
ANUL XVII — Nr. 3807 ★ Luni 17 aprilie 1961 * 4 pagini 25 bani

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna

Succesul sportivelor romiiicc comentat cu interes de specialiști
Ieri dimineață au început întrece

rile in cadrul marei competiții de
„CONCURSUL CULTURAL-

AL TINERETULUI". Prin- 
care s-au prezentat la start 
tinerii de la întreprinderea 
socialistă" din Capitală. Ei

Primele ecouri ale „mondialelor” 
de tenis de masă de la Pekin

S-A DAT STARTUL ÎN CONCURSUL 
CULTURAL SPORTIV AL TIMER TULUI

Pe stadionul Republicii am întîl- 
nit primăvara !... Dar nu e vorba nu
mai despre acest anotimp al florilor, 
ci despre primăvara cea adevărată 
a... atletismului nostru. Pe unul din 
cele mai vestite stadioane ale tării, 
gazdă primitoare a atîtor importante 
Întreceri atletice, s-au întrecut sîm- 
aătă și duminică aproape 600 de ti
neri elevi ai școlilor profesionale și 
iehnice din cadrul Ministerului Meta- 
urgiei și Construcțiilor de mașini. 
□ in inițiativa clubului Metalul „23 
August", acești tineri, în marea lor 
najoritate debutanți în atletism, au 
rarticipat la o întrecere nespus de 
rumoasă („Cupa Tînărul metalur
gist"), într-un cadru sărbătoresc.

A fost o adevărată îneîntare pen- 
ru toti cei prezenti să urmărească 
•volutia mai mult decît promițătoare 
i multora dintre acești tineri care au 
irătat calități remarcabile pentru 
itletism.

In același timp, organizatorii între- 
erilor au avut frumoasa inițiativă 
le a programa și un concurs rezervat 
itleților fruntași. Prezența unora din- 
re cei mai de seamă sportivi ai țării 

constituit desigur pentru elevi o 
'ună „școală" pentru atletism, mai 
Ies că tinerii participant au’ avut 
loisibilitatea să fie martorii unei 
erformante excepționale, realizată la 
ăritura în înălțime de către maestra 
merită a sportului 1OLANDA BALAȘ 
C.C.A.).
Campioana noastră olimpică a reu- 

it sîmbătă pe stadionul Republicii 
el de al 11-lea record mondial al 
ău trecînd — din a doua încercare 
- peste ștacheta înălțată la 1.87 m. 
'echiul record mondial (1,86 m) 

stabilise la 12 iulie 1960.
lolanda a început concursul Ia 1,60 

î. Ea a trecut din prima încercare 
1 această înălțime, ca și la 1,70 m. 
,75 m și 1,80 m. La 1,84 m a avut 
evoie de două încercări, ca și la 
.87 m.
Am vorbit cu IOLANDA BALAȘ 

apă această splendidă performantă :
„Sînt nespus de fericită că în pri-

mul concurs în aer liber din acest 
sezon am reușit să stabilesc un nou 
record al lumii. II închin din toată 
inima celei de a 40-a aniversări a 
partidului nostru iubit. In realizarea 
acestei performanțe am fost stimulată 
și de fapta de eroism a cosmonautu
lui sovietic Iuri Gagarin. Mă anga
jez ca, în continuare, să nu precupe
țesc nici un efort, să mă străduiesc 
din răsputeri să fiu prima atletă din 
luine oare să treacă peste ștachetă la 
1,90 m.“

In cadrul aceluiași concurs au mai 
fost obținute o serie de rezultate re
marcabile: Lia Manoliu 52,00 m la 
disc, Rodica Voroneanu 1,64 m la 
înălțime (record personal) etc.

ROMEO V1LAR.A

PERLN 15 (prin te.elon de la tri
misul nostru). Cînd arbitrul finalei 
de dublu femei a ridicat mina, semn 
că s-a încheiat mult disputata par
tidă, Maria Alexandru și Geta Pitică, 
cu lacrimi de fericire în ochi, au 
alergat spre locul unde se afla dele
gația noastră și minute în șir, îmbră
țișările n-au mai contenit. Deși puter
nica pereche a tării gazde, campioana 
mondială Ciu Ciun-hui și Sun Mei-in, 
fusese învinsă, miile de spectatori au 
răsplătit cu vii aplauze succesul spor
tivelor romînce, care de-a lungul unui 
meci dinamic și deosebit de pasionant 
au reușit să se impună printr-o mai 
mare precizie, stăpînire de sine și 
dîrzenie. In același timp, zeci de foto
reporteri și reporteri ai cinematogra
fiei și ziariști au asaltat pur și simplu 
pe noile campioane. Sincer emoționa
te, sportivele japoneze Kimivo Matsu- 
zaki și Kazuko Itoh, cîștig.ătoarele 
„Cupei Corbillon", ca și cunoscutele 
jucătoare maghiare Eva Foldi, Șarol- 
ta Mathe și llona Kerekeș — au [ost 
primele concurente care le-au felicitat 
pe noile performere ale marii între
ceri. Și nu putem uita, desigur, cli

pele cînd, la ieșirea din impunătoa
rea sală, membrii ambasadei noastre 
din Pekin și un grup de studenti ro- 
mîni care studiază în R. P. Chineză, 
au îmbrățișat cu entuziasm pe spor
tivele care, la mii de kilometri de 
țară, au adus patriei scumpe o nouă 
și răsunătoare victorie.

De altfel și orele care au urmat fi
nalelor n-au dat răgaz delegației 
de sportivi romîni. Bine înțeles, în 
primul rînd, proaspetelor campioane 
ale lumii, Maria Alexandru și Geta 
Pitică, singurele reprezentante ale 
Europei care reușesc să se întoarcă 
cu un titlu suprem de la această 
ediție a „mondialelor" de tenis de 
masă. Pe adresa hotelului Sin Ciao 
unde locuim, sosesc numeroase tele
grame și scrisori de felicitare.

Presa a publicat sîmbătă, după ter-
T. ROIBU

(Cmitiiuiare in pag. a l a)

mase 
SPORTIV 
tre primii 
au fost și 
„Victoria
s-au întrecut, pe terenul de lingă în
treprinderea lor, la volei. S-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Filatură— Țesătorie 
15—3); fete :
2—0 775-9,
acest prilej : 
mitra Cristea, 
Nicolae Rufă, 
a întreprinderii au avut loc
întreceri la i opice.

Tot ieri dimineață

2—1 (12-15,
Țesătorie

15—3). S-au
Eugenia

Constanta 
’n eleganta

băieți:
75-7, 

Filatură 
remarcat cu

Petrescu, Du- 
Belea și 
popicărie 

primele

s-au întrecut 
la volei și popice tinerii metalurgiști 
de la uzina „Mao Țze-dun“.

Crosul ,,Să întâmpinăm 1

întrecerile continuă
Mai”

Dinamo București a prestat un joc bun
și a învins detașat Minerul: 6-0

REZULTATELE ETAPEI

Progresul—Știinfa Timișoara 6—0
?—0).
Diaamo București—Minerul 6—0

5—0).
Steagul roșu—C.C.A. 2—1 (2-—0). 
Corvinul—Dinamo Bacău 0—-1 (0—0). 
Farul—Rapid 1—0 (1—0).
Ștîiula Cluj—U.T.A. 3—2 (2—0).
Petrolul—C.S.M.S. Iași 1—1 (0—0).

CLASAMENTUL

Deși primise 6 goluri, în minutul 82 
— la ieșirea de pe teren în urma unei 
accidentări — tînărul portar din Eu peni, 
Mihalache a fost aplaudat la ..scena 
deschisă* pentru frumoasa lui compor
tare. Intr-adevăr, piuă atunci, Mihalache 
prinsese atîlea mingi cît pentru 10 me
ciuri. Atît de autoritară a fost dominarea 
și superioritatea di narii o vi știi or bucu- 
reșteni, atît de multe au fost șuturile 
la poarta Minerului I Și, fără îndoială, 
dacă învingătorii ar fi (ras mai cu con
vingere și nu ar fi slăbit ritmul ■— după 
ce luaseră un avans de 3—4 goluri — 
scorul ar fi luat proporții puțin obiș
nuite.

Față de jocul prestat. Dinamo a ob
ținut ieri o victorie — 6—0 (3—0) — 
pe deplin meritată. ,,ll”-le bucureștean 
a prestat un bun joc de ansamblu, cu 
legătură între compartimente. Jucătorii 
au avut mobilitate, au construit acțiuni 
peste acțiuni, au pasat precis, iar aproa
pe toate combinațiile s-au terminat eu 
șuturi la poartă. Meritul învingătorilor 
este cu atît mai mare cu cît ei au folosit 
doi debutau ți (Frățilă și David) care au 
dat satisfacție. In special Frățilă a jucat 
degajat, a dat cursivitate acțiunilor, 
neținînd balonul. De asemenea și David 
cît a fost jucat, mai ales în repriza 
a doua, a central frumos și a avut in
cursiuni care au produs panică în careul 
oaspeților. Un aport deosebit la reușita 
comportării echipei l-au adus Varga și 
cei doi frați Nitnweiller III și IV.

Formația Minerului, parcă resemnată 
cu înfrîngerea, a fost sub ori 
că. Cu Szoke 
locaș, oaspeții au inițiat rare 
atacuri ; în rest, s-au mulțumit 
joc deslrtictiv. Fotbaliștii 
avînd o tehnică individuală 
au fost deposedați de balon 
tea duelurilor.

Cele șase goluri au fost
Eftimiie (min. 37, dinlr-o centrare de la 
Varga), Frățilă (min. 38. în urma unui 
corner executat de Darid), Varga (min. 
39, șut puternic la o pașă a lui Frățilă 
eu călcîiul), Frățilă (miri. 62),. Frățilă 
(min. 65, după ce a driblat și portarul), 
E f ti m ie ( min. 80 ).

Minerul a ratat două ocazii 
a marca 
a tras în 
Din miri, 
jucat în 
den lat .

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) a 
de condus un meci ușor, datorită 
tivității ambelor echipe:

a fost sub ori ce cri li
rei ras ca al treilea mij- 

au ini ți fit rare contra- 
rest, s-au mulțumit cu un 

din Iniponi., 
insuficientă, 
in majorita-

înscrise de :

clare de 
prin Țurcan (min. 63 ) care 
bară si Creiniceanu (min. 78). 
78 pînă în min. 85 Minerul a 
10 oameni, Țurcan fiind ncri-

avut 
spor-

Dinamo: Uțu—Popa, N un w ei Her III. 
Ivan—Alexandru. NunweilleY IV—Ene, 
V arga, Frățilă, Eftimie, David.

