETAPA DE IERI

Corvinul — Petrolul 1-1 (0-1)
Știința Timisoara — Dinamo Buc. 

2-1 (1-0)

George Covaci, ieri cel mai eficace jucător dinamovist, a pătruns în dispozitivul 
apărării ieșene, înscriind un nou gol. Fază din meciul Dinamo București — C.S.M.S.

Iași

Multe surprize în întrecerea 
echipelor de handbal în 7

i
SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 19—13 (7—7). Prezentînd o 
formație din care lipseau patru titu
lari (Redl, Bădulescu, Mozer și Hnat), 
campionii au făcut doar pe alocuri 
dovada valorii lor. Luptînd cu multă 
energie, handbaliștii ieșeni au dat 
o replică puternică formației bucu- 
reștene, reușind chiar să conducă 
cu 6—4 (min. 23) și 7—5 (min. 
26), prima repriză luînd sfîrșit cu 
un rezultat egal. După pauză, cînd 
dinamoviștii au trecut la o apărare 
„om la om“, oaspeții nu s-au mai 
putut descurca, pierzînd „teren" în
cetul cu încetul. Cu un finiș mai 
puternic dinamoviștii — care au avut 
în Covaci un jucător în vervă de 
șut — s-au distanțat cîștigînd clar.

C.C.A. - C.S.M.S. 3-2 (2-1)
U.T.A. — Farul (la Oradea) 0-3 (0-1);

Minerul — Progresul 1-0 (0-0)
Dinamo Bacău —- Știința Cluj

4-0 (2-0)
Meciul Rapid — Steagul Roșu se’ 

dispută miercuri 12 aprilie, pe stadio-, 
nul ,,23 August", cu începere de la 
ora 17.

CLASAMENTUL

1. C.C.A. (1) 17 12 1 4 46:26 25
2. U.T.A. (2) 17 10 2 5 32:23 22
3. Petrolul (4) 17 863 31:24 22
4. Dinamo Buc. (3) 17 935 31:18 21
5. Dinamo Bacău (5) 17 926 28:20 20
6. Steagul roșu (6) 16 7 2 7 32:26 16
7. Rapid (7) 16 484 17:16 16
8. Știința Cluj (8) 17 728 27:31 16
9. Minerul (9) 17 7 1 9 24:34 15

10. Știința Tim. (10) 17 548 26:32 14
11. Corvinul (11) 17 458 22:32 13
12. Farul (14) 17 539 24:35 13
13. Progresul (12) 17 449 24:39 12
14. C.S.M.S. (13) 17 359 27:35 11

ETAPA VIITOARE : Dinamo Bucu-, 
rești — Minerul, Farul — Rapid, 
Știința Cluj — U.T.A., Progresul — 
Știința Timișoara, Steagul roșu — 
C.C.A., Corvinul — Dinamo Bacău, 
Petrolul — C.S.M.S.

Bun arbitrajul prestat de V. Sidea 
(Buc.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PETRO
LUL TELEAJEN 17—14 (8-5). Joc 
viu disputat. Ambele formații au co
mis unele greșeli (pase la adversar, 
aruncări Ia poartă ratate din poziții 
clare). Au învins studenții — luîn- 
du-și astfel revanșa pentru înfrînge- 
rea suferită în tur — pentru că au 
acționat mai clar în atac, cu o ten
dință spre un joc cît mai variat. Co
rect arbitrajul lui V. Pelenghian 
(Buc.).

DINAMO BACĂU—RAPID BUCU
REȘTI 11 — 11 (8—3)1 Dinamoviștii 
an făcut cea mai bună partidă din 
acest campionat fiind la un pas de 
o frumoasă victorie în fața liderului. 
Handbaliștii din Bacău au condus în 
repriza secundă cu 9—3 (I), dar slă
bind alura au permis rutinațiloi jucă
tori feroviari să restabilească echi-

(Continuare în pag. a 2-a)
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a campionatului republican O victorie prețioasă, după u meci viu disputat

RAPID — GREMIO 2-1 (2-0)

jocul lor exhibiționist), 
de uzură, cu o repriză 
în notă de dominare a 
alta în care cei care

Cfi de viu disputată a fost întîlnirea dintre C.C.A. și Rapid ne-o dovedește și 
imaginea de fafă, surprinsă de

C.C.A. — Rapid 16—9 (8—0).
Mult mai dificilă decît era de scon
tat victoria rugbișților militari asupra 
noii promovate, ’ Rapid. Intîlnirea a 
fost interesantă ca aspect și de o 
bună valoare tehnică. Practicînd un 
joc curajos, rapidiști! au luptat de la 
egal cu fruntașii clasamentului, 

••aflîndu-se chiar în situația de a egala

fotoreporterul nostru B. Ciobanu
scorul, cu 10 minute înainte de sfîr- 
șitul partidei dar Witting a ratat 
copilărește o transformare. Remarcăm 
jocul inspirat al liniei a IH-a de la 
Rapid și al maestrului emerit al spor
tului Gh. Pîrcălăbescu, excelent coor
donator. Militarii, în schimb, au pres
tat un joc sub posibilități și—subesti- 
mîndu-și oarecum adversarul — au

Surpriză în campionatul masculin: 
Dinamo 3-1!C. C. A

MASGULIN FEMINlf

BUCUREȘTI: G.GjA. — Dinamo 
3-1 (9-15, 15-10, 18-16, 15-13). Vo
leibaliștii de Ia G.G.A. au obținut o 
victorie neașteptată. Ei au jucat cu 
multă atenție, atît în apărare cît și la 
fileu, au atacat cu mai multă deci
zie decît adversarii lor. Dinamo a în; 
ceput bine, dar în continuare cei doi 
trăgători principali, Derzei și Cor- 
beanu, nu și-au putut pune în va
loare calitățile, fiind de multe ori 
prost serviți de coechipieri. In setul 
trei, la scorul de 7-3 pentru Dinamo, 
antrenorului formației C.C.A., prof. V. 
Surugiu, care a avut o atitudine necores 
punzătoare față de arbitrul M. Bolin- 
tineanu (care a condus bine), i s-a 
ridicat dreptul de a mai conduce e- 
cliipa în acest meci. S-au remarcat 
Glaici, Mincev (G.G.A.). (M. T.).

CONSTANȚA? Farul — Jiul Pe
troșani 2-3. Gonstănțenii au jucat de 
data asta — cu mai multă voință ți 
puțin a lipsit ca să cîștige. A arbi
trat cu unele scăpări M. Albuț — 
București. (Ch. Goldenberg — coresp.).

BUCUREȘTI: Progresul—Victoria 
3-1 (17-15, 15-6, 13-15, 15-12). Un 
meci plăcut, cîștigat de echipa care a 
jucat mai atent. Progresul a avut în 
Cherebețiu și Mfculescu doi jucători 
în excelentă formă, care au rezolvat 
bine orice situație. Victoria a realizat 
și faze de bună calitate, la înălțimea 
posibilităților și pregătirii jucătorilor 
săi, dar a și greșit datorită neaten
ției. Antrenorul Dumitrașcu ar trebui 
să insiste mai mult și asupra mobi
lității în teren. A condus bine I. Ni
culescu — Buc. (M. T.).

PLOIEȘTI: Petrolul — Știința Cluj 
1-3 (12-15, 15-10, 11-15, 12-15). Ju
cătorii ploieșteni s-au prezentat cti 
mult sub posibilitățile lor. Jocul nu 
s-a ridicat la un nivel superior, doar 
setul al treilea dovedind prezența 
teren a două echipe de categoria 
(Amalia Kreiss — coresp.).

GALAȚI: Știința — Rapid 0-3 
17, 5). Superioritatea demonstrată

BUCUREȘTI: Sănătatea — Pro
gresul 1-3 (15-13, 9-15, 8-15, 12-15).

BRAȘOV : Olimpia—Metalul Bucu
rești 0—3 (12, 13, 9). Localnicele
au condus la începutul fiecărui set 
cu 3-4 puncte diferență, dar lipsa de 
calm în momentele mai importante 
ale jocului le-a făcut să piardă mul
te puncte, victoria revenind metalur
gistelor, evident mai bune. (V. Secă- 
reaniu — coresp.).

BUCUREȘTI: Rapid — Stiinta Cluj 
3-1 (15-9, 15-6, 6-15, 15-8). Rapid a 
obținut o victorie mult mai ușoară 
decît se aștepta. Din. nou Știința, deși 
este alcătuită 
posibilități, a 
destă.

SIBIU : 
tanta 2-3 
12-15). O 
victorie a 
a avut o orientare mai bună îri teren. 
A arbitrat bine A. Ișoveanu — Buc. 
(C. Pitariu și M. Lupuțiu — coresp.).

BUCUREȘTI: C.P.B. — G.SJW. 
Cluj 3-2 (15-12, 15-10, 14-16, 14-16, 
15-12). Meci disputat, dar de nivel 
tehnic scăzut

abuzat de acțiuni individuale (Penciu. 
Ionescu, Nica). Au ..marcat: Ionescti 
(3), Penciu (8), Șt. Const. (2) și 
Ciobănel (3), pentru C.C.A., respec
tiv Vanghele (3), Ciobanu (3) și 
Pîrcălăbescu (3).