Minerul : Mihalache (din min. 82 Tu- 
naru) — Plev, ('.oman. Dan II—Mihăilă, 
M i h aly—Cucu (fii n mi n. 27 S t an ci u ). 
Nisipeanu, Szoke, Țurcan, Creiniceanu.

C.C.A.
Dinamo Buc. 
Petrolul
Dinamo Bacău 
U.T.A.
Steagul roșu 
Rapid
Ști in ta Cluj 
Farul
Minerul 
Progresul
Știința Timișoara
Corvinul
C.S.M.S.

ETAPA VIITOARE

18 12 1 5 47:28 25
18 10 3 5 37:18 23
18 8 7 3 32:25 23
18 10 2 6 29:20 22
18 10 2 6 34:26 22
18 8 2 8 34:28 18
18 5 8 5 18:17 18
18 8 2 8 30:33 18
18 6 3 9 25:35 15
18 7 1 10 24:40 15
18 5 4 9 30:39 14
18 5 4 9 26:38 14
18 4 5 9 22:33 13
18 3 6 9 28:36 12

C.C.A.—Petrolul, Steagul roșu—Mine- 
il, Rapid—Corvinul, Dinamo Baciu— 
inamo București. C.S.M.S.-—Farul, Ști- 
(a Cluj—Progresul, U.T.A.—Știinta 
niisoara
• Miercuri 19 aprilie se dispută la 
unodoara meciul Corvinul—Dinamo 
uoureșli, din etapa a 22 a,

aleile din in- 
me tal urgie din 
loc întrecerile 

— faza 
După parcurgerea celor 

juniorul Petre Nicu (x) a ter- 
învingător, urinat îndeaproape 
Iontță și Nicolae Vizirii. Invin- 
carc este elev în a.nul IV (spe- 

s trim gări e) s-a m.a«i remarcat

Du niiicucă d im i nea ț ă, 
ciuta grupului școlar 
Capitală, au avut 
crosului ..Să întîmpinâm l Mai' 
pe asociație.
800 ni,
minat
de Dan
gă torul.
ci aii za rea

și cu prilejul crosului ,,Să ut Lîitipi ti Am 
7 Noiembrie*. Atunci a ocupat looul 4 
La finala raionului ,.l Mai” și a termi
nat pe locul 13 la faza orășenească. Fo
tografia reprezintă un asjvect de la în
treceri .

M. TOKACEK — cores?.

f
C. COMARNISCH1

f’ră/i/u (Diuamo București) înscrie al doilea gol pentru echipa sa Foto: B. Ciobanu

SÎMBĂTĂ ÎNCEPE IN CAPITALĂ
CONCURSUL DE SCRIMĂ

DINTRE REPREZENTATIVELE
R.P. ROMINE $1 R.S.S. BIELORUSE

Scrimerii țării noastre susțin la 
sFîrșitul acestei săptămînj prima 
întîlnire internațională din actua
lul sezon, în compania trăgătorilor 
din R.S.S. Bielorusă.

întîlnirea care se va desfășu
ra Ia toate armele (floretă băieți 
și fete, spadă și sabie) este pro
gramată în zilele de 22—25 apri
lie în Capitală.



FOTBHL

IN SERIA A ll-a ȘTIINȚA TIMIȘOARA A ÎNTRECUT CEAR
“ ‘ PE TEIiNOMETAL: 20-13 (12-1)

C.C.A.  — DINAMO BACAU 
36—16 (18—8). Excelent conduși de 
Otto Telman, jucătorii militari au 
câștigat categoric. Atacurile lor în 
trombă, purtate în mare viteză, au 
găsit cu regularitate descoperită a- 
părarea adversă, majoritatea termi- 
nîndu-se cu goluri spectaculoase. Di
namoviștii —. performerii primei e- 
tape (au terminat la egalitate cu Ra
pid), nu au confirmat cîtuși de puțin 
buna lor comportare din duminica 
trecută. Lipsiți în general de mobili
tate și cu portari destul de slabi, 
liandbaliștii băcăoani au cedat des
tul de ușor în fața unui atac în 
mare vervă. C.C.A. a avut cei mai 
buni jucători în Telman, Oțetea, Cîr- 
ciu, și ...baschetbalistul Cimpoiaș, 
care și-a făcut cu acest prilej un 
promițător debut. Corect arbitrajul 
lui Gh. Stoicovici (Buc.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
GALAȚI 24—13 (9—6). Scorul nu 
reflectă exact situația de pe teren. 
Timip de aproape 40 de minute stu
denții gălățeni au jucat cu mult elan, 
iținînd în „șah" puternica formație 
feroviară. Iată, de altfel, cum a e- 
voluat scorul în acest timp : 3—1 
(min. 4), 3—4 (min. 13), 5—5 (min. 
15), 6—6 (min. 20), 7—6 (min. 24) 

•— la acest scor arbitrul a refuzat 
oaspeților un gol perfect valabil ■— 
și 9—6 la sfârșitul reprizei. După 
pauză : 10—9 (min. 36) și II —10 
(min. 39). Din acest moment însă, 
datorită unor acțiuni reușite ale lui 
Liviu Constantinescu, Rapid începe 
să se detașeze, mai ales că handba- 
liștii din Galați dau din ce în ce mai 
mult semne evidente de obosea
lă. Deși a cîștigat partida la acest 
scor, formația bucureșteană nu a im
presionat, dovedind- slăbiciuni în a- 
părare (mai ales portarul Medeșan) 
și imprecizie în aruncările la poartă 
(a ratat cel puțin 10 contraatacuri 
clare). Arbitrul M. lonescu (Buc.) a 
condus cu multe greșeli.

A. VASILIU

L. Constantinescu — cel mui bun jucător de la Rapid în meciul de ieri — trage 
la poartă, cu toată opoziția lui Sîrbu. Fază din meciul Rapid București — 

Știința

C.S.M.S.  IAȘI — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 16—16 (10—7). Localnicii au 
trecut pe lîngă o frumoasă victorie. 
Ei au avut inițiativa în permanență, 
conducînd uneori chiar cu 5 puncte 
diferență (6—1), dar slăbind ritmul 
în final au permis bucureștenilor să 
le „smulgă" un rezultat egal.
(P. Codrea — coresp.).

PETROLUL TELEAJEN — DINA
MO BUCUREȘTI 15-21 (8—13).
A fost un joc frumos, de un bun ni
vel tehnic. Superiori din punct de 
vedere tehnic, dinamoviștii au cîș
tigat clar. (P. Voicilă — M. Popes
cu — coresp.).

SERIA A II-A

VOINȚA SIBIU — RAPID ORA
DEA 23—11 (9—4). Jocul nu a avut 
istoric decit 20 de minute, timp în 
care orâdenii au reușit să țină piept 
echipei sibiene. Apoi, Voința s-a de 
tașat, ciștigînd categoric.

Campionat ele republicane

Gala/i

ȘTIINȚA CRAIOVA — DINAMO 
BRAȘOV 15-11,(8-6). La capătul 
unei partide de un bun nivel tehnic, 
studenții, mai deciși în acțiunile de 
atac, au obținut o victorie meritată 
(M. Gherghinoiu-coresp.).

DINAMO TG. MUREȘ—ȘTIINȚA PE
TROȘANI 20—15 (9—6).

TEHNOMETAL TIMISOARA—ȘTI
INȚA TIMIȘOARA 13—20 (7—12).
Derbiul local s-a încheiat cu victoria 
clară a studenților, învingătorii s-an 
apărat mai bine, iar iu atac au jucat 
mai clar și mai variat.

(C. Popa și I. Ioana — coresp.)

REZULTATE NORMALE 
IN CAMPIONATUL DE „11”

DINAMO BRASOV—CHIMIA FĂGĂ 
RAȘ 4—28 (3—12).

VICTORIA JIMHOLIA — TEXTILA 
C1SNĂDIE 7—6 (4—3).

C.S.M. REȘIȚA—VOINȚA SIBIU
15—7 (6—4).

VOINȚA SIGHIȘOARA—C.C.A. 14— 
23 (7—12).

IERI, ÎN CATEGORIA B
Seria I

Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Brăila 
2-2 (0-2)

Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 
5-0 (3-0)

Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina 
2-0 (1-0)

S.N.M. Constanța — Prahova Plo
iești 1-1 (1-0)
; Dinamo Suceava — Rapid Focșani 
2-0 (2-0).

Steaua roșie Bacău — Unirea Iași 
2-1 (2-1)

Dinamo Galați — Foresta Fălticeni 
nedisputat.

CLASAMENTUL
1. Metalul Tîrgoviște 16 12 1 3 54:18 25
2. Dinamo Galați 15 9 5 1 22:10 23
3. C.F.R. pașcani 16 7 5 4 30:22 19
4. Poiana Cîmpina 16 7 4 5 23:17 18
5. Flacăra Moreni 16 7 4 5 25:23 18
6. C.S.M. Brăila 16 5 6 5 16:17 16
7. Rapid Focșani 16 6 4 6 20:23 16
8. Dinamo Suceava 16 6 4 6 20:25 16
9. steaua roșie Bacău 16 5 6 5 16:32 16

10. S.N.M. Constanța 16 3 7 6 15:18 13
11. Prahova Ploiești 16 4 4 8 24:30 12
12. Rulmentul Bîrlad 16 4 3 9 18:34 11
13. Unirea • Iași 16 3 4 9 25:29 10
14. Foresta Fălticeni 15 3 3 9 17:27 9

ETAPA VIITOARE : Poiana Cîmpi-
ha — Dinamo Suceava, Foresta Fălti
ceni — Steaua roșie Bacău, Unirea 
Iași — Dinamo Galați, Prahova Plo
iești — Rulmentul Bîrlad, Rapid Foc
șani — Metalul Tîrgoviște, C.F.R. 
Pașcani — C.S.M. Brăila, S.N.M. Con
stanța — Flacăra Moreni.

Seria a ll-a
Știința București — Drubeta T. Se

verin. 2-3 (0-1).
. C.S.M. Sibiu — C.F.R. Electro Cra
iova 3-1 (1-1)

C.F.R. Roșiori — Metalul Buc. 1-0 
d-o)

Dinamo Pitești — Chimia Govora 
7-0 (3-0)

C.S.M. Medias — Academia mili
tară 5>0 (1-0)

Știința Crfliova — Chimia Făgăraș 
2-0 (1-0)

Dinamp Obor — Tractorul Brașov 
1-0 (0-0)

CLASAMENTUL

1. Dinamo Pitești
2. Știința CraiOva
3. Știința București

16 9 3 4 35:19 21
16 9 2 5 22:11 20
16 9 1 6 28:19 19

4. C.S.M. Sibiu 16 8 3 5 24:21 19
5. C.S.M. Mediaș 16 7 3 6 23:25 17
6. Dinamo Obor 16 5 6 5 26:21 16
7. Academia Militară 16 7. 2 7 28:24 16
8. Tractorul Brașov u 6 4 6 19:17 16
9. Drubeta T. Severin 16 6 3 7 24:31 15

10. C.F.R. Roșiori l(i 5 5 6 12:18 15
11. Chimia Govora 16 5 4 7 14:27 11
12. Chimia Făgăraș 16 5 2 9 22:24 12
13. CFR Electro Craiova 16 5 2 9 23:32 12
14. Metalul București 16 5 2 9 19:30 12

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Mediaș— 
Dinamo Pitești, Academia Militară — 
Metalul București, Chimia Govora — 
Drubeta T. Severin, Știința Craiova — 
C.F.R. Electro Craiova, Tractorul Bra
șov — C.S.M. Sibiu, Dinamo Obor — 
Știința București, Chimia Făgăraș — 
C.F.R. Roșiori

Seria a lil-a

C.S.M. Reșița — Dinamo Săsar 2-0 
0-0)

C.F.R. Timișoara — Industria Sîr- 
mei C. Turzii 2-1 (1-1).

Dinamo Barza — Recolta Cărei 2-2 
(0-0)

C.S.M. Baia Mare — Ariesul Turda 
1-0 (1-0)

AMEF Anad — C.S. Oradea 2-3 
(1-2)

C.S.M. Cluj — Jiul Petroșani 2-0 
(0-0)

Gloria Bistrița — Mureșul Tg. Mu
reș 1-0 (0-0).

CLASAMENTUL.

1. C.S.M. Baia Mare 16 9 4 3 21: 9 22
2. C.F.R. Timișoara 16 9 2 5 30:14 20
3. C.S. Oradea 16 9 2 5 30:23 20
4. Jiul Petroșani 16 7 5 4 20:14 19
5. Ind. Sîi'mei C. Turzii 16 7 4 5 33:20 18
6. Dinamo Săsar 16 7 3 6 21:21 17
7. C.S.M. Reșița 16 6 5 5 19:20 17
8. C.S.M. Cluj 16 7 3 6 21:29 17
9. Mur eșul Tg. Mureș 16 5 6 5 25:21 1G

10. Arieșul Turda 16 5 5 6 20:21 15
11. Recolta Cărei 1G 4 5 7 15:26 13
12. A.M.E.F. A iad 16 3 6 7 14:22 12
13. Gloria Bistrița 16 3 4 9 12:26 10
14. Dinamo Barza 16 2 4 10 16:31 8

ETAPA VIITOARE: C.S. Oradea — 
Dinamo, Barza, C.S.M. Cluj — Arieșul 
Turda, Industria Sîrmei C. Turzii — 
C.S.M. Reșița, Jiul Petroșani — Glo
ria Bistrița, C.S.M. Baia Mare — Di
namo Săsar, Mureșul Tg. Mureș —* 
AMEF Arad, Recolta Cărei — CFR 
Timișoara.

Surpriza turului
STEAGUL ROȘU BRAȘOV- DINAMO BUCUREȘTI 16-10
BRAȘOV 16 (prin telefon). Dina

mo București, multipla campioană re
publicană, a foit învinsă pentru a 
doua oară în decurs de 13 ani. 
Această performanță au reușit-o luptă
torii din orașul de la poalele Tîm- 
pei. După ce sîrnbătă brașovenii au 
întrecut cu 3-2 pe bucureșteni, la li
bere, ei au reușit duminică un ex
celent 8—8 la clasice. Rezultat final 
16-10 pentru Steagul roșu Brașov. 
Iată rezultatele înregistrate la cla
sice : 52 kg : C. Ofițerescu (St. r.) 
învinge Ia tuș pe Gh. Szabad (D) ; 
57 kg : I. Cernea (D) învinge la tuș 
pe I. Nemeș (St. r.) ; 62 kg: I. Vai- 
deș (St. r.) meci nul cu M. Sultz 
(D) l ; 67 kg : A. Tampa (St. r.) învinge 
la pct. pe V. Popescu (D) ; 73 kg : 
V. Bularca (St. r.) înv. la tuș pe I. 
Enache (D) ; 79 kg. : N. Baciu (St. r.) 
meci nul cu I. Țăranu (D) !; 87 kg : 
Gh. Popovici (D) inv. la pct. (după 
ce a fost autotuș) pe I. Radu (St. r.); 
Grea : N. Marti nescu (D) înv. la pct. 
pe Marinache (St. r.). Alte rezultate: 
Steagul roșu—C. S. M. Galați 18-6, 
cu C.F.R. Timișoara 20—6 ; Dinamo 
București—C.F.R. Timișoara 19—7, cu 
C. S. M. Galați 18-8 ; C. S. M. Ga
lați—C.F.R. Timișoara 17—9. Notăm că 
din arbitrii programați nu s-a pre
zentat decit... unul !

C. GRUIA, P. DUMITRESCU 
corespondenți

TG. MUREȘ 16 (prin telefon). Echi
pa metalurgiștilor bucureșteni a reu
șit excelenta performanță de a cîș- 
tlga intilnirile din grupa programată 
în localitate. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Metalul 23 August— 
C.F.R. Electroputsre Craiova 20—6 (li
bere 8-2), cu C. S. M. Baia Mare 
16-3 (8—2), cu Voința Tg. Mureș 
18-8 (6—4). Voința Tg. Mureș—C.S.M. 
Baia Mare 12-12! (6-4), cu C.S.M. 
Electroputere Craiova 16—10 (8—2)
C.S.M. Baia Mare—C.F.R. Electropu- 
tere Craiova 18-6 (6—4).

I. PAUS — coresp.
Etapa a patra a programat printre 

altele și un interesant „duel" C.C.A.- 
Progresul București, care a avut loc 
ieri în Capitală. Luptătorii de la 
Progresul au reușit să-i învingă pe 
Militari, la clasice, cu 0—7. în schimb. 

la libere, ei n-au reușit nici măcar 
un meci nul, fiind învinși cu cate
goricul scor de 10-0 ! Remarcăm fap
tul că luptătorii de „libere" de la 
C.C.A. au reușit ieri o bună per
formanță : 3 victorii cu 10—0 !

A treia echipă din grupa de la 
București, C. S. M. Reșița, a consti
tuit o plăcută surpriză. Ea a obținut. 
Ia clasice, trei victorii clare. Din 
păcate, luptătorii reșițeni de la „li
bere" nu au reușit să mențină bu
nul rezultat obținut de cei de la „cla
sice" și astfel C.S.M. Reșița a trebuit 
să se mulțumească cu o singură vic
torie, aceea asupra orădenilor. Bu
nele performanțe obținute de reși
țeni se datoresc categoriilor mici, 
pină la 73 kg. Din 12 întilniri : 11 
victorii și un singur meci nul. No
tăm numele performerilor : C. Tur
turea, I. Alionescu, P. Popescu și M. 
Bolocan. Iată rezultatele : C. C. A.— 
Progresul 17—9, cu C.S.M. Reșița 17— 
9, cu C. S. Oradea 19—7. Progresul— 
C. S. M. Reșița 16-10, cu C. S. Ora
dea 20—6. C.S.M. Reșița—C.S. Oradea
18-8.

— = =—
Virgii Sîndeanu (Progresul) și Marta Erdreich (Voința)

învingători in „Cupa Primăverii”
Competiția de tenis de masă or

ganizată în Capitală de clubul spor
tiv l.T.B, și dotata cu „Cupa Primă
verii" a luat slîrșit cu victoria lui 
Virgil Sîndeanu (Progresul) și Mar
ta Erdreich (Voința). Cei doi ciști- 
gatori au dovedit o bună pregătire 
și o voința deosebită de lupta, suc
cesul lor fiind pe deplin meritat, 
lată clasamentele și rezultatele înre
gistrate :

Simplu bărbați : 1. Sîndeanu (6 v. 
19 seturi câștigate, 5 pierdute) cu 
Gantner 3—1, Angelescu 3—I, Pesch 
3—0, lonescu Soare 1—3, Bottner, 
3—0, Naumescu 3—0, Iscovici 3—0;
2. Gantner £6 v„ 19—5) cu Angeles

C.C.A. a întrecut fără drept de apel
REZULTATE TEHNICE;

Dinamo — C.C.A. 3—22 (0—1!) 
Aletalul — Progresul 3—3 (3—3) 
l.T.B. _ Știința Cluj 14—3 (0—3)! 
C.S.M.S. Iași — Rapid 3—0 (0—0).
■ O partida cu totul remarcabilă 

a realizat „XV“-le militar în compa
nia echipei Dinarno. C.C.A. a prestat 
ieri pe stadionul din șoseaua Ștefan 
cel Mare, în derbiul etapei a Vl-a, 
cel mai valoros joc din actualul 
campionat. Ea se anunță o serioasă 
pretendentă la titlul de campioană a 
țârii. Rugbiștii de la C.C.A. au bene
ficiat în această întîlnire de o înain
tare extrem de mobilă (cei mai buni 
Preda. Căpușan. lonescu, Enache 1, 
de o linie de treisferturî în mare ver
vă (animator: Radu Nanu) și de un 
fundaș, Penciu, într-o formă cu totul 
excepțională ! In aceste condiții, echi
pa antrenată de P. Co-smănescu a 
putut folo-si cu deplin succes toată 
gama procedeelor tehnice, mareînd în 

cu 3—0, Pesch 3—1, lonescu Soare 
3—0, Bottner 3—1, Naumescu 3—0, 
Iscovici 3—0; 3. Angelescu (4 v., 
14—12) cu Pesch 3—0, lonescu Soa
re 3—1, Bottner 3—1, Naumescu 
3—0, Iscovici 3—2; 4. Pesch (4 v.,
13— 10) cu lonescu Soare 3—0, Bot- 
tner 3—2, Naumescu 3—2, Iscovici 
3—0; 5. lonescu Soare (4 v„ 13—15) 
cu Bottner 3—2, Naumescu 3—2, 
Iscovici 3—i: 6. Bottner (3 v„
14— 16) ou Naurm-sou 3—1, Iscovici 
3—2; 7. Naumescu (1 v„ 8—19) — 8. 
Iscovici (0 v., 6—21) 3—1.