Știința București — Olimpia Bra
șov 6—3 (3—0). După aspectul jocu
lui, un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil. Studenții bucu- 
reșteni au dominat mai mult în prima 
repriză, avantajul teritorial trecînd 
însă de partea oaspeților după pauză. 
Aceștia, la scorul de 6—3, marchează 
o încercare, dar arbitrul V. Ghidinici 
n-o acordă, dictînd o grămadă la 5 
m. Decizia arbitrului dă. naștere unor 
proteste ale rugbfștilor din Brașov, 
proteste care sînt urmate de o buscu
ladă aproape generală, sub privirile 
îngăduitoare ale arbitrului, complet 
depășit. Realizatori: Tudorache (3), 
Iliescu (3) pentru Știința și Handrea 
(3) pentru Olimpia.

Progresul — C.S.M.S. Iași 8-0 
(0—0). Ne așteptam la mai mult de 
la rugbiștii ieșeni, recomandați de 
cîteva rezultate anterioare valoroase. 
De data aceasta însă, ieșenii 
acționat confuz și nu 
cît o repriză jocului 
mezii bucureștene, ai 
au fost Marinache și 
înscris: Alexiandrescu 
căzută) și P. Niculescu (încercare, 
după o frumoasa acțiune inițiată de 
mijlocașul la grămadă Reus). 
transformat Chiriac.

Metalul — Știința Petroșani 
(3—0). Victorie meritată a metalur- 
giștilor, superiori pe ambele compar
timente. Au înscris: Chirvase (6) 
pentru Metalul, respectiv Dijmărescu 
(3).

I.T.B. — C.F.R. Grivița Roșie 6—27 
(3—21). Reintrarea în formația cam
pioană .a lui Viorel Moraru a coincis 
cu o victorie ușoară realizată de 
feroviari la capătul unui meci în care 
au fost tot timpul superiori.

Știința Cluj — Dinamo București 
0—3 (0—3). Dinamoviștii au jucat 
mai clar, mai organizat și au obți
nut o victorie meritată prin încer
carea realizată de Balcan în min. 30. 
Studenții, acționînd fără orizont și-au 
anulat șansele, ratînd prin Cordoș 
și Simion două ocazii favorabile. 
Remarcați: Graur, llie, Balcan, Dăi- 
ciulescu (Dinamo), Grigoriu, Mano- 
lache, Simion și H. Pop (Știința).

Sîmbătă, în partida cu Gremio, 
formația feroviară a realizat o pre
țioasă victorie internațională, cu atît 
mai semnificativă cu cît ea a fost 
obținută în urma unui meci în care 
formația braziliană — căutînd să 
se reabiliteze după înfrîngerea su
ferită în jocul cu Petrolul — a lup
tat pentru rezultat cu multă, chiar 
foarte multă ambiție. De altfel, fi
zionomia partidei a confirmat pe 
deplin acest lucru: meciul a avut un 
caracter specific de campionat (bra
zilienii au practicat doar în primul 
sfert de oră 
uneori chiar 
— prima — 
Rapidului și
au atacat mai mult au fost oaspeții.

Rapid a meritat victoria, deoarece 
în repriza care i-a aparținut a prac
ticat un joc în viteză, cu acțiuni 
clare, bine gîndîte. Tripleta fero
viară a creat panică la poarta lui 
Henrique prin numeroase acțiuni și 
prin cursele lui I. Ionescu, care s-a 
infiltrat deseori în dispozitivul apă
rătorilor adverși. Un rol deosebit 
în victoria echipei bucureștene l-a

din jucătoare cu multe 
avut o comportare ma

S. M. — Farul Cons-
10-15, 15-7,

C.
(15-11, 3-15, 
surprinzătoare dar meritată 
echipei din Constanța care

au 
au rezistat de- 
agresiv ai gră- 
cârei animatori 
Dumitrescu. Au 
(iov. de picior

avut apărarea, care a știut să facă 
față atacurilor insistente din repriza 
secundă ale jucătorilor de la Gre- 
mio.

Golurile Rapidului au fost înscrise 
în urma unor acțiuni spectaculoase: 
în min. 21 Văcaru a centrat în fața 
porții, de unde Ozon, în luptă directă 
cu stoperul Airton a introdus min
gea în plasă; în min. 34 I. Ionescu 
a făcut o cursă pînă la linia de 
fund, l-a „păcălit" pe Orlando și a 
pasat precis Iui Georgescu, care a 
marcat impanabil.

In repriza a doua jucătorii brazi
lieni au 
remonteze 
luri. Cu 
au reușit 
singur gol prin Wolnei (min. 54). Im 
această perioadă Rapid a acționat 
prin contraatacuri, ineficace însă, de
oarece înaintașii s-au complăcut în- 
tr-un joc cu pase laterale.

Partida, fără să se ridice 
velul calitativ al meciului de 
plăcut prin execuțiile tehnice 
ale brazilienilor și prin acțiunile di
namice, mult aplaudate, create de 
rapidiști în prima repriză.

intrat pe teren deciși 
handicapul de două 

toate insistențele lor 
însă să înscrie decît

să 
go- 
diu 
un

la ni- 
joi, a 

subtile
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V. CA.COVEANU, coresp.

Dinamoviștii au avut emoții
numai la

Trei echipe bucureștene și formația 
lugojenilor s-au întrecut duminică 
în sala Dinamo București în cadrul 
celei de a treia etape a campionatu
lui republican pe echipe. Competiția

Duel aerian* între Georgescu și stoperul echipei braziliene, Airton. Portarul 
Henrique este gata să intervină. Fază din meciul Rapid — Gremio (2—1) 

Foto : P. Koinoșan
Brazilienii au făcut același jo< 

tehnic, dar lipsit de eficacitate.
Arbitrul N. Mihăilescu a i.-td::- 

sub valoarea lui obișnuită.
RAPID: DUNGU — GREAVU 

MOTROC, Macri (Neacșu) — Neac 
șu (Bodo), KOSZKA — Copil (C 
Ionescu). OZON, 1. IONESCU, Geor 
gescu. Văcaru.

GREMIO: Henrique — Orlando 
Airton, Ortunho — Elton, ENN1O — 
VIEIRA, Gessy (WOLNEI), Marine 
(Cardoso), MILION, Ronald (Gita)

AL. 1NOVAN

„ libere“
ridicat la un nivel tehnic 
Lugojenii, veniți fără Gh. Boi- 
semigrea, au fost nevoiți să-și 
întreaga echipă cu o categorie.

prea

Partide echilibrate, incheiate cu rezultate surprinzătoare
in prima etapă a returului campionatelor republicane

nu s-a 
ridicat, 
toș la 
„urce"
Luptătorii de la Progresul și Metalul 
au evitat ca la „clasice" să-și iro
sească forțele în meciul cu Dinamo, 
căutînd auto-tușul „cu 
Cea mai bună dovadă 
faptul că 12 întîlniri s-au terminat 

re- 
din

luminarea", 
o constituie

Lagonosport

(Urmare din pag. 1)

(8, 
. __ în

atac de feroviari, a decis în numai 
60 de minute rezultatul meciului. A 
arbitrat bine C. Mușat — Constanța. 
(A. Schenkman — coresp.).

BRAȘOV: Tractorul — Știința Ti
mișoara 0-3 (14, 10, 5). Publicul aș
tepta un joc în care echipa locală să 
dea o replică dîrză studenților timi
șoreni, care la ora actuală alcătuiesc 
una dintre formațiile cele mai în for
mă. Practic însă, pe teren a fost o 
singură echipă: Știința. Mușat, Co- 
zonici, Coste și ceilalți jucători timi
șoreni n-au întîmpinat rezistență din 
partea Tractorului decît în primul set. 
Pregătirea inexplicabil de slabă a e- 
ehipei locale trebuie să dea de gîndit 
conducerii secției de volei și asocia
ției sportive Tractorul. A arbitrat 
foarte bine V. Arhip — Buc. (C. 
Gruia — coresp. reg.).

librul partidei și să egaleze în ulti
mele minute. (A. Aroininesei-coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — C.C.A. 19—13 
(10—7)1 Studenții își datorează pri
ma lor victorie în acest campionat 
jocului foarte bun în apărare (Telman 
a fost păzit cu strășnicie), cît și ac
țiunilor extrem de variate 
care au pus cu regularitate 
încercare poarta formației 
(A. Schenkman-coresp.).

După pauză, timișorenii s-au impus 
printr-un joc mai rapid și mai va
riat, cîștigînd la scor. (C. Popa- 
coresp.).

Rezultate normale 
în campionatul de „11"

SERIA A II-A

in atac, 
la grea 
militar*

RAPID ORADEA — DINAMO 
BRAȘOV 10—13 (8—9). Joc frumos 
în care victoria a revenit pe merit 
formației care a atacat mai decis și 
mai variat. (Al. Jilău).