Simplu femei: 1. M. Erdreich (7 v.) 
cu V. Jandrescu 2—0, A. Novac 2—1, 
B. Răduică 2—0, M. Jandrescu 2—0,

serie prin Șt. Constantin (lovitură de 
picior căzută), Penciu (lovitură de 
pedeapsă), Căpușan (încercare trans
formată de Penciu). Penciu (lovitură 
de pedeapsă), Ciobănel (încercare), 
lonescu (încercare transformată de 
Radu Nanu).

Dinamo, în schimb, fără a presta 
un joc slab (în cimp, dinamoviștii au 
inițiat și au desfășurat atacuri peri
culoase, iar în margine au ob
ținut prin Graur, Tuțuianu și Rusu 
majoritatea baloanelor) nu a putut 
ține pasul, n-a reușit să reziste rit
mului impus de adversar, cedînd pe 
măsură ce timpul se scurgea, cu ex
cepția primului sfert de oră al repri
zei secunde cînd, de altfel, au și în
scris punctele de onoare prin Nagy. 
Acesta a transformat impecabil o lo
vitură de pedeapsă. După noi, Dinamo 
care posedă un lot valoros a greșit 
sub aspect tactic, aglomerînd jocul 
pe înaintare, iar jucătorii din linia 
de treisferturî au arătat aproape de 
fiecare dată un plasament neinspirat.

D. Berbecaru 2—0, E. Max 2—0, V. 
Veliu 2—1; 2. V. Jandrescu (6 v.) cu 
A. Novac 2—0, E. Răduică 2—0, M. 
Jandrescu 2 — 1, D. Berbecaru 2—0,
E. Max 2—0, V. Veliu 2—0; 3. A.
Novac (4 v., 10—7) cu E. Răduică 
2—1, M. Jandrescu I—2, D. Berbeca
ru 2—0, E. Max 2—0, V. Veliu 2—0; 
4. E. Răduică (4 v„ 9—7) cu M. 
Jandrescu 2—1, D. Berbecaru 2—0,
E. Max 2-0, V. Veliu 2-0; 5. M. 
Jandrescu (4 v., 10—9) cu D. Ber
becaru 2—0, E. Max 2—1, V. Veliu 
2—1; 6. D. Berbecaru (2 v., 4—li) 
cu E. Max 2—1, V. Veliu 2—0; 7. 
E.Max (1 v. 4—12) — 8. V. Veliu
£0 v., 2—14) 2-0,

pe Dinamo: 22-3!
Impecabil arbitrajul prestat de Vic

tor VardeHa.
■ In „deschidere" la derbiul eta

pei, Metalul și Progresul au furnizat 
o partidă cu multe faze interesante 
Superiorității Metalului pe înaintare 
Progresul i-a răspuns printr-un jcx 
cu multă fantezie, cu o gamă întrea 
gă de subtilități tehnice. Este de ase 
menea demnă de relevat tendința am 
belor echipe către joc deschis. Rezul 
tatul întîlnirii este echitabil. Au în 
scris: Făgărășanu (lovitură de pe 
deapsă) pentru Progresul și respecți' 
Iancu (lovitură de picior căzută) 
Cei mai buni : Manote, Chiirvase, Ne 
gulescu și Scarlat de la Metalul 
Marinache. Chiriac și Aiexandresci 
(repriza I). Bun arbitrajul lui Hi 
MI'eT

■ l.T.B. a rcâhzat o neașteptat; 
dar meritată victorie în dauna Știir 
țel Cluj, care a evoluat din nou c 
mult sul) posibilități. Bucureștenii a 
prestat un joc deschis, curajos ; 
eficace, speculînd toate greșelile ap;' 
rării adverse. Realizatori : Corav 
(lovitură de picior căzută), Țuțuian 
(lovitură de pedeapsă), S-ava (încei 
care), Valentin Nistor (încercai 
transformată de Tuțuianu).

Știința Cluj a jucat bine pe inair 
tare obținînd 90% din baloane. I 
schimb n-a știut să fructifice, 
deoparte datorită jocului foarte sla 
ai liniei de treisferturî, iar pe c 
altă parte ușurinței cu care au priv 
meciul. Clujenii au înscris prin Geb 
fiigy. Recreați : Teofilovici, Sav. 
Coravu, Chirică, Ghica. Nistor I 
Nistor II de 1a l.T.B., Gebefiig 
Manolache, Demian și Grigoriu de 
Știinta Clui.

D. CALLIMACH1 
Ț. STAMA

B La Iași, formația locală C.S M. 
a realizat o victorie la limită in da 
na echipei Rapid. Meciul a fost anoi 
închis, ieșenii și-au asigurat victor 
prin încercarea realizată de Stela 
Ă arbitrat foarte slab, Ștefan Nic 
lae.

GH. VASILIU — corespondent



24 de goluri —ceie mai multe din retur —m etapa a XVIlI-a a categoriei A

Steagul roșu — C. C. A.: 2-1 (2-0)
BRAȘOV 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru). La capătul unui 
meci de factură tehnică modestă, 
care a plăcut mai mult prin comba
tivitatea echipei gazde și prin rit
mul rapid îi) care s-a jucat majori
tatea timpului, formajia locală a 
abținut o muncită și meritată victo
rie în întîlnirea cu C.C.A. : 2—1
(2-0).

Fotbaliștii echipei gazdă au acțio
nat în viteză, în forță, cîștigind ma
joritatea duelurilor pentru balon. Ei 
au fost net mai buni în 
ză, au stăpînit mijlocul 
și-au creat multe ocazii, 
n-au concretizat dealt 
Proca după 15 secunde 
putui jocului și prin 
nun. 35. Atît de netă 
narea echipei gazdă în

prima repri- 
terenului și 
dintre care 
două: prin 
de la înce- 
Fusulan în 

a fost domi- 
această parte

a meciului, incit pînă în min. 25 nu 
am înregistrai nici un șut la poarta 
lui Ghițăl Surprinsă de iureșul fot
baliștilor de la Steagul roșu, echipa 
C.C.A. s-a retras în propria ei ju
mătate de teren, unde a comis gre
șeală după greșeală, în așa fel 
încît lăsa impresia că este doar 
„umbra“ unei formații fruntașe-

La reluare, Steagul roșu a prac
ticat același joc ofensiv, lăsînd im-, 
presia că este decisă să realizeze o 
victorie de proporții. Dar nu au tre
cut decît 5 minute și jocul s-a echi
librat. Echipa C.C.A. și-a revenit din 
amorțeală, halfii sprijinind mai mult 
atacul, care a început să închege ac
țiuni periculoase. Ca urmare, o peri
oadă de timp am asistat la un joc 
echilibrat, cu faze frumoase de. fot
bal. S-a ratat însă mult, cea mai

FARUL — RAPID 1-0 (1-0)

clară ocazie fiind pierduta de Proca 
în miri, 68: singur cu Voinescu în 
față, el a tras slab, dînd posibilitate 
portarului de la C.C.A. (într-o forma 
excelentă) să blocheze mingea. După 
puțin, Țătaru a executat o lovitură 
liberă și Constantin, cu capul, a 
„pus" mingea peste Ghiță. După gol, 
gazdele slăbesc treptat ritmul, în 
timp ce oaspeții devin mai activi. Ei 
au cîteva ocazii, pe care le ratează 
însă.

Arbitrul I. Ritter (Timișoara) a 
condus corect și autoritar.

Steagul roșu: Ghiță —- Zbîriea, 
Zaharia, Nagy — Campo (Bîrsan 
din min. 72), Szigeti — Hașoti, Fu- 
siilan, Proca, Seredai, David. C.C.A.: 
Voinescu — Zavoda II, ApoU'in, l- 
vănescu — Jenei, Bone — Cacovea- 
nu, Constantin, Alexarulrescu. Rr.kși, 
Tătaru.

CALIN ANTONESCU

Smărăndescu II (Progresul) se ..descurcă* printre 
slo/und o minge înaltă

trei apărători timișoreni

Foto : P. Romoșan

CONSTANȚA, 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Ultimele rezultate ale 
Farului și ale Rapidului au stirnit 
un interes mare pentru meciul lor 
de azi. Așa se explică faptul că bile
tele s-au vindut de vineri, iar in tri
bunele stadionului „1 Mai“ au luat loc 
mai bine de 25.000 de spectatori, 
printre care și citeva sute de supor
teri rapidiști. Interesul spectatorilor 
a fost răsplătit doar in. parte. Echi
pele au prilejuit un joc specific de 
campionat, in care s-a luptat mult 
și destul de corect, dar din punct 
de vedere tehnic ele. au rămas da
toare. E drept că a bătut un vint 
destul de puternic, care a influențai 
desfășurarea acțiunilor, dar și așa 
echipele puteau oferi mai mult in 
ceea ce privește calitatea jocului.

Farul a reușit să ciștige acest 
meci cu 1—0 (1-0) și după aspectul 
general al jocului a meritat victoria, 
chiar dacă unicul pol a fost .înscris 
de Moroianu (min. 19) printr-o cen
trare cu efect și cu... contribuția 
viatului. Jucătorii constănfeni au ju
cat eu mai multă ardoare, in pri-

Știinfa Cluj—U.T.A. 3-2
CLUJ, 16 (prin telefon). Peste 

20.000 de spectatori au urmărit o 
partidă de un bun nivel tehnic, în 
care studenții au avut inițiativa în 
majoritatea timpului. Ei au cedat 
numai spre sfîrșitul partidei, cînd 
excepționala pregătire fizică a arăde
nilor a înclinat pentru 15 minute ba
lanța șanselor de partea lor.

Prima parte a. meciului s-a ca
racterizat printr-un ritm deosebit de 
viu, imprimat mai ales de atacanții 
clujeni (Gane și Mateianu au fost 
cei mai buni). De fapt, cele 45 mi
nute ale primei reprize s-au consu
mat în imediata apropiere a porții 
lui Coman, gazdele reușind să creeze 
numeroase faze periculoase, în ciuda 
supraaglomerării arădenilor în apă
rare. Primul gol a fost înscris în 
min. 20 de Gane care, servit admi
rabil de Ivansuc, a marcat imparabil 
la colț. In cele 14 minute care au 
trecut pînă la înscrierea celui de al 
doilea gol, gazdele au mai avut oca
zii de gol, dar Suciu, Marcu și Ivan
suc au ratat, sau Coman a. reținut în 
ultimă instanță. în min. 34 Ivansuc 
centrează și Mateianu înscrie cu ca
pul printr-un plonjon spectaculos : 
2-0.

După pauză, studenții slăbesc rit
mul și oaspeții devin mult mai insiș- 
tenți. Ei înscriu în min. 55 prin Pop, 
dar chiar în același minut Petru 
Emil majorează scorul (3—1) prin
tr-un gol înscris cu capul la o lovi
tură de colț.. In continuare, joțul are 
o desfășurare dramatică. Fazele se 
succed cu rapiditate de la o poartă 
la alta, dar Moguț și Coman (mai 
apoi Faur) rețin șuturi grele. In 
min. 75 Floruț înscrie dintr-un unghi 
dțficil. Din acest moment, inițiativa 
trece în întregime de partea oaspe
ților, care își creează numeroase oca
zii de gol, dar pe care le ratează.

Arbitrul Gheorghe Duiea (Buc.) a 
condus satisfăcător.

ȘTIINȚA : MOGUȚ-Kromely, Mu- 
reșan, Costin (II. Moldovan)—PETRU 
EMIL, Cimpeanu-Ivansuc, Marcu, 
GANE, MATEIANU, Suciu.

U. T. A. : Coman (Faur)—Sziics,
Băcuț II, Neamțu—CAPAȘ, PET- 
SCHOVSCHI, PlRCALAB, Mețcas, 
Pop, Floruț, Czako.

ȚEOF1L BALAJ — coresp. reg-

apă-mul rind in atac, și au avut o 
rgre mai bună. Cel mai bun jucător 
de la Farul (și chiar de pe teren), n 
fost Buzea, alături de care s-au mai 
impus Brinzei, Ghibănescu și 
ianu. Rapid putea obține un 
tat de egalitate. A 
ocazii bune, dar în 
mai 
qare. 
bilă 
ușor 
la poartă. S-au 
șu, Motroc, 
prima repriză.
fost egal. Echipele au acționat fără 
claritate. Golul marcat de Moroianu 
înviorează jocul, care devine 
mic in ultimele 15 minute ale 
zei, cînd fazele se succed cu repe
ziciune de la o poartă la alta. Am
bele echipe ratează multe situații 
favorabile. Cea mai clară a pierde 
Văcaru in min. 35. După pauză, Fa
rul are inițiativa mult timp, dar 
înaintașii nu finalizează. Spre sfîrșit. 
Rapid trece in atac și are o ocazie 
mare in min. 74, dar Ionescu luftează 
la 14 metri de poarta părăsită de 
Ghibănescu! In ultimele minute Ra
pid continuă să atace, dar Farul se 
apără calm și organizat. Arbitrul Eu
gen Bucșe a condus bine formațiile:

FARUL : Ghibănescu—Straton, Brin
zei, Buzea—Stancu, Bibere—Moroianu. 
Sever, Olaru, Ciosescu, Mănescu 
(min. 81 Niculescu).

RAPID: Dungu—Greavu, Motroc,
Macri—Neacșu, Koczka—Copil, Ozon. 
Ionescu, Georgescu, Văcaru.

Dupâ jialru îniringcri, o victorie coniorlabilâ

slab decit
Apărarea 

(fundașii)!, 
balonul și

Moro- 
rezul- 
citeve 
jucat

și avut 
general a

partidele anteri- 
dovedit penetra- 
atacul a pierdut 

tras foarte puțin

in
s-a
iar
a

remarcat doar Neac- 
Dungu și Koczka. In 

la inceput, meciul a

dina- 
repri-

PETRE GAȚU

Progresul Stiinta» » Timișoara 6-0 (2-0)
După ce și-a, nemulțumit șuporterii 

timp de patru etape la rînd, fotba
liștii de la Progresul le-au redat, 
ieri, puțin din mîndria de... susțină
tori. „După acest 6—0 — se entu
ziasma, unul dintre ei ,în tribună — 
nici nu mai poate fi vorba de retro
gradare".... Să fie oare chiar așa?!

Făcînd abstracție de slaba rezis
tență opusă de adversari, Progresul 
București, a părut ieri mult schimba
tă în bine. Punctul nevralgic de pînă 
acum, linia de- atac, și-a găsit se 
pare cea mai bună' formulă. Tinărul 
Voinea și frații Smărăndescu au alcă
tuit -o tripletă inspirată și „bătăioa
să", care s-a plimbat cum a vrut 
printre cei 7—8 (!) apărători timișo
reni, așezați pe două linii în fața 
porții lui Pain. Adăugind la aceasta 
și randamentul- mai bun al extreme
lor și în special al lui Oaidă, avem 
în parte și explicația severului scor 
de 6—0. De ce numai în parte ? Pen
tru că, trebuie spus, la acest confor
tabil 6—0 și-a adus o largă contri
buție și formația oaspe. Țintind doar... 
un punct, studenții au venit deciși 
să se apere 90 de minute (și să con
traatace cînd și cum or putea) așa 
cum au procedat de altfel și în jocul 
susținut, în prima etapă, cu Rapid. 
Dar, ceea ce ic-a reușit atunci (0—0) 
n-a mai fost pasibil acum. De ce? 
Pentru că primul gol înscris de Pro
gresul a venit destul de repede 
(Oaidă min. 28) și încrederea într-un 
rezultat de egalitate a început să se

risipească. După 
cel de al doilea 
care—
Spre surprinderea tuturor, antrenorii 
Reuter și Bindea au prescris mai de
parte echipei lor aceeași „rețetă", 
după părerea noastră cu totul con
traindicată chiar de la începutul par
tidei. Jucătorul cu nr. 7 (Petescu) a 
operat 
fel ca 
gurul 
primit 
mingi 
tari, le-a risipit în vint. ȘL astfel s-a 
scurs 
fel a 
cînd 
patru 
54 și 
și Oaidă (min. 85).

5 minute a căzut și 
gol (Marin, min. 33) 

le-a anunțat și pe celelalte.

în continuare foarte retras, la 
și interul stînga Lereter. Sin- 
Vîrf de atac (Manobache) a 
cu totul întîmplător cîteva 

pe care, din lipsă de colabora-

o primă repriză; aproape la 
fost jocul și în repriza secund::, 
bucureștenii au mai înscris de 
ori prin Smărăndescu II (min. 
55), Idniță din 11 m (min. 70)

Arbitrul O. Comșu (Craiova) a 
avut de condus o partidă ușoară. Cu 
toate acestea, el a comis cîteva erori, 
printre care și acordarea pena 1 ti ului1 
fructificat de loniță. In compensație 
el „a închis ochii" în min. 83, la 
faza cînd Oaidă a fost pur și simplu 
luat în brațe, în careu, de Curcan-

Au jucat echipele: PROGRESUEs 
Mîndru — Nedelcu, IONITA, Soare
— ȘTIRBEI. • PAȘCANU OAIDA, 
SMĂRĂNDESCU II. VOINEA (din 
min. 56, Sandu), SMĂRĂNDESCU I, 
MARIN.

ȘTIINȚA : 
Curcan) --
— Cojereanu 
nu — Petescu 
nu), Igna, 
Mițaru.

Pain (din 
lenei, Țurcan, 

(Petescu). 
(din min. 
Manolache,

mi ti- 59,
C.odreanu 

Halmăgea- 
46 Girlea- 

Lereter,

o. NICOLAESCU

Ploicșt citii au egalat dintr-un „li metri*’:

PETROLUL - C. S. M. S. 1-1 (0-0)i

CorvinuS — Dinamo Bacău ®-l

Joc de factură modestă la Hunedoara
HUNEDOARA 16 (prin telefon). 

Deși a dominat aproape tot timpul 
jocului, Corvinul n-a putut cîștiga 
partida cu Dinama Baeău datorită 
faptului că a înghesuit jocul pe cen
tru, unde stoperul advers Lazăr a 
fost de netrecut. Meciul n-a fost prea 
ridicat din punct de vedere tehnic, 
dar a plăcut datorită dîrzenlei cu 
care s-a jucat din primul și pînă în 
ultimul minut. Corvinul a greșit în 
atac, unde înaintașii săi s-au în
curcat în pase „pe metru pătrat", 
jucînd nervos și fără eficacitate. Su
perioritatea gazdelor se poate vedea 
și din raportul de cernere (10—2 pen
tru Corvinul). Băcăoanii și-au bazat 
jocul pe contraatacuri fulgerătoare 
pe aripi, contraatacuri care au fost 
însă destrămate de apărarea imediată 
a gazdelor. Victoria lor se datorește , 
și accidentării lui Izghireanu ; cînd 
acesta era ieșit, înaintarea oaspeți
lor a surprins apărarea locală în
tr-un moment de derută, înscriind 
prin Nemeș unicul gol al partidei, 
in minutul 46. Iată citeva faze mai 
importante din 
jocului : în min. 
primește o pasă lungă de 
și șutează puternie, dar 
bară. In min. 28 la o 
Constantinescu—Aii—Anton, 
trage plasat cu capul, 
ține.

Hunedorenii ratează 
în min. 78 cînd Anton 
tar de la numai 6 metri. în min. 88, 
Constantinescu în poziție 
gol este faultat in careu 
Lazăr și arbitrul acordă 11 
vitura este executată de

timpul desfășurării
15, Constantinescu 

la Ionescu 
pe lingă 
combinație 

ultimul
dar Ghiță re-

o ocazie rară 
trage în por-

elară de 
de către 
metri. Lo-
Ali care

latrage in bară, mingea revine 
Constantinescu, acesta trage din nou 
în bară și astfel este ratată din nou 
posibilitatea de a înscrie.