VOINȚA SIBIU — DINAMO TG. 
MUREȘ 16—13 (6—7). Meciul a avut 
loc la Cisnădie întrucît terenul din 
Sibiu este suspendat. Superiori în re
priza secundă, handbaliștii sibieni au 
obținut o victorie meritată. (C. Crețu- 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 21 — 10 (9—6). Echipa
oaspe nu a rezistat decît o repriză.

C.CA. — VICTORIA JIMBOLIA 
15—11 (7—4). Bucureștenii puteau 
obține victoria la un scor mai con
cludent dacă nu ar fi ratat nume
roase ocazii de gol. S-au remarcat 
din echipa gazdă Bulgaru, Barapaț. 
Nicula, iar de la oaspeți portarul 
Bach și KuschilL (A. Axente-coresp.)

G.S.M. REȘIȚA—VOINȚA SIGHI
ȘOARA 17—10 (8—5). Jocul a fost 
de un bun 
Ferenschutz (9), Schiitz
(3), Luscal (2) — C.S.M. Reșița și 
Hurubeanu (4), Hietsch (4), Brein- 
hofer, Lingner—Voința Sighișoara. 
(I. Plăvițu, M. Mihailovici-coresp.).

TEXTILA CISNĂDIE — DINAMO 
BRAȘOV 27—6 (13—3) și VOINȚA 
SIBIU — CHIMIA FAGARAȘ 6-5 
(4—2). Ambele jocuri au avut loc 
la Cisnădie. Mai disputat și de un 
mai bun nivel tehnic a fost cel de al 
doilea. (C. Creju-coresp.).

nivel tehnic. Au înscris'
(3), Kalef

i .
înainte de primele cinci minute, 
zultate la care „au contribuit" 
plin sportivii celor două echipe. Iată 
rezultatele: Dinamo cu A-S.M. Lugoj 
22—4 (clasice 15—1, libere 7—3), cu 
Metalul București 19—7 (16—0, 3—7), 
cu Progresul Buc. .18—8 (14—2,
4— 6); Metalul cu Progresul 12—12 
(6—8, 6—4), cu A.S.M. Lugoj 13—13 
(6—10, 7—3). A.S.M. Lugoj cu Pro
gresul 4—22 (4—12, 0—10). Arbi
trajul, cu multe scăpări.

1. Țăranu a avut o ieșire nepermisă 
asupra căreia vom reveni.

— b —
. . ? 1

ARAD 9, (prin telefon). Sala Stu
dio din localitate a găzduit sîmbătă 
și duminică întrecerile grupei din care 
au făcut parte C.C.A., C.S.M. Galați, 
C.S.M. Baia Mare și U.V.A. AMEFA.
5- au remarcat următorii luptători: P.
Cîrciumaru, O. Alexin și A. ~ 
(C.C.A.), Hagiu, Strulovici și 
(Galați), Keffer și Gessner 
G. Dohi și Gh. Crișan (Baia 
Iată rezultatele: C.C.A. cu 
Galați 16—8 (libere 9—1, 
7—71), cu U.V.A. AMEFA 
(8—2, 9—5), cu C.S.M. Baia 
20—6 (6—4, 14—2); C.S.M. 
cu U.V.A AMEFA 15—11 
11—5) cu C.S.M. Baia Mare 
(6—4, 11—5), U.V.A. AMEFA
C.S.M. Baia Mare 14—12 
9—7).

AȘA ARATA UN BULETIN CU 1 
REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 15 etap 
din 9 aprilie 1961.

I. C.C.A. — C.S.M.S.
II. Știința Tim. — Dinamo Buc.

III. ------ “ '
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

U.T.A. — Farul
Minerul — Progresul
Dinamo Bacău — Șt. Cluj 
C.S.M. Brăila — Din. Galați 
Foresta Fălticeni — Met. Tîr 
goviște

Mureșul Tg. Mureș —
Oradea
Ind. Sîrmei C.T- — Jiul

C.S.M.

C 5

IX.
X. A.M.E.F.A. 

Mare
XI. Chimia Govora—Știința Buc. 

XII. Dinamo Săsar — C-F.R. “

Bai

Tim.

Geantă 
Chiriță 
(Arad),
Mare). 
C.S.M. 
clasice

17—7 
Mare

Galați 
(4—6, 
17—9

cu 
(5—5,

Șt, lacob-coresp.

Variante depuse aproximativ : 500.00

ASTAZI SI MIINE ULTIMELE ZILI 
PENTRU'DEPUNEREA BULETINE 

LOR LA CONCURSUL PRONO- 
EXPRES

Peste 7.000 de premii au fost atr 
huite la concursul Pronoexpres din 2 
martie. Și dv. vă puteți număr 
printre cîștigătorii concursurilor Pre 
noexpres dacă veți participa cu regi 
laritate. Nu uitați însă: numai astă: 
și mîine se mai depun buletinele per 
tru concursul Pronoexpres de mierem 
12 aprilie.
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Surpriza etapei la Oradea: Farul—U.T.A. 3-0!
Un joc frumos și echilibrat Știința Timișoara—Dinamo București 2-1 (1-0)

C. C. A C. S. M. S. Iași 3-2 (2-1) (prin telefon). — 
egale în care n-a

din București între echipe 
cei doi „poli" ai clasamentu- 
purtat de loc pecetea dife- 
puncte dintre aceste forma-

Partida 
situate la 
lui, nu a 
renței de 
ții. Am asistat la un joc în care atît 
C.C.A. cit și C.S.M.S. au practicat un 
fotbal clar, înaintările au creat faze 
dinamice terminate cu un număr des
tul de mare de goluri. Intr-un cuvînt 
a fost un meci frumos, aplaudat de 
spectatori. Echipa C.C.A. și-a adju
decat victoria datorită unui randa
ment superior al înaintării sale. Des
pre cvintetul ofensiv al ieșenilor, pu
tem spune la fel lucruri frumoase. El 
a acționat In viteză, cu trecerea jo
cului în mod derutant de pe o ex
tremă pe alta, reușind ca la începutul 
și la sfîrșitul meciului să domine cu 
autoritate. înaintașii ieșeni nu au fruc
tificat ocaziile din ultimele zece mi
nute datorită impreciziei in șut al lui 
Unguroiu și Voica, deși apărarea echi
pei CCA a avut multe „găuri“ și o 
improvizație care a produs nedume
rire în tribune : Tătaru a trecut în 
min. 62 în postul de fundaș stingă...

Victoria C.C.A.-ului este meritată, 
deoarece a reușit să întreacă o echipă 
eare a depus un efort mărit pentru a 
nu părăsi terenul învinsă, iar înain- 
tsțrța ~ chiar dacă nu a avut conti
nuitate in joc — a creat unele faze 
cu maturitatea care o caracterizează.

Iată cum s-au marcat cele cinci 
goluri :

După două-trei atacuri ale gazde
lor, dintre care numai unul singur a 
fost periculos (cel terminat cu șutul 
„bombă" al lui Tătaru în minutul 2), 
CSMS preia inițiativa și forțează poar-

ta
multe ori în situația de a marca, dar 
ratează. In min. 13 jucătorul ieșean 
după ce l-a driblat pe Ivănescu ajun
ge în apropierea porții și bine inspi
rat nu trage din unghi ascuțit, ci pa
sează lui Matei care înscrie (0-1). La 
numai două minute, Tătaru egalează; 
șutul Iui a fost însă parabil; portarul 
ieșenilor nu a plonjat la timp. După 
egalare fotbaliștii bucureșteni insistă 
și mai mult și în min. 20 ei creează 
o fază de toată frumusețea terminată 
cu un gol spectaculos înscris de Con
stantin după o pasă primită de la 
Tătaru (2-1). La 7 minute după re
luare ieșenii atacă prin surprindere, 
șutul lui Unguroiu nimerește bara, 
revine în teren și Matei trage fulge
rător pe lingă Voinescu: 2-2. In mi
nutul 13 din nou Tătaru creează o si
tuație de 
data asta

O notă 
jocul lor

C.C.A. : 
nescu, Mihăilescu (Tătaru) 
BONE — Cacoveanu, 
ALEXANDRESCU, Racși, 
(Al. Lazăr).

C.S.M.S. : Ursache (Florea) — Foaie, 
Moțoc, Dragomirescu — Alexandrescu, 
Don — MATEI (Dram), Avasilichioaie, 
(Matei), VOICA, UNGUROIU, Das- 
călu.

Arbitrul Ad. Macovei (Bacău) a 
condus partida cu scăpări care însă 
nu au influențat nici rezultatul, nici 
desfășurarea jocului.

lui Voinescu. Voica ajunge de mai

TIMIȘOARA 9 
După trei meciuri 
înscris nici un gol, Știința a obținut 
o victorie muncită, dar meritată asu
pra echipei Dinamo București. Stu
denții au prestat un joc precaut în 
apărare, iar înaintarea s-a bazat pe 
cele două vîrfuri de atac, Manolache 

deseori 
ale ti- 
și mai 
cu tot

și Lereter, care au lansat 
extremele. Acțiunile ofensive 
mișorenilor au tost mai clare 
periculoase. Dinamoviștii —
jocul tehnic, omogen in cimp — n-au 
dus acțiunile pînă la capăt. înaintașii 
au combinat mult și au inițiat acțiuni 
pe cont propriu, care însă s-au oprit 
în apropierea careului. Intilnirea s-a 
caracterizat 
specifică de

printr-o dispută dîrză, 
campionat, dar care a

oferit, totuși, în prima repriză un 
spectacol plăcut. Din păcate, însă, 
repriza a doua s-a rezumat Ia o 
luptă înverșunată pentru puncte în 
dauna calității jocului. Spre sfîrșit 
jocul a degenerat și din cauza arbi
trului C. Nițescu-Sibiu care a scăpat 
meciul din mină.