A arbitrat Andrei Rădulescu—Buc.
CORVINUL : Niculescu—Buzeșan,

NACU, IZGHIREANU (Coiclu din 
min. 54) — Balint, TATARU—Zanca, 
CONSTANTINESCU, Anton, IONES
CU, Aii.

DINAMO BACAU : GHIȚĂ—Gio-
sanu, LAZ AR, Gross—Rădulescu, Vă- 
tafu—FILIP, Nemeș, Gram, Ciripoi, 
Drăgoi.

C. MORARU și V. ALBU 
corespondenți

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon de la tri
misul nostru). Pornind favoriți în 
acest meci, petroliștii au trebuit să 
se mulțumească pînă la urmă cu un 
rezultat de egalitate, obținut după 
multă, chiar foarte multă trudă, în 
urma unei lovituri de la 11 m, acor
dată cu ușurință. Jocul, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de nervozitate și, 
spre regretul celor 20.000 de specta
tori, a ocazionat prea puține faze de 
fotbal adevărat. A fost o luptă acer
bă pentru victorie din partea ambe
lor echipe, presărată cu numeroase 
greșeli de execuție și faulturi.

In prima repriză, Petrolul, deși a 
dominat uneori copios, s-a consolat 
doar cu... ocaziile ratate (min. 28: 
Dridea — bară; min. 32: D. Munteanu 
— a tras peste poarta goală; min. 36: 
Dridea — ratează din apropiere; min. 
40: Badea — singur cu portarul, pier
de mingea).

După pauză jocul s-a echilibrat și. 
contraatacurile în adincime ale ieșeni
lor au produs multe emoții în tribu
ne. La un asemenea contraatac (min. 
57) Unguroiu a pasat „la întilnire" 
lui Voica, care a marcat nestingherit: 
1—0 pentru oaspeți ! In min. 63 șutul 
lui Chiriță a zguduit bara, iar în 
min. 75 Ursache (cel mai bun de pe 
teren) a 
executat

respins un șut fulgerător 
de Dridea. Peste două mi-

MECI INTERNAȚIONAL LA GALAȚI
GALAȚI, 16 (prin telefon). Pe sta

dionul nou din localitate, în preeența 
a peste 20.000 de iubitori ai fotbalu
lui (cifră record de spectatori prezenți 
la o întîlnire sportivă în orașul nos
tru) selecționata sindicală a orașu
lui Galați a întîlnit reprezentativa 
de fotbal a Algeriei. După un meci 
deosehit de spectaculos, in care ambele 
echipe au depus eforturi susținute 
pentru a oferi un spectacol de cali
tate, întîlnîrea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 3—3 (0—2).
Fotbaliștii oaspeți s-au impus prin 
tehnica lor desăvirșită, doniinind net 
în prima repriză. In această parte a 
jocului, ei înscriu de două ori prin 
Mekloufi (min. 17) și Oudjani (min. 
18). La 10 minute după reluare, re
prezentativa Algeriei își mărește 
avantajul la 3—0 prin același Oud
jani, care — la un contraatac —

doi apărători și pe portar șidriblează 
înscrie. Echipa oaspe pare mulțumită 
de acest rezultat și nu mai insistă. 
Fotbaliștii gâlățeni, mult schimbați 
în bine în cea de a doua repriză, 
înscriu trei goluri prin Oprea (min. 
57), Pătrașcu (min. 80) și Voicu 1 
(min. 90), terminînd astfel la egali
tate cu valoroșii fotbaliști algerieni. 
A arbitrat Alexandrii Costeanu -- 
București.

Selecționata sindicală Galați: Cîm- 
peanu — Lupea, HULEA. Lupeș 
(Șteîănescu I) — DOGAN, Weber 
— Dudaș (Oprea), PATRAȘCU^ Ște- 
fănescu II, Matei, 
zenlativa Algeriei: 
houd, Defnoun., 
Amaouche — Ben 
Oudjani, Soukane

VOI CU I ; Repre- 
Doudou — Hede- 
Zouba — Amara, 
Fadda, Mekloufi.

II, Bekhloufi.

A. SGHENCKMAN — coresp.

șutat de la 2nute același Dridea a
m, iar Ursache — cu un reflex uimi
tor — a respins în corner. Scorul li- 
nai a fost stabilit in min. 79: la o 
învălmășeală în fața porții s-au cioc
nit trei jucători: Dridea, A. Muntea-' 
nu și Dan. Ultimii doi au căzut la 
pămînt și, spre surprinderea noastră..1' 
penalii ! Ieșenii au protestat îndelung 
la decizia pripită a arbitrului rare, de 
astă dată, a fost „intransigent". Și pe- 
naltiul a fost transformai de Dridea.'

Arbitrajul lui I, Chirițescu slab.' 
Nu numai că a fast nesigur, dar a 

unele neregu'.arități.'
Nu a sancționat, de exemplu, ieșirile 
cu totul nesportive ale lui Ceoolschi 
care in repriza secundă a căutat mai 
mult picioarele lui Voica decît min
gea, lovindu-1 chiar de.. citeva ori și 
cu pumnul.

PETROLUL: Ionescu — Pali, Cepol- 
schi, FLOREA Marin Marcel, IX 
Munteanu — Badea (BABONE), TA«i 
HARCEA, Dridea. A. Munteanu. BA
BONE (din min. 60 Chiriță); C.S.M.S.S 
URSACHE - Foaie, MOȚOC, DragO- 
mirescu — Alexandrescu, Don — Ma
tei, AVASIUCHIQAIE, Voica. Unguri 
roiu, Dascălii.

inchis ochii ia

AL. 1NOVAN

Pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultat» exacte la eonoursui Pronosport 

din 16 aprilie :
I. R.P. Ungară—R.D. Germană 

II. Steagul, roșu—CCAIII. Stiinta Cluj-UTA
IV. Dinamo Bucures; — Minerul Progresul — Stjmt.a Timisoara 

Petrolul-CSMS Iași 
Corvinul—Dinam® Bacău Farul—Rapid CFR Timișoara—lnrl. Sîrmii 
C. Turzii

X. Flacăra Moreni—Poiana Cimpina 
XI. CFR

XII. CSM
Variante variante.

ASTĂZI PENTRU

V.VI. 
VII. 

viuIX.

nr. 19

li
1
1 
t 
t
x
2
1

Roșiori-Metalul București 
Cluj-Jiul 
depuse :

i
i
i
i

aproximativ 567.090

SI MltNV. UXTINE5.S. ZILE DERIJNERKA. FUL15TINELOB FRONOEN^KFS
astăzi si mSine mat putetl de-Numaipune buletinele pentru concursul f-rono- 

expres de miercuri 19 apr'lic. Concursurile Pro-noexores din r"' dețin recor
durile marilor premii. -rivrlle Înre
gistrate la ultimele eoncur'vri anunță 
premii frumoase și la concursul de 
miercuri.



—ZEEEEE =—
Rapid București a cucerit din nou titlul 

ue campioană republicană la fete
Cu meoiuril* desfășurate ieri diminea

ță au luai sf.rșit întrecerile cam |ho.latu
lui republican feminin de baschet, ră mi
nimi de jucat o singură restanță (Ra- 
pid-Ști;n|a București) al cărei rezultat 
nu va influența însă cu nimic clasamen
tul, Victor a în ediția I960—1961 a 
campionatului R. I’. Komîne a revenit, 
ca si anul trecut, echipei RAPID BUCU
REȘTI. Aceasta a avut o comportare 
constant bună, reușind să încheie cam
pionatul fără să fi înregistrat nici o în. 
frîngere, performanță cu lotul remar
cabilă

Iată rezultatele de ieri.
RAPID BUCUREȘTI—I.C.F. 73—47 

(35- -20). Campioanele țării au dominat 
în permanență obținmd o victorie como- 
3ă. De remarcat faptul că învingătoarele 
iau folosit cu succes elementele tinere, 
care au arătat frumoase perspective. Au 
marcat : l'crencz 6. Lupan 8, Ivanovici 
3, Racoviță 22, Sidea o, FI ore seu 2. Du
mitrescu 6. Gheorghc 6. Cîmpeanu 2, 
Brechner 8 și Brîncovcanu 2 pentru Ra
pid și Tudor 11. Cheia ru 10, Simon 6, 
îzbiceanu 14, Moscu 5, Cons tanti ne seu 
I, pentru LC.F.

I.T.B—C.S. ORADEA 59—51 (26— 
26). O partidă foarte disputată, încheia
tă cu victoria meritată a bucureștence- 
lor. C.S. Oradea — clasată pe locul 3 
în cla samcntul campionatului republican 
— a luptat cu multă însuflețire, remar- 
«ndu-sc îndeosebi jucătoarele tinere 
folosite în majoritatea timpului. I.T.B.

Surprize în campionatul feminin: C. S. M. Cluj—
Rapid 3-0 și Țesătura

MASCULIN
BUCUREȘTI: C.C.A. — Știința Ti

mișoara 1—3 (13-15, 15-7, 15-17, 15-17). 
A doua înfrîngere consecutivă a 
C.C.A. la scorul de 1—3 și 15—17 în 
setul 4 ! Spre deosebire însă de par
tida cu Rapid, pierdută la același 
scor, C.C.A. a jucat însă foarte slab. 
Uneori se părea că pe teren nici nu 
se află aceiași jucători din meciul de 
joi... Nici Știința Timișoara nu tre
buie să se declare mulțumită după 
jocul de ieri. Studenții au știut însă 
să joace mai atent finalurile de set 
și astfel să obțină o victorie meritată. 
(M. T.).

PLOIEȘTI: Petrolul — Rapid Bucu
rești 1—3 (16-14, 6-15, 13-15, 8-15). E- 
chipa locală a jucat in marea majori
tate a timpului de la egal la egal cu 
formația campioană. Jocul a fost spec
taculos, de bun nivel tehnic și s-a 
caracterizat printr-o luptă acerbă pen
tru victorie. Cîteva exemple: în pri
mul set, la 10 8 pentru Rapid, au 
avut loc nu mai puțin de 17 schim
bări de serviciu, iar în al treilea 
(După ce Petrolul a condus cu 4—0, 
9—2, 11—5), la 14—12 pentru Rapid, 
serviciul s-a schimbat de 20 de ori I 
In ultimul set, gazdele sînt obosite și 
nu mai pot face față ritmului impus 
de bucureșteni. A condus cu mici 
scăpări A. Prahoveanu — Ploiești. 
(Amalia Kreiss — coresp.).