începutul partidei 
spectaculos și după 
o ocazie în min. 2, 
scorul in min. 5 la
Uțu intervine la o minge înaltă și o 
boxează în afara careului; mingea a- 
junge la mijlocașul Petescu și acesta 
inscrie imparabil de la 25 de metri: 
1—0. Urmează atacuri rapide de la o 
poartă Ia alta și rînd pe rînd Ene 1I( 
V. Anghel, respectiv Lereter, pierd

este deosebit de 
ce Sasu ratează 
Știința deschide 

un contraatac:

gol pe care o fructifică de 
Alexandrescu.
bună ambelor echipe pentru 
corect.
Voinescu — Zavoda II, Ivă- 

Jenei, 
CONSTANTIN, 

TĂTARU,

Surpriză la Oradea

Cacoveanu,

TOMA RABȘAN

Minerul Lupani—Progresul București 1-0 (0-0)
LUPENI 9 (prin telefon). Minerul 

a obținut o victorie meritată, datorită 
voinței de luptă. Jocul a avut două 
aspecte. In prima repriză ambele 
echipe au practicat un fotbal de fac
tură slabă, cu inulte pase greșite. 
Atacul gazdelor, care a activat mai 
mult, nu s-a putut însă descurca în 
fața apărării supranumerice a oaspe
ților. Din cauza acestui fapt. Mine
rul nu a putut concretiza superiori
tatea avută în această parte a me
ciului. Jn min. 28, după un schimb de 
mingi efectuat între Creiniceanu și 
Mihai, ultimul centrează și Szoke tra
ge, dar Mîndru respinge spectaculos. 
Minerul continuă să domine, dar la 
un contraatac al bucureștenilor (min. 
40) Oaidă dă emoții spectatorilor: el 
pătrunde în careu și șutează puternic, 
dar Mihalache apără.

In repriza secundă aspectul jocului 
se schimbă. Pînă în min. 60 domină 
Minerul, care făcuse o schimbare: 
Nisipeanu este înlocuit cu Stanciu. Și 
în același minut gazdele înscriu go-

iul victoriei : Stanciu trimite la Cucu 
și acesta de pe partea dreaptă a te
renului cenlreaz.ă la Țurcan, care 
marchează cu capul. Din acest mo
ment Progresul renunță la apărare și 
trece la atac. Jocul devine plăcut. 
Oaspeții domină, iar Minerul se a- 
pără. în min. 79 Smărăndescu 1 ra
tează de Ia 10 m, pentru ca peste 3 
minute tot el să tragă în bară. Fina
lul partidei este marcat de o revenire 
a gazdelor care domină, dar portarul 
bucureștean Mîndru are intervenții 
oportune. Arbitrul St. Mataizer (Cra
iova) a condus satisfăcător următoa
rele formații:

MINERUL : MIHALACHE—Plev, 
Coman, DAN II — MIHAI, Mihăilă 
— Cucu, Nisipeanu (Stanciu), Szoke, 
Țurcan, CREINICEANU.

PROGRESUL: Mîndru — SMA-
RANDESCU II, IONIȚA, Nedelcu — 
Știrbei, Maior — OAIDA, Marin, VOI- 
NEA, Smărăndescu I, Baboe (Soare).

I. CIORTEA-coresp.

Farul a învins IIT A (u 3-0 (1-0)
(prin telefon). Partida 

disputată pe
ORADEA 9 

dintre Farul și U.T.A., 
stadionul Libertății din Oradea, s-a ter
minat cu o dublă surpriză; în primul rînd 
victoria, puțin scontată, a echipei con- 
stănțenc și în al doilea rînd scorul cate
goric la care a fost obținută. 15.000 
dc spectatori au asistat la un meci viu 
disputat, de u:t bun nivel tehnic, în care 
în mod cu lotul neașteptat constănțenii au 
jucat primul rol.

Primul sfert de oră al întîlnirii a 
arătat că importanța jocului își lăsă 
amprenta de intensitate nervoasă în mai 
mare măsură printre echipierii U.T.A.-ci. 
Jucătorii dc la Farul au găsit suficiente 
resurse pentru 'a stăvili atacurile în 
trombă din primele minute ale cvintetu
lui ofensiv arădân, iar pe parcurs — 
jucîttd Intr-un ritm uniform, pasrnd pre
cis și lansînd, în adîneime, ambele ex
treme — ei au reușit să depășească 
apărarea și, în general, echipa arădană, 
din toate punctele dc vedere.

Jocul începe în nota dc dominare a 
U.T.A.-ei care inițiază o scrie de 
atacuri, pe aripi, dar șuturile lui Pop, 
Czako și Floruț trec pește bară. In 
min. 17 constănțenii coutra-atacă ; Sever 
lansează pe Moroianu, acesta pătrunde 
în careu și de la 14 ni. șutează puternic 
pe lingă Sereș și Coman. Gol I U.T. A. 
ripostează imediat și Czako (min. 27) 
și Țîrlea (min. 29) ratează ocazii bune 
de a egala. Pînă Ia pauză constănțenii 
joacă în defensivă : Olaru mult retras, 
Moroianu pe linia hajfilor, Arădenii nu 
pot ajunge dccît pînă Ia marginea ca
reului de 16 metri. Brînzci și ceilalți a- 
părători ai Farului rezolvă cu succes 
toate „duelurile" cu înaintarea adversă.

Repriza a doua a aparținut în între
gime echipei din Constanța. Farul a jucat 
frumos, construind atacuri variate și 
acțiuni spectaculoase. In min. 54 Mo-

înscrie : 2—0.roianu centrează și Olaru
In min. 70 Olaru face o cursă pe partea 
dreaptă a terenului, driblează un apă
rător arădan, șutează cu efect și pecet
luiește scorul partidei : 3—0. S-au re
marcat : Olaru (cel mai bun de pe te
ren), Moroianu, Brînzei, Sever, Buzea 
și Gliibăneseu, respectiv Capaș, Sereș, și 
Czako. A 
București.

U.T.A. : 
Sereș — 
Mețcas, Țîrlea (Tăucean din min. 61), 
Floruț. Czako.

FARUL : Gliibăneseu — Straton, Brîn
zci, Buzea — Stancu, Bibere — Mo
roianu, Sever, Olaru, Ciosesctt, Datcu 
(Niculescu din min. 61).

1L1F. GHIȘA 
coresp. reg.

ocazia de a marca, Știința are pri
lejul să mărească scorul în min. 41, 
cînd Lereter îl pune în situație clară 
pe Igna, dar șutul acestuia este res
pins de Uțu.

Repriza secundă este mai echili
brată. Mițaru și apoi Țîrcovnicu sint 
pe punctul de a înscrie, dar greșesc 
ținta. In min. 59 la un corner exe-« 
cutat de Gîrleanu, Mițaru îi pasează 
lui Manolache care șutează spre 
poartă; Ivan aflat în spatele lui Uțu 
respinge prin foarfecă în ultimă in- 
tanță, dar arbitrul apreciind că min
gea a depășit linia porții acordă gol: 
2—0. Știința se menține în atac și 
peste 4 minute Manolache trage 
puternic pe lingă bară. Dinamo ro
vine în atac și în min. 70 reduce 
scorul: Țurcan comite henț în careu 
(la o centrare a lui Sasu) și lovitura 
de pedeapsă este transformată de 
Varga: 1—2. Urmează o ofensivă di- 
namovistă, dar apărarea studenților 
se apără organizat. In min. 85, la un 
contraatac al studenților, Lereter pier
de o ocazie favorabilă.

Regretabil a fost faptul că, spre 
sfirșitul jocului, în min. 88, Tănase 
l-a faultat pe Eftimie, iar apoi V. 
Anghel l-a lovit pe Tănase fără ca 
acesta să fie măcar în posesia min
gii. Arbitrul C. Nițescu 
condus bine pînă în min. 
scăpat jocul din mină.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA:
gescu. ȚURCAN, CODREANU-PE- 
TESCU, Tănase-Gîrleanu (din min. 
82 Cojereanu), Igna, MANOLACHE. 
LERETER, Mițaru.

DINAMO: Uțu-POPA, Constanti
nescu, Ivan-Florescu, Nunweiller IV- 
V. ANGHEL, VARGA, ENE II, Țir- 
covnicu, Sasu (din min. 56 Eftimie).

(Sibiu) a
70, apoi a

Pain-Geor-
arbilrat bine Vasile Drug —

Coman — Sziîcz, Băcuț II, 
Capaș, Petschowski — Pop,

AL. GROSS
P. VELȚAN-coresp.

Victorie netă la Bacău

Dinamo — Știința Cluj 4-0 (2-0)

IERI IN CATEGORIA B
Seria I Seria a ll-a Seria a lll-a

Flacăra Mo-Dinamo Suceava 
reni 0-0

Rulmentul Bîrlad — C.F.R. Pașcani
1- 3 (1-2)

horesta Fălticeni
goviște 2-1 (1-1)

C.S.M. Brăila -
0-2 (0-2)

Steaua roșie Bacău
Ploiești 2-2 (2-0)

Rapid Focșani — S.N.M Constanta
2- 0 (1-0)

Poiana
2-0 (0-0)

Metalul Tîr-

Dinamo Galați

Prahova

Cîmpina Unirea Iași

C.F.R. Electroputere Craiova — Di
namo Obor 2-0 (1-0)

C.F.R. - • - -• —■ ■■
11 (1-0)

Chimia 
rești 0-2

Drubeta
găraș 2-0

Metalul
2-1 (2-0)

Tractorul Brasov
diaș 1-0 (0-0)

Academia Militară București — Ști
ința Craiova 2-1 (0-0)

Roșiori Dinamo Pitești

Știința Bucu-Govora
(0-0)
Tr. Severin — Chimia Fă- 
(0-0)
București C.S.M. Sibiu

C.S.M. Me-

Bistrița Recolta CăreiGloria
2-0 (0-0)

Arieșul
3-3 (2-2)

Mureșul 
dea 3-0 (1-0)

Dinamo Barza — C.S.M. Cluj 5-2 
(3-1)

Ind. Sîrmei C. Turzii 
troșani 2-0 (0-0)

Dinamo Săsar — C.F.R. Timișoara 
0-1 (0-1)

A.M.E.F. Arad 
Mare 1-1 (0-0)

CLASAMENTUL

Turda C.S.M. Reșița

Tg. Mureș — C. S. Ora-

Jiul Pe-

C.S.M. Baia

CLASAMENTULCLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 15 11 1 3 49:18 23 1. Știința București 15 9 1 5 26:16 19 1. C.S.M. Baia Mare 15 8 4 3 20: 9 20
2. Dinamo Galati 15 9 5 1 22:10 23 2. Dinamo Pitești 15 8 3 4 28:19 19 2. Jiul Petroșani 15 7 5 3 20:12 19
3. C.F.R. Pașcani 15 7 5 3 30:17 19 3. Știința Craiova 15 8 2 5 20:11 18 3. C.F.R. Timișoara 15 8 2 5 28:13 18
4. Poiana Cîmpina 15 7 4 4 23:15 1« 4. C.S.M. Sibiu 15 7 3 5 21:20 17 4. ind. Sîrmei C. Turzii 15 7 4 4 32:18 18
5. Flacăra Moreni 15 6 4 5 23:23 16 5. Academia Militară 15 7 2 6 28:19 16 5. C.S. Oradea 15 8 2 5 27:21 18
fi. Rapid Focșani 15 6 4 5 20:21 16 6. Tractorul Brașov 15 6 4 5 19:16 16 6. Dinamo Săsar 15 7 3 5 21:19 17
7. C.S.M. Brăila 15 5 5 5 14:15 15 7. C.S.M. Mediaș 15 G 3 6 18:25 15 7. Mureșul Tg. Mureș 15 5 6 4 25:20 16
8. Dinamo Suceava 15 5 4 6 18:25 14 8. Dinamo Obor 15 4 6 5 25:21 14 8. Arieșul Turda 15 5 5 5 20:20 15
9. Steaua Roșie Bacău 15 4 6 5 14:31 14 9. Chimia Govora 15 5 4 6 14:20 14 9. C.S.M. Reșița 15 5 5 5 17:20 15

10. S.N.M. Constanța 15 3 6 6 14:17 12 10. Drubeta Tr. Severin 15 5 3 7 21:29 13 10. C.S.M. Cluj 15 6 3 6 19:29 15
11. Prahova Ploiești 15 4 3 8 23:29 11 11. C.F.R. Roșiori 15 4 5 6 11:18 13 11. A.M.E.F. Arad 15 3 6 6 12:10 12
12. Unirea Iași 15 3 4 8 24:27 10 12. Chimia Făgăraș 15 5 2 8 22:22 12 12. Recolta Cărei 15 4 4 7 13:24 12
13. Rulmentul Bîrlad 15 4 2 9 16:32 10 13. C.F.R. Elect. Craiova 15 5 2 8 22:29 12 13. Gloria Bistrița 15 2 4 9 11:26 8
14. Foresta Fălticeni 15 3 3 9 17:27 9 14. Metalul București 15 5 2 8 19:29 12 14. Dinamo Barza 15 2 3 10 14:29 7

Rulmentul 
Metalul Tîr- 

C.F.R. Pașcani, Flacăra 
Poiana Cîmpina, Dinamo 
Forests Fălticeni, S.N.M.

ȘtiințaETAPA VIITOARE:
Bîrlad — C.S.M. Brăila, 
goviște 
Moreni
Galați
Constanța — Prahova Ploiești, Dina
mo Suceava — Rapid Focșani, Steaua 
Roșie Bacău — Unirea Iași.

ETAPA VIITOARE: . 
rești — Drubeta Tr. Severin, 
Sibiu — C.F.R. Electroputere 
va, C.F.R. Roșiori — Metalul 
rești, Dinamo Pitești 
vora, C.S.M. Mediaș — nvaucm.» 
Militară București, Știința Craiova — 
Chimia Făgăraș, Dinamo Obor — 
Tractorul Brașov^

Bttcu-
C.S.M.
Craio-
Bucu-

Chimia Go- 
- Academia

C.S.M. Re-
Dinamo Săsar, C.F.R. Timi- 

• Ind. Sîrmei C. Turzii, Di- 
Recolta Cărei, C.S.M.

Turda, 
Oradea 

C.S.M. Cluj — Jiul Petroșani, Gloria 
Bistrița — Mureșul Tg. Mureș.

ETAPA VIITOARE: 
șița ■ 
șoara 
namo Barza — 
Baia Mare 
A.M.E.F. Arad

Arieșul
C.S.

BACĂU 9 (prin telefon). — Deși oa 
scor cele două reprize apar egale, în 
schimb ca aspect, ele s-au diferențiat 
mult. In prima parte a întîlnirii cei 
cane au avut mai mult inițiativa au fost 
studenții clujeni. Aceștia însă ‘au stă- 
plnit terenul numai pînă la marginea ca
reului de 16 metri de unde șuturile lor 
au fost trimise, în majoritate, în afara 
porții. Oaspeții au beneficiat în prima 
repriză de 6 comere și o lovitură de la 
11 m. (la un Iicnț în careu comis de 
Gross) pe care Marcu a ratat-o trăgind 
în bară. In această parte a întîlnirii, 
dinamoviștii — mulțumiți de golul rea
lizat chiar în min. 2 de Gram, care a 
reluat o centrare a lui I’ublik — n-au 
mai insistat suficient. Cu toate acestea, 
ei au reușit să mai înscrie un gol în 
min. 25, clnd I’ublik a reluat splendid 
din voie o centrare de pe partea dreaptă.

In cea de a doua repriză jocul a că
pătat un ritm mai viu impus de jucătorii 
dinamoviști, care au combinat frumos, 
pășind in adîneime și folosind pătrun
derile rapide ale celor două extreme. 
Datorită faptului că 
au susținut mai

3b,

Corvinul

cei doi mijlocași 
mult atacul, băcăoanii

mai mare parte din timp 
dintre care au 

In foaia de arbitraj inșii

au dominat cea
avind numeroase ocazii, 
realizat trei.
nu s-au consemnat decit două din acesie 
trei goluri. După ce Ciripoi a ridicai 
scorul la 3—0 (min. 52) în min. 62 
Drăgoi a șutat putemic și Gram a pre
lungit mingea în poartă pe lingă Mogul. 
Arbitrul nu a acordat însă golul — după 
părerea noastră cu totul nejustificat — 
pe motiv de ofsaid. Ultimul punct ai 
întîlnirii a fost realizat de Drăgoi, can 
în min. 84 l-a surprins pe Mogul cu 
un șut puternic.

Arbitrul Emil Martin (București) a 
condus satisfăcător următoarele formalii.

DINAMO BACĂU: 
LAZAR, Gross — 
NARU — DRĂGOI, 
rip oi, PUBL1K.

ȘTIINȚA CLUJ t Nicoară (din 
46 Moguț) — Marco, Mureșan, 
goscu — Kromely, Cîmpeanu — 
suc, Munteanu, Suciu, Mateianu, 
stan tin.

Ghiță — Giosanu,
VĂTAFU, C1R-

Nemeș, Gram, C>-

ni ni. 
G<or- 
] v.m-
Con-

IL1E IANGU
GH. DALBAN — coresp.