BUCUREȘTI: Victoria — Știința Cluj 
0—3 (5, 11, 17). O victorie categorică 
obținută de clujeni, care au jucat 
mult mai atent și au avut un atac 
mai susținut. Cu excepția primului 
set, partida nu s-a ridicat însă la un 
nivel tehnic deosebit.

GALAȚI: Știința — Tractorul Bra
șov 3—2 (15-12, 16-13, 15-10, 5-15, 15-2). 
O partidă viu disputată, cîștigată pe 
merit de echipa locală, care a avut 
un blocaj și preluări mai bune decît 
cea din Brașov. S-au remarcat: Kra
mer, Petrișor, Iordache (Știința), Szdcs, 
Chinzeriuc (Tractorul). A arbitrat 
foarte bine E. Costoiu — Buc. (A. 
Schenkman — coresp.).

BUCUREȘTI: Progresul — Jiul Pe
troșani 3—1 (15-12, 11-15, 15—6, 15-10). 
Plusul de experiență și de forță în 
atac dovedit de bucureșteni, a decis 
ineciul în favoarea lor.

CONSTANȚA: Parul — Dinamo 
București 0 -3 (3, 5, 11). Oaspeții au 
avut de îndeplinit o simplă formali
tate, jocul durînd doar 45 de minute ! 
'A arbitrat foarte bine C. Florescu — 
București. (C. Goldenberg — coresp,).

FEMININ
BUCUREȘTI: Metalul — Combina

tul Poligrafic 1—3 (15-10, 9-15, 11-15, 
7-15). O partidă foarte frumoasă, dis
cutată la un nivel tehnic bun — ast
fel se poate caracteriza în cîteva cu
vinte meciul Metalul — C.P.B.

CLUJ: C.S.M. — Rapid București 
? -0 (11, 8, 12). Dînd dovadă de o ine- 
p’-izabilă putere de luptă și o exce- 

eu o fonoiuție mai rutinată, a știut însă 
să depășească în mwiyecitclc hotărîtoaire 
echipa adversă. Au marcat : Voicu 27. 
Vasiliu 5, Avachian 4, Marian 19, Ah
met 4 pentru I.T.B. și Darabas 11, Bla- 
ga 2, Zima 6, Vigh 2, Binder 3, Solin- 
ger 14, Tîrtiu 13 pentru C.S.O.

PROGRESUL BUCUREȘTI—VOINȚA 
BRAȘOV 31—48 (13—24). Brașoven- 
celc au obținut o victorie surprinzătoare 
prin proporția «corului. Au marcat : 
Krauss 27, Popa 4, Horacck 11, Vogel 
2, Moț oi 2, Savu 2 pentru Voința și 
Popovici 4, Boldog 8, Cristaloveanu 3, 
Lucescu 2, Gxigoreacu 8, Ștefan 2, Boe
rm 4 pentru Progresul.

ȘTIINȚA CLUJ—PETROLUL PLO
IEȘTI 75—52 (32—27). O victorie co
modă a dujcaoelar, dintre care s-au re
marcat Jujescu. Pop și Gedrîeh.

VOINȚA TG. MUREȘ—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 53—56 (24—30). Experien
ța baschetbalistelor din Capitală și-a 
spus cuvîntri în obținerea rozul balului 
favorabil. Aa marcat : Niculescu 17, 
Predescu 12, Floresco 9, Dinescu 8, 
Antosch 6, Manolache 4 pentru Știința 
și Romfdd 29, Balaș 8, Desnetor 7, 
Csomos 5, Kiss 4 pentru Voința.

MUREȘUL TG. MUREȘ—VOINȚA O- 
RADEA 54—47 (27—30). Ân marcat: 
Madaras 14, Balas 10, Pirean 10, Gagy 
6, Ady 6, Fofarasy 4, Stanko 4 pentru 
Mureșul și Borși 15, Papp 11, Stanwatiu 
10, Arbore 5, Rada 4, Molnar 2 pentru 
Voința.

lași—C. S. i. Sibiu 3-2!
lentă pregătire morală, C.S.M. a reu
șit in numai 60 de minute să dispună 
de formația feroviară. Clujencele n-au 
dat nld un moment de răgaz adver
sarelor lor care au jucat bine, dar 
au fost foarte nervoase. (Șt. Tămaș 
și A. Dumitri» — coresp.).

IAȘI: Țerttunx - CJS.M. Sibiu 3-2 
(10-15, 15-6, 15-10, 14-26, 15-3). Jocul 
a fost de factură tehnică modestă, 
gazdele obținlnd o victorie dificilă. 
(Eugen Ursa — coresp.).

BRAȘOV: Olimpia — Sănătatea 
Buc. 3-1 (15-7, 10-15, 15-10, 15-4). E- 
chipa locală a jucat mai bine și a 
reușit o victorie meritată. (Eugen 
Bogdan — coresp.).
CONSTANȚA: Forul — Progresul
București 3-0 (10, 4, 14). Datorită jo
cului excelent prestat de Elisabeta 
Goloșie și Ada lonaș In atac și de 
Steliana Donase in apărare. Farul a 
depășit net formația bucureșteană 
(E. Petre - eoraapj.

Dinamoviștii an obținut trei victorii in faza a doua 
a campionatului

BRAȘOV K (prin telefon de la tri
misul nostru). Valea Răcădăului a 
cunoscut duminică dimineață o ani
mație deosebită: mii de cetățeni se 
îndreptau apte traseul de motocros, 
atrași de spectacolul ce se anunța 
pasionant. Și, cei peste 20-000 de 
spectatori n-au avut ce regreta, com
petiția, a fost la Înălțimea unui cam
pionat cu caracter republican.

Dinamovițtii au dominat faza a 
doua a campionatului de motocros. 
La 125, 17® ți 250 cmc ei au obținut 
primul loc ta timp Ce C.CA. a tre
buit să se mulțumească cu o singură 
victorie (la 350 cmc). Disputele au 
fost deosebit de frumoase, în special 
la 250 ți 350 cmc, datorită formei 
excelente în care se află M. Dănescu 
(C.CA.), M. Cernescu (Dinamo) și 
Gh. Ioniță (C.C.A.). Cei trei alergă
tori s-au detașat net ca valoare de 
restul participanților. La 250 cmc, 
„duelul" M. Cernescu — M. Dănescu 
a ținut încordată atenția tuturor. M. 
Cernescu a condus 9 ture, atacat în 
permanență de M. Dănescu. In turul 
10 acesta reușește să-l întreacă, însă 
pentru scurtă durată, deoarece după 
un tur — la urcușul unei pante lungi 
— M. Cernescu preia din nou condu
cerea. M. Dănescu pornește în iureș 
în urmărirea lui, însă se pripește și 
derapează. Dinamovistu! cucerește la 
sfîrșitul celor 14 ture o victorie mun
cită.

Primele ecouri ale
de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

minarea campionatelor, articole elo
gioase la adresa reprezentantelor 
sportului românesc. însoțindu-le cu 
declarații și multe imagini. Iată ce 
scrie de pildă, printre altele, ziarul 
JENMINJIBAO sub titlul „Noaptea 
luptelor hotărîtoare' ; „Bătălie hotă- 
rîtoare la dublu fete... La situația de 
2—2 la seturi, privirile celor 15.000 
de spectatori s-au îndreptat și mai 
atente spre desfășurarea celui de al 
cincilea set. Alexandru șj Pitică au 
dat dovadă de multă mobilitate și 
măiestrie, atacînd puternic. Cele patru 
competitoare jucau cu maximum de 
încordare. De fiecare dată cînd Sun 
Mei-in dădea o minge afară, ea își 
manifesta părerea de rău. scuturîn- 
du-și brațele. De pe la mijlocul ulti
mului set, jucătoarele chineze au ra
tat prea multe mingi și diferența în 
favoarea adversarelor a crescut sim
țitor. Pînă la urmă Alexandru și Piti
că, mai calme, au reușit să obțină 
victoria. Imediat după acest succes 
jucătoarele romînce și-au manifestat 
cu exuberanță bucuria, iar în sală au 
izbucnit aplauze furtunoase...'.

Turneul de baschet
de la Belgrad s-a încheiat 

cu victoria gazdelor
Echipa Bucureștiului s-a clasat

pe locul 2
BELGRAD, 16 (prin telefon). Turneul 

internațional de baschet de la Belgrad 
s-a încheiat cu victoria primei selecționa
te a orașului gazdă, urinată în clasament 
de echipa Bucureștiului, Budapesta și 
Belgrad II. Sîmbătă, în a doua zi a 
turneului. Belgrad I a învins București 
cu 87—62 (38—29). Baschetbaliștii ro
mîni au făcut o partidă slabă, resimtin- 
du-se după efortul depus cu o zi înainte 
în meciul cu echipa Budapestei. Tot sîm
bătă, Budapesta-Belgrad II 88—54 
(41—26).

Duminică, în ultima zi a turneului, 
București a învins Belgrad II cu 64—44 
(31—21), iar Belgrad I a dispus de 
Budapesta cu 76—60 (30—23).

R. P, UNGARA-R. D.
BUDAPESTA 16 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). — In pri
ma lor întîlnire din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial, repre
zentativele de fotbal ale ,R. P. Un
gare și R. D. Germane au furnizat

(te motocros
M. Dănescu se revanșează la 350 

cmc — o cursă de asemenea drama
tică. Gh. Ioniță, instalat din primul 
tur la conducerea cursei, este obligat 
s-o cedeze la cel de al 13-lea (penul
timul 1), cînd mașina suferă o de
fecțiune. Colegul său de club M. 
Dănescu, care l-a ținut tot timpul 
„în spate" pe M. Cernescu, trece în 
frunte și cîștigă. La 125 cmc. Tr. 
Macarie (Dinamo) și 175 cmc, M. 
Pop (Dinamo) au cîștigat detașat, 
dovedindu-se în ascendență de formă.