Himedoara — Petrolul Ploiești 1-1 (0-1)
HUNEDOARA

te 12.000 de spectatori au asistat la 
meciul dintre Corvinul și Petrolul, 
meci care a plăcut datorită acțiunilor 
rapide inițiate de jucătorii ambelor 
echipe și îndeosebi de cei de la Cor
vinul. Deși au jucat mai bine fotba
liștii hunedoreni au ratat victoria din 
cauza neatenției portarului lor, Nicu- 
lescu, care a primit un gol gratuit, 
precum și a ineficacității liniei de a- 
tac. După o repriză egală, în cea de a 
doua Corvinul joacă mai bine, dato
rită introducerii lui Ionescu în linia 
de atac și domină insistent. Mijlo
cașii alimentează incontinuu linia de 
înaintare cu mingi utile, dar aceasta 
ratează sau se pierde în combinații. 
Petroliștii au jucat cu mult sub posi
bilitățile lor. Am remarcat de la ei 
doar linia de apărare ; în schimb, ata- 
canții au combinat de multe ori inutil 
și au șutat imprecis la poartă.

Iată cîteva acțiuni mai importante : 
min. 6. : singur cu portarul Tabarcea 
ratează o bună ocazie de a înscrie. 
Min. 21 : A. Munteanu trage încet de 
la aproximativ 20 m. iar Niculescu,

9 (prin telefon). Pes- neatent, nu reușește să rețină : 0-1. 
Min. 25 : Constantinescu primește o 
minge de la Aii, driblează doi adver
sari și, singur cu portarul, trage a- 
fară! Min. 53: la o lovitură liberă 
executată de Pop, Anton reia cu capul 
în plasă : 1-1. Min. 54: Tătaru șu
tează puternic, de puțin pe lingă 
poartă. Min. 63 : Constantinescu face 
o cursă pe extremă, centrează și An
ton reia cu capul peste poartă. Min. 
69 : Pop execută o lovitură de colț, iar 
Anton reia cu capul spre poartă, dar 
Elorea aflat pe linia acesteia sal
vează.

CORVINUL: Niculescu - BUZE- 
ȘAN, NACU, Izghireanu - Balint, TA- 
TARU — Pop, Găină (Constantinescu), 
Anton, CONSTANTINESCU (Ionescu 
din min 46). Aii,

PETROLUL: IONESCU - Pal, CE- 
POLSKI, FLOREA - D. Munteanu, 
M. MARCEL - Zaharia (Babone), Ta
barcea, Dridea, A. MunteSSau;? Babone, 
(Chiriță).

A arbitrat satisfăcător : Gh. Olteanu 
— București.

C. MORARU și V. ALBU-coresp.



CICLISM CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ
Ion (Dinamo) a cîștigat „Cupa F. R. C.“

I. Cosma și I. Stoica (C.C.A.) — învingători in ultimele două etape
luat sfîrșit dumi- 
victoria lui Ion

„Cupa F.R.C." a 
nică la amiază cu 
Cosma (Dinamo)'. învingător în prima 
etapă el și-a consolidat 
de a doua, pe care a 
tașat.

Sîmbătă, pe distanța 
șeaua București-Urziceni), s-a desfă
șurat etapa a Il-a individual contra- 
crcnometru. In afara bunei comportări 
a majorității cicliștilor din lotul R.P.R. 
— în frunte cu Ion Cosma, cîștigătorul 
etapei (medie orară 40,9 km) — tre
buie să remarcăm evoluția promiță
toare a tinerilor rutieri Gh. Bădără 
(C.S.M. Brăila) clasat pe locul .7, FI: 
Cristescu (Dinamo) locul 9 și W.

poziția în 
cîștigat-o

a 30 km

cea 
de-

(șo-

cicliștii care se 
„Cursa Păcii") și, 
un ritm uniform, 
mai făcuse parte

această formație a făcut întoarcerea 
care marca jumătatea cursei. Deși în 
drum spre București a plouat un timp, 
totuși, beneficiind și de ajutorul vîn- 
tului prielnic de această dată, pluto
nul. a inițiat numeroase acțiuni. Cei 
care au dat tonul au fost membrii lo
tului republican. Ca și în prima etapă 
ei au forțat pînă cînd au rămas în „fa
milie" (doar M. Voinea, Gh. Neagoe 
și S. Ariton au rezistat pînă la urmă 
ritmului impus. de 
pregătesc pentru 
apoi, au menținut 
Din primul pluton
și V. Cohanciuc, dar o pană de boaieu 
l-a obligat să rămînă. La sprintul fi- 

Egyed (Olimpia Brașov) locul 10. După nai al etapei s-au angajat, în fruntea 
această etapă clasamentul general a 
suferit unele modificări: pe locul III 
a trecut A. Șelaru (G. Moiceanu a că
zut la locul 6), pe locul IV — Gh. Ră
dulescu (I. Braharu a coborît la locul . ,
9), pe locul V -- Marcel Voinea etc. rară 40,2 km); 2. Gh. Calcișcă (Dina- 
lată clasamentele : "

Etapă : 1. I. Cosma (Dinamo) 44:01 ; 
2. L. Zanoni (D) 44:48 ; 3. A. Șelaru 
(D) : 44:59 ; 4. Gh. Rădulescu (CCA) 
45:26 : 5. M. Voinea (D) 45:33 ; 6. G. 
Moiceanu (D) 45:52 ; 7. Gh. Bădără 
(CSM Brăila) 46:10 ; 8. N. Niculescu 
(CCA) 46:15 ; 9. FI. Cristescu (D) 46:18; 
10. W. 
neral: 
noni 3 
4. Gh.
3 h.34:03.

Ultima etapă a avut loc duminică 
pe ruta București-Urziceni-București 
(88 km). Pe prima parte s-a rulat mai 
lent deoarece alergătorii au avut de 
înfruntat un vînt puternic din față. 
Plutonul s-a menținut compact și în

plutonului I. Stoica și Gh. Calcișcă. 
A învins primul cu mai puțin de o 
lungime de bicicletă. Clasamentul eta
pei a IlI-a : 1. Ion Stoica (CCA) a 
parcurs 88 km în 2 h.ll:08 (medie o-

mo) ; 3. W. Ziegler ((D) ; 4. Gh. Rădu- 
Duță (CCA) ; 6. I. 
M .Voinea (D) ; 
(Victoria), L. Za- 
(Voința), N. Nicu-

Egyed (Ol. Brașov) 46:25 ; ge- 
1. I. Cosma 3 h.32:31 ; 2. L. Za- 
h.33:18 : 3. A. Șelaru 3 h.33:29; 
Rădulescu 3 h.33:56; 5. M. Voinea

lescu (CCA) ; 5. S. 
Braharu (CCA); 7. 
8-13. C. Moiceanu 
noni (D), S. Ariton
lescu (CCA), A. Șelaru (D), I. Cosma 
(D); 14 G. Moiceanu (D) ; 15. Gh. Nea- 
goe (CCA) — toți în același timp. Cla
sament general: 1. I. COSMA (DI
NAMO) 5 h.43:39 ; 2. L. Zanoni (D) la 
47 sec. ; 3. A. Șelaru (D) la 58 sec.; 4. 
Gh. Rădulescu (CCA) la 1:25; 5. M. Voi
nea (D) la 1:32 ; 6. G. Moiceanu (D) 
la 1.49 ; 7. C. Moiceanu (Victoria) la 
2:39 ; 8. Gh. Calcișcă (D) la 2:50 ; 9. I. 
Braharu (CCA) la 3:13 ; 10. S. Ariton 
(Voința) la 3:87.

HRISTACHE NAUM

Rapid București a mai
spre

Penultima etapă 
republican feminin

Imaginea transmisă prin Telefoto Agerpres reprezintă b- /cca «lin cadrul tntîlnirii 
feminine R. P. Romînă — Japonia. Iată pe cele patru jucătoare M timpul par

tidei de dublu. In planul al doilea cu fafa spre obiectiv — Geta Pitică (stînga) 
ți Maria Alexandru (dreapta). In prim plan, cu spatele, Kazuka Itoh (stînga) 

și Kimiyo Matsuzaki (dreapta)
(Urmare din pag. 1)

la limită ca 3—2 : Sun Mei-in-Alexamlru 
0—2 (14, 17), Ciu Ciun-hui-Pitică 2—1 
(16, — 18, 18), Ciun Ciun-hui, llu Ke
min-Alexandru, Pitică 0—2 (13, 14),
Ciu Ciun-hui-Alexandru 2—1 (— 21,
14, 16), Sun Mei-in-Pitică 2—0 (17, 12). 
In meciul al cincilea, cel decisiv, Geta 
Pitică a fost extrem de emotivă, dînd 
10 mingi înalte (baloane) în primul set 
și 9 în cel de al doilea, mingi pe care 
Sum Mei-in le-a atacat fără ezitare, fi- 
cînd tot atîtea puncte. In ultima întîl- 
nire, Japonia a întrecut R. P. Chineză 
cu 3—2: Matsuzaki-Sun Mei-in 2—1, 
Itoh-Ciu Ciun-hui 1—2, Matsuzaki,

făcut un pas 
cucerirea titlului de campioană

campionatului 
mai apropiat

a 
a

echipa Rapid București cu un pas de 
titlul de campioană a țării. învingînd 
în deplasare formația C.S. Oradea, 
rapidistele au trecut un greu obstacol 
și au totalizat 
a mai pierde 
să fie învinse 
rești cît și de 
de presupus.

Iată
C.S.

51—66 
putat,
o victorie meritată. Ele 
nervos la început, dar 
și-au revenit. Au marcat : Lupan 3, 
Ferencz 2, Ivanovioi 12, Racoviță 23, 
Sidea 9, Florescu 7, Dumitrescu 4, 
Gheorghe 2, Brechner 4 pentru Ra
pid și Taub 2, Blaga 16, Darabas 10,

40 de puncte. Pentru 
primul loc ar trebui 
atît de Știința Bucu- 
I.C.F., ceea ce e greu

rezultatele etapei 
ORADEA—RAPID 
(29—32). După un 
campioanele țării

de ieri :
BUCUREȘTI 
joc

au
au
pe

mtrra 0—2, Su In-șen-IIoshiuo 2—I 
Ciuan Tzc-tun-Ogimura 2—0, Iun Kuc 
tuan-Kimura 1—2, Su In-șcn-Ogimur 
2—0, Iun Kuotiian-IIosluno 2—1, A 
ceastă întîhîire decisivă pentru titlu 
suprem, a avut loo în fa|a unei asis 
tențe parcă electrizate, iar victoria echi 
pei gazde a fost primită cu aplauze pn 
țemice. Așa dar, pentru prima oară î 
istoria acestei probe a carapionatelo 
mondiale, titlul revine R. P* Chinezi

Cu ocazia festivității de premiere 
președintele F.I.T.M., Ivor Montagu i 
oferit „Cupa Swaythling” formației mas 
culine chineze, iar vicepreședintei 
F.I.T.M., Ake Eldh a înmînat „Cup 
Corbillon" echipei feminine japoneze ș 
medalii de argint și bronz jucătoaTcIo 
chineze și respectiv, roinînce. Cu aces 
prilej, delegația noastră a primit feți 
citări din partea sportivilor sovietici 
japonezi, chinezi, cehoslovaci, maghiari 
ghanezi și alfii.

Luni este zi de pauză, cînd toți parti 
cipanții vor vizita Palatul de vară. Mar| 
încep primele întreceri individuale. Sini 
bătă a avut loo prima zi a Congresul» 
F.I.T.M., următoarea urmînd să aibă Io 
vineri 14 aprilie.

Concursul internațional 
de gimnastică de la Kiev
KIEV 9 (prin telefon): Simbăt 

și duminică s-a desfășurat în Sal 
Sporturilor din Kiev un concurs ir 
ternațional de gimnastică de mar 
amploare. La întreceri au parii 'ip.- 
cei mai bun; gimnaști și gimnast 
din următoarele țări: R.D. Germani 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, R.f 
Polonă, R.P. Romînă, R.S. Celto 
slovacă (numai băieți), Finlanda 
R.S.S. Ucraineană.

In programul concursului au figt 
rat numai exerciții liber alese.

Rezultate: fete, individual comput 
I. Larissa Latînina (R.S.S. Ucrai 
neană) 38,598 puncte; II. Margaret 
Nikolaeva (R.S.S. Ucraineană) 37,89 
p; III. Utta Starcke (R.D. Germană 
37,598 p; IV—V. Ingrid Fost (R.D.G. 
și Gisela Niedurna (R.P. Polonă 
36,939 p; VI. Sonia Iovan (R.P.R. 
36,898 p;... XVIII. Atanasia Zîmbreș 
teanu (R.P.R.) 34,866 p; XIX. Marian 
Ilie (R.P.R.) 34,399 p. Larissa Latînin 
s-a clasat pe primul loc la toat 
aparatele cu următoarele punctaje 
sărituri 9,700. bîrnă 9,466, paralel 
9,666, sol 9,766.

Băieți, individual compus: I. lut 
Makurin (R.S.S. Ucraineană) 56,15 
p; II. Velici Kapsîzov (R.P. Bulgi 
ria) 55,85 p; III. Boris Tkacev (R.S.S 
Ucraineană) 55,75 p; IV. Raimo Hei 
nonnen (Finlanda) 54,75 p; V. Ana 
toii Ovsiac (R.S.S. Ucraineană 
54,60 p; VI. V- Olkonnen (Finlanda 
54,45 p; VII. Frederic Orendi (R.P.R. 
54,40 p;.„ XIX. Gheorghe Tohăneam 
(R.P.R.) 52,55 p; pe aparate: soi 
Tkacev 9,55 p, inele: Kapsîzov 9,55 
sărituri: Orendi 9,30, paralele; Maku 
rin și Kapsîzov 9,40, cal: Tadeu 
Bronka (R.P. Polonă), 9,40, bară 
Kapsîzov 9,55.

Itoh-Sun Mei-in, Ciu Ciun-hui 1—2, Mat- 
suz-aki-Ciu Ciun-hui 2—0, Itoh-Sum 
Mei-in 2—0. Astfel, reprezentativa Ja
poniei își menține și la această ediție 
titlul de campioană a lumii la echipe fe
mei (Cupa Corbillon). In urma acestor 
rezultate, reprezentativa feminină ta 
R. P. Romîne a ocupat locul III din 
lume, un nou succes de prestigiu obținut 
de spartul din țara noastră.

In ultimele partide susținute sîmbătă 
în cadrul turneelor pe grupe, echipa 
masculină romînă a dispus pe rînd de 
Nigeria cu 5—0 și cu 5—3 de R. P. 
Polonă. Iată rezultatele din ultima în- 
tîlnirc : Negulescu-Garczrnski 2—0 (18, 
18), Covaci-Kusinski 1—2 (18, — 19, 
17), Rethi-Kalinski 2—0 (19, 17), Ne- 
gulescu-Kusinski 2—1 (— 29, 21, 9), 
Rethi-Garczinski 2—1 (13, — 10, 7), 
Covaci-Kalinski 1—2 (— 18, 7, — 17), 
Re thi-Kusinski 1—2 (12, — 17, — 19), 
Negulescu-Kalinski 2—0 (13, 16).

In turneul final, unde au luat parte 
R. P. Chineză, Japonia și R. P. Ungară 
oiști găt oarele celor trei grupe, s-au în
registrat următoarele rezultate : Japonia 
— R. P. Ungară 5—2: Murak-ami-Rozsa-s 
2—0, Hosliino-Peterfi 2—0, Ogimura- 
Sido 2—0, Murakami-Pcterfi 0—2, 0- 
gimura-Rozsas 2—0, Hoshino-Sido 0—2, 
Ogimura-Peterfi 2—0; jR. P. Chineză- 
R. P. Ungară 5—1 : Ciuan Țze-tun-Peterfi 
2—0, Su In-șen-Berczik 2—0, Iun Kou- 
tuan-Sido 2—1, Ciuan Tzc-tun-Berczik 
2—0, Iun Kou-tuan-Pcterfi 0—2, Su 
In-sen-Sido 2—0 ; R. P. Chineză-Japonia 
5—3 : Ciuan Tze-tun-Hoshiino 2—0, Su 
In-șen-Kimura 1—2, Iun Kou-tuan-Ogi-

Zima 7, Tîrziu 10, Nagy 4, Binder 2 
pentru C.S. Oradea.

VOINȚA ORADEA—PROGRESUL 
BUCUREȘTI 59-61 (20-22 ; 53-53).
Bucureștencele au reușit să învingă 
de abia în prelungiri, Au marcat : 
Popovici 16, Boldog 24, Cristoloveanu 
5, Luca 2, Boeriu 10, Lucescu 4 pen
tru Progresul și Arbore 7, Borși 24, 
Pop 8, 
Voința. 
ROXIN

C.S.
VOINȚA TG. MUREȘ 60-57 (25-25; 
55—55). Derbiul local a prilejuit un 
joc pasionant în care ambele echipe 
au trecut de nenumărate ori pe lin
gă victorie. Succesul echipei C.S. Mu
reșul se datorează preciziei în arun
cările libere în prelungiri. (V. RA
DAR — coresp.)

VOINȚA BRAȘOV-I.C.F. 48-33 
(24—17). Jucînd mai organizat, gazde- 

----- le au obținut o victorie clară. Cele 
mai bune jucătoare : Krauss și Ho- 

- racek, de la Voința, Simon și Tudor, 
Ha de la I.C.F. (GH. CORCODEL - 

coresp.)
I.T.B. - ȘTIINȚA CLUJ 49-50<I7-21). 