Iată rezultatele: 125 cmc: 1. Tr. 
Macarie (Dinamo) 8 p, 2. M. Pop 
(D) 6 p, 3. I. Popa (D) 4 p, 4. B. 
Predescu (Metalul) 3 p, 5. P. Fischer 
(D) 2 p, 6. M. Voicu (D) 1 p. 175 
cmc; 1. M. Pop (D) 8 p, 2. Tr. 
Macarie (D) 6 p, 3. Șt. Iancovici 
(M) 4 p, 4. I. Popa (D) 3 p, 5. P. 
Enescu (M) 2 p, 6. I. Ionescu (St. 
roșu-Brașov) 1 p. 250 cmc: 1. M. 
Cernescu (D) 8 p, 2. M. Dănescu 
(C.C.A.) 6 p, 3. Gh. Ioniță (C.C.A.) 
4 p, 4. H. Sitzler (M) 3 p, 5. E. Sei
ler (M) 2 p, 6. Cr. Dovitz (D) 1 p. 
350 cmc: 1. M. Dănescu (C.C.A.) 8 
p, 2. M. Cernescu (D) 6 p, 3. Gh. 
Ioniță (C.C.A.) 4 p, 4. Gh. Voicu- 
lescu (C.C.A.) 3 p, 5. E. Keresteș 
(C.C.A.) 2 p.

HRISTACHE NAUM

„mondialelor” 
de la Pekin

Un alt ziar, „PERINJIBAO* re
marcă următoarele: „La trei probe 
de dublu, titlurile au revenit sporti
vilor japonezi și romîni... Meciul de 
dublu fete a fost foarte dîrz, asemă
nător cu cel de simplu feminin. Ro- 
mîncele au demonstrat o puternică 
voință de luptă și au învins în finală 
cu 3—2... în setul 5 conduceam cu 
12—9 dar romîncele, din ce în ce 
mai sigure, recuperează punct cu 
punct, și deși Ciu Ciun-hui și Sun 
Mei-in atacă dezlănțuit, apărarea ro- 
mînă este mereu Ia datorie. Nu reu
șim să mai facem de cît un singur 
punct și setul decisiv revine la dife
rență Măriei Alexandru și Getei Pi
tică".

Semnificativă este și'declarația vice
președintelui F.l.T.M. și președinte al 
Uniunii Europene de Tenis de Masă, 
JOZEF VĂNDUREK: .Ați meritat 
din plin victoria. Sportivele romînce 
au jucat foarte variat, curajos, s-au 
orientat bine tactic. întrecerea a im
presionat publicul. De altfel și pe 
mine. Vă felicit și vă urez noi suc
cese '.

Iată doar cîteva aspecte care au 
urmat marii confruntări a celor mai 
bune palete din lume. Ecourile cam
pionatelor mondiale 1961 nu se vor 
stinge însă multă vreme...

N. R. Delegația sportivilor romîni 
la campionatele mondiale de tenis 
de masă de la Pekin este așteptată 
să sosească în Capitală mîine dimi
neață în jurul orei 11,45, pe calea 
aerului.

A LUAT SFÎRȘIT CONCURSUL DE SCHI 
„CELE 3 ZILE INTERNATIONALE ALE ETNEI* 

llona Micloș pc locul 5 la slalom special $1 combinata, 
C. Tăftâraș pc locul 6 Ia combinata

CATANIA, 16 (prin telefon). între
cerile de schi din cadrul concursu
lui „Cele 3 zile internaționale ale Et- 
nei" au continuat sîmbătă și dumi
nică prin desfășurarea probei de sla
lom special. Sîmbătă s-a desfășurat 
cursa fetelor, cîștigată de Marillene 
Goichtel (Franța) cu 88,0 sec. urmată 
de Traude Eder (Austria) 88,5 sec.

In preli minariile C. M. de fotbal

GERMANĂ 2-0 (1-0)
o partidă interesantă, de luptă, cu 
multe faze frumoase. Principala con
fruntare au susținut-o desigur ata
cul maghiar și apărarea oaspe, ulti
ma fiind străpunsă' de două ori prin 
golurile marcate de Albert (min. 12) 
din acțiune personală și Gorocs 
(min. 51) bine servit de același Al
bert. Cu excepția unei perioade de 
la mijlocul reprizei secunde, învin
gătorii au avut mereu inițiativa, 
oaspeții acționînd însă destul de pe
riculos prin contraatacuri efectuate 
pe aripa stingă. Arbitrul bulgar Ta- 
kov a condus bine formațiile: R. P. 
UNGARA: Grosics — Mătrai, Sipos, 
Dalnoki — Solymosi, Kotăsz — Sân- 
dor, Gorocs, Albert, Tichi, Fenyessi. 
R. D. GERMANA: Spickenagel — 
Skaba, Heine, Krampe — Erler, 
Ki'schman — Ducke I, Mayer, Du- 
cke II, Bialas, Wirth.

In deschidere, juniorii R. P. Un
gare au întrecut pe cei ai R. D. Ger
mane cu 1—0 (1—0).

Sîmbătă, două selecționate ma
ghiare au susținut jocuri în depla
sare: la Halle. R. P. Ungară B — 
R. D. Germană B 1—0 (1—0); la
Gera, R. D Germană — R. P. Un
gară 2—1 (1—0) (tineret).

SUBERT ZOLTAN

în C. C. E. la volei feminin

DINAMO MOSCOVA—DINAMO BUCUREȘTI 3-0
MOSCOVA 16 (prin telejori). Cam

pioanele Uniunii Sovietice au făcut o 
partidă foarte bună, cîștigînd turul 
dublei întîlriirl cu un scor de 3—0. 
Toate jucătoarele sovietice și în spe
cial Ciudina și Buldakova, au jucat 
fără greș în atac, folosind îndeosebi 
pase directe și mingi trase prin sur
prindere. Dinamovisfele din Moscova 
au cîștigat primul set la 3, iar pe cel 
de al doilea la 5, în cursul cărora 
voleibalistele oaspe s-au regăsit cu 
greu, evoluînd sub posibilitățile lor. 
De-abia în setul 3 lupta a fost ceva

Pt KVM
• Intr-un meci internațional femi

nin de baschet desfășurat la Brno e- 
chipele R.S. Cehoslovace și U.R.S.S. 
au terminat la egalitate: 49—49 (25- 
23). Cele mai bune jucătoare au fost 
Horakova, Surkova (R.S. Cehoslovacă) 
și respectiv Poznanska și Kuznețova 
(U.R.S.S.).

• Federația maghiară de ciclism a 
alcătuit echipa reprezentativă a R.P. 
Ungare care va participa la „Cursa 
Păcii" Varșovia — Berlin — Praga. 
Iată componența echipei: A. Megyerdi, 
G. Tozok, J. Juszko, L. Arany, J. Me- 
zei și F. Stamusz.

• In turneul internațional de polo 
pe apă de la Neapole, echipa Jadran 
(Iugoslavia) a învins cu scorul de 5-2 
echipa Lazio (Roma). Selecționata o- 
rașului Neapole a întrecut cu 6 -5 e- 
chipa orașului Duisburg (R.F. Ger
mană).

• In turneul internațional de șah 
de la Santa Fe, după 6 runde în frun
tea clasamentului se află Robert Byr
ne (S.U.A.) cu 5‘/2 puncte, urmat da 
Miroslav Filip (R.S. Cehoslovacă) și 
Alexandr Matanovici (Iugoslavia! cu 
31/, puncte.

• Luptătorii maghiari se pregătesc 
intens în vederea viitoarelor întilnirl 
internaționale și campionatelor mon
diale de la Yokohama. In cadrul pre
gătirilor, luptătorii maghiari vor evo
lua in cadrul a trei mari concursuri 
internaționale programate la Salzburg; 
Varșovia și București. Federația ma
ghiară a stabilit ca la turneul de la 
București să participe luptătorii 
Polyak, Deli. Hollosi și Gurics.

și Cristei Haas (Austria) 89,0 sec.’ 
Ilona Micloș s-a clasat pe locul 5 cu 
92,0 sec. In clasamentul combinatei 
de două probe pe primul loc se află 
Cristei Haas, urmată de Traude Eder 
și Cristei Staffner. Ilona Micloș a 
ocupat locul 5.

Proba băieților s-a desfășurat du
minică. Victoria a revenit lui Hias 
Leitner (Austria) cu 87,4, (sec.) urmat 
de Ch. Bozon (Franța) 88,5 (sec.) și 
H. Nidle (Austria) 89,2 (sec.) K. 
Gohn s-a clasat pe locul 9 cu 91,9 
(sec.), iar C. Tăbăraș pe 13 cu 93,2 
(sec.). In clasamentul combinatei C. 
Tăbăraș a realizat o performanță 
bună, ocupînd locul 6 în compania 
unor schiori deosebit de valoroși. Pri
mul loc a revenit francezului Bozon, 
urmat de Nidle și Mesner, ambii din 
Austria.

Pentru titlul mondial de șah

La jumătatea meciului: 
7'|2 - 4’|2 pentru Botvinnik 

ln cea de a 12-a partidă a meciului
Tal-Bolvinaik a fost consemnată victo
ria campionului mondial. Partida fusese 
întreruptă cu avantaj apreciabil pentm 
Tal și eonsiderînd că nu are nioi o 
șansă de a salva finalul, Botvinnik. ■ 
anunțat în cursul zilei de sîmbătă cl 
nu se mai prezintă la reluare. In acest 
fel, campionul mondial a redus din nou 
Ia 3 puncte handicapul oare-l separă 
de șalenger: 7,/2—4*/2 în favoarea lui 
Botvinnik. Partida a 13-a se dispută azi 
în sala Teatrului de estradă din Moscova.

Meciul pentru titlul mondial de șah 
a ajuns astfel la jumătatea desfășură
rii sale. Pentru a obține victoria în meci 
Botvinnik mai are nevoie de 5 puncte, 
iar Tal de ll/s.

mai echilibrată, bucureștencele avîtid 
de mai multe ori conducerea pînă la 
6—4. De aici încolo însă jucătoarele 
gazdă revin din nou cu forță în atac 
și cîștigă setul la 7, obținînd o vic
torie categorică. Dintre voleibalistele de 
Iji Dinamo București s-au remarcat 
doar Doina Ivănescu și Viorica He- 
rișeanu, din echipa sovietică s-au evi
dențiat în special maestrele emerite ale 
sportului Alexandra Ciudina și Lud
mila Buldakova. Meciul retur va avea 
loc marți 25 aprilie la București.

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr, 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.