Partidă foarte disputată și spectacu
loasă. Bucureștencele au folosit mai 
mult atacul pozițional. Ele au con
dus în repetate rînduri (8-4, 13-8, 23-21, 
27-25... 45-44 și 47-46 în min. 38) dar 
nu au reușit să-și creeze un avans 
mai mare care să le asigure victoria 
și au trebuit să cedeze în fața unei 
formații cu un joc mai rapid și un 
contraatac prompt. S-au evidențiat 
Virginia Jujescu (22 p), Rodica Pop 
(13 p), Clara Bugar de la Știința și 
Hilde Avachian (21 p), Maria Voicu 
de la I.T.B.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - PETROLUL 
PLOIEȘTI 69-35 (29-11). Meci la discreția 
studentelor, care au avut cea mai bună

Stamatiu 2, Csak 18 pentru 
(MIRCEA POP și MIRCEA 
— coresp.)
MUREȘUL TG. MUREȘ -

realizatoare în Viorica Niculescu 
p). De la învingătoare s-au mai 
marcat Valeria Armășescu și Raluca 
Manolache. Petrolul, formație defici
tară încă sub aspect tehnic (numărul 
mare al aruncărilor ratate este con
cludent în această privință) s-a bizuit 
mai mult pe Silvia Popescu și Roxana 
Vilenis. (njn.)

(22 
re-

viu dis- 
realizat 
acționat 
parcurs

61-61 (29-31)
(U rmare din pag. 1)

puncte. Din păcatedicap pînă Ia 4 f '
însă, arbitrul Twardo a fost din noit 
părtinitor și i-a eliminat pe rind 
pe Nedef (min. 24), Nosievici (min. 
36) și Novacek (min. 37), ceea ce 
a slăbit mult echipa noastră, Punctele 
echipei Bucureștiului au fost marcate 
de: Novacek 17, Visner 15, Nicu
lescu 12, Popescu 7, Nedef 8, Popovici 
4, Albu 2, Nosievici 2. Cei mai buni 
au fost Visner, Niculescu și Popescu.

De menționat că baschetbaliștii ro- 
mîni au jucat pentru prima dată cu 
mingi, din material plastic „Pennsyl
vania", ceea ce a constituit un se
rios impediment.

Pentru titlul mondial de șah

BOTVINNIK ARE DIN NOU 2 PUNCTE AVANS!
MOSCOVA (Agerpres). — La Clu

bul central de șah din Moscova a fost 
continuată sîmbătă cea de-a 9-a par
tidă a meciului revanșă pentru titlul 
mondial de șah. După cum se știe la 
întrerupere Botvinnik avea un pion 
în plus și o poziție mai bună. Tal 
a opus totuși o rezistență îndîrjită.

dar în cele din urmă 
cută a lui Botvinnik 
partidă și-a spus cuvintul. La muta
rea 73-a campionul lumii a fost ne
voit să cedeze, astfel că scorul me
ciului a devenit acum 5V2—3'/î în 
voarea lui Botvinnik.

Cea de-a 10-a partidă va avea 
luni, cind Tal va juca cu albele.

tehnica recunos- 
în finalurile de

fa-

loc

Comportîndu-se excelent, alergătorii romîni și-au reeditat
succesul de la București: 3 titluri de campioni balcanici din 4!

(Urmare din pag. 1) .

2.000 m 
pe cont 
Plutonul 
încă un 
care în- 
Grecescu

cepe un urcuș lung de 1.100 m. Pe 
această porțiune Căâdji și-a terminat 
„benzina" și a fost „înghițit" de plu
ton. După ce s-au alergat 
(6:08,0) Grecescu ia cursa 
propriu și forțează ritmul, 
se menține aproape compact 
kilometru și jumătate, după 
cepe să se „fărâmițeze"..,
e mereu în frunte și în umbra sa 
aleargă doi concurenți iugoslavi Mi
halici și Hafner. La jumătatea cursei 
(5.000 m) acele cronome.trelor indică 
16:02,0 pentru Grecescu. Barabaș 
trece după 10 secunde, iar Ov. Lupu 
după 14 sec. In fruntea alergătorilor 
se află Grecescu, Mihalici și Hafner. 
In această ordine se mai alergă pînă 
la km. 8 după care Mihalici cedează 
locul său Iui Ivanovici. Ultima por
țiune a traseului este de coborîre și 
apoi teren plat. Grecescu forțează pu
ternic și ritmului impus de el nu-i 
mai poate rezista cTecit Franc Hafner 
care aleargă în imediata sa apropie
re. Cu 1,5 km înaintea sosirii Greces
cu reușește să scape de atletul iugo
slav (revelația cursei) și în uralele 
spectatorilor intră primul pe 
stadionului și tot primul trece 

J de sosire.
Iată acum clasamentele celei

I Vl-a ediții a Crosului Balcanic : FE
MEI : 1. FLORICA GRECESCU (R.P. 
Romînă) 7:04,4 — campioană balcani
că ; 2. Giil Ciray (Turcia) 7:19,0 ; 3. 
Kipra Danailova (R.P. Bulgaria) 
7:28,2 : 4. ZAMFIRA ANTONESCU
(R.P. Romînă) 7:37,4 ; 5. LUCIA PAU- 
LEȚ (R.P. Romînă) 7:40,6 ; 6. Milica 
Rajkov (Iugoslavia) 7:43.6 ; 7. MARI- 
LIS CUTUI (R.P. Romînă) 7:47,0 : 8. 
Farkas (Iugoslavia) 7:52,0 ; 9. Iovceva 
(R.P. Bulgaria) 7:55,8; 10 Isaieva
(R.P. Bulgaria) 8:04,2. CLASAMENT

pista 
linia

de a

1. R.P. ROMlNA 10 p 
balcanică ; 2. R.P. Bul- 
3. Iugoslavia 23 p ; 4.

PE ECHIPE: 
— campioană 
garia 20 p ; 
Turcia 25 p.

BĂRBAȚI : 1. CONSTANTIN GRE
CESCU (R.P. Romînă) 32:34,0 - cam
pion balcanic ; 2. Franc Hafner (Iu
goslavia) 32:39,0 ; 3. Istvan Ivanovici 
(Iugoslavia) 32:41,2 ; 4. Franjo Miha
lici (Iugoslavia) 32:42,8 ; 5. Giorgios 
Papavasiliu (Grecia) 33:16,8; 6. AN
DREI BARABAS (R.P. Romînă) 
33:27,8 ; 7. Cahit Onel (Turcia) 33:32,8; 
8. Fevzi Pakel (Turcia) 33:33,2 ; 9. 
Soloviev (R.P. Bulgaria) 33:49,6 ; 10 
Saban (Turcia) 33:56,2 ; ...12. OVIDIU 
LUPU 33:59,2 ; 13 TOMA VOICU
34:05,8 ; ...25. VASILE WEISS 35:39,2; 
...28. DUMITRU BIRDAU 41:13,2. 
CLASAMENT PE ECHIPE : 1. Iugo
slavia 20 p — campioană balcanică; 
2. R.P. ROMÎNĂ 32 p; 3. Turcia 39 
p ; 4. R.P. Bulgaria 59 p; 5. Grecia 
60 p.

PREGĂTIRI PENTRU „CURSA PĂCII"
In R.S. Cehoslovacă, organizatori 

ediției din acest an a „Cursei Păcii1 
au luat o serie de importante mă
suri pentru asigurarea unui cadru ci 
mai sărbătoresc desfășurării etapeloi 
de pe teritoriul cehoslovac. Astfel 
înainte de sosiri, în orașele capăt d< 
etapă se vor desfășura jocuri inter
naționale de fotbal. In perioada dist u- 
tării marii competiții cicliste vor juca 
în R.S. Cehoslovacă echipele engleze 
Nottingham Forest, F. C. Liverpool 
și echipa scoțiană Glasgow Rangers

Concomitent cu desfășurarea „Cursei 
Păcii" se va organiza în R. S. Ceho
slovacă o competiție de ciclism în pa
tru etape rezervată juniorilor. Aceas
tă competiție se va desfășura între 
13 și 16 mai, avînd sosirea pe stadio
nul din Karlovy Vary.

FOTBAL PE GLOB
• In preliminariile campionatului mon

dial de fotbal echipa Mexicului a învins 
cu scorul de 7—0 (2—0) selecționata 
Insulelor Antile. In această sub-grupă 
conduce în clasament Costa Rica cu 4 
p., urmată de Mexic cu 2 p.

• Finala turneului internațional de 
fotbal U.E.F.A. pentru juniori disputată 
sîmbătă la Lisabona între echipele Por
tugaliei și R. P. Polone a revenit jucă
torilor portughezi cu scorul de 4—0 
(2—0). In meciul pentru locurile 3—4 
R. F. Germană a învins Spania cu 2—1 
(1-0).

• La 29 aprilie selecționata R. S. 
Cehoslovace va întîlni la Ostrava echipa 
Mexicului. In primul meci din cadrul

pwliminamlor cam.|>iomtuliuji mondial 
fotbaliștii cehoslovaci vor juca la 14 
mai, la Bratislava, ou echipa Scoției, 
iar la 18 iunie reprezentativa IL S. 
Cehoslovace va susține o întîkiire ami
cală cu echipa Argentinei.

• Echipa braziliană F. C. Bangu, aflată 
în turneu prin Europa, a susținut o nouă 
întîlnire la Hamburg, jucîind în compa
nia selecționatei locale S. V. Hamburg, 
semifinalistă în C.C.E. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 1—1,

• Galatasaray Istanbul a susținut re
cent două întîlniri în Grecia, fiind în
vinsă cu 3—0 de Panatinaikos, liderul 
campionatului grec, și cîștigînd cu 1—0 
în fața formației Apolon.


