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Campionatele republicane de box

Primele surprize: Done, Rizea, Ciucă și Godeanu eliminați din competiție
bleme" și au acordat victoria în una
nimitate boxerului bucureștean.

Surpriză la categoria cocoș: boxe
rul din Tulcea, D. Constantin a reu
șit să—1 elimine din campionat pe 
experimentatul A. Ciucă (Progresul 
Buc.), care numai cu o săptâmină în 
urmă se comportase excelent în 
„zona" de la Galați. De data aceasta, 
Ciucă a boxat sub orice critică. Ti
morat parcă de combativitatea și efi
cacitatea boxerului din Tulcea, Ciucă 
n-a reușit decît spre sfirșitul ultimei 
reprize să iasă Ia atac, dar și atunci 
fără folos. Dimpotrivă, adversarul său 
a atacat cu curaj și a plasat multe 
lovituri care l-au zdruncinat pe bo
xerul de la Progresul.

M. Goanță (Dinamo Craiova) și 
V. Barbu (Marina) au schimbat lovi
turi puternice în tot timpul meciului. 
In general, partida a fost foarte 
„strinsă", arbitrii preferîndu-1 pe cra-

R. CALARAȘANU

Constănțeanul Dinu Ion (stingă) a realizat o victorie de prestigiu in 
meciul cu Dănilă Done. Iată-l în una din numeroasele sale acțiuni ofensive 
surprinzlndu-l pe Done cu un croșeu de stingă la cap.

Foto V. Bageac

(Urmare din pag. a 2-a)

Cu tot frigul pătrunzător de ieri 
dimineață, peste 3000 de amatori de 
b^x din Capitală au luat loc în tri
bunele de la patinoarul artificial „23 
August" pentru a viziona reuniunea 
inaugurală a campionatelor republi
cane individuale. După cuvîntul de 
salut\al tov. Gh. Calcan, președintele 
Federației romîne de box, arbitrii au

chemat în ring prima pereche de 
boxeri: M. Cristea (Metalul Buc.) și 
C. Pass (Salonta). Chiar de la pri
mele schimburi de lovituri s-a văzut 
clar superioritatea metalurgistului 
care a atacat de la un capăt la al
tul al meciului, pistonîndu-și adver
sarul cu numeroase serii la cap. Ju
decătorii de ring nu au avut „pro-

C.C.A. Șl DINAMO
REZULTATELE ETAPEI

Rapid—Corvinul 3-1 (1-1)
C.C.A.—Petrolul 3-0 (2-0)
Dinamo Bacău — Dinamo Bucu

rești 2-3 (1-1)
C.S.M.S. Iași—Farul 4-1 (2-0)
Știința Cluj—Progresul 2-1 (2-0)
U.T.Â.—Știința Tini. 1-1 (1-1)

Id Școala inedit nr. 26 din Capitala:

INAUGURAREA UNEI
O atmosferă sărbătorească domnea 

ieri dimineața la Școala medie nr. 
28 ,,l)r. Petru Groza* din Capitală: 
fa cinstea celei de a 40-a aniver
sări de la înființarea partidului a 
fost dată în folosință o frumoasă 
bază sportivă. Pe un teren din ime
diata vecinătate a școlii au fost 
amenajate piste pentru atletism, 
(alergări, sărituri, aruncări) tere
nuri de baschet, volei, handbal etc.

Sute de elevi, profesori și părinți 
ai elevilor și-au dat întîlnire la 
festivitatea de inaugurare a noii 
baze sportive. Au participat de ase-

NOI BAZE SPORTIVE
menea tovarăși din conducerea 
U.C.E.S., activiști sportivi precum 
șt numeroși sportivi de performan
ță, în frunte cu inf^stra emerită a 
sportului Iolanda Ru’aș, recordmană 
mondială și campioană olimpică.

După festivitate, pe noile tere
nuri ede școlii medii nr. 28 ,.Dr. 
Petru Groza" au avut loc nume
roase întreceri sportive în cadrul 
CONCURSULUI CULTUR tL-SPOR- 
TIV, precum și jocuri demonstra
tive, cu prilejul cărora sportivii in
vitați. au împărtășit cu multă bucu
rie elevelor și elevilor din cunoș
tințele lor

CLASAMENTUL

1. C.C.A. (1) 19 13 1 5 50:28 27
2. Dinarno Buc. (2) 20 11 4 5 41:21 26
3. U.T.A. (5) 19 10 3 6 35:27 23
4. Petrolul (3) 19 8 7 4 32:28 23
5. Dinamo Bacău (4) 19 10 2 7 31:23 22
6. Rapid (7) 19 6 8 5 21:18 20
7. Știința Cluj (8) 19 9 2 8 32:34 20
8. Steagul roșu (6) 18 2 8 8 34:28 18
9. Șt. Timișoara (12) 19 5 5 9 27:39 15

10. Farul (9) 19 6 3 10 26:39 15
11. Minerul (10) 18 7 1 10 24:40 15
12. C.S.M.S. (14) 19 4 6 9 32:37 14
13. Progresul (11) 19 5 4 10 31:41 14
14. Corvinul (13) 20 4 6 10 24:37 14

Etapa viitoare (30 aprilie) : Știința 
Timișoara — Corvinul Hunedoara, 
C.C.A.—Progresul, Minerul Lupeni— 
Petrolul Ploiești, C.S.M.S, Iași — 
Știința Cluj, Rapid—Dinamo Bucu
rești, Dinamo Bacau—L’.T.A., Parul 
Constanța—Steagul roșii.

Elevii și elevele urmăresc cu interes evoluția săritorului in lungime Rudolf Licker, 
această probă.

campionul țării noastre la
Foto : I. Chioreanu

Unul din cele mai frumoase asalturi din întrecerea floreliștilor: cel dintr»- 
Zilahi (R.P.R.) și Pavlovski (R.S.S, Bielorusă)
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A început întUnirea de scrimă R P. Pomină R. s. S. Bielorusă

SPORTIVII ROMÎNI PE PRIMUL LOC IN TREI PROBE:
OLGA SZABO-floretă foto, IOAN DR1MBA-floretă băieți 

si L. ROHONI-sabie
IA SPADA VICTORIA A REUNII IEI

I Intîlnirea de scrimă dintre repre
zentativele R.P. Romîne și R.S.S. Bie
loruse a fost inaugurată sîmbătă în 
sala de sport a Institutului Politeh
nic din Capitală, cu prilejul turneu-

| lui individual de floretă.
| Primele asalturi (la fete) conseni- 
I nează o mare surpriză: eliminarea 
i Ecaterinei Lazăr! In general trebuie 
I Spus . că floretistele noastre fruntașe 

au avut de rezolvat destule probleme
| grele, trăgătoarele bieloruse manifes- 

tind o dîrzenie rar întîlnită și multă 
stăpînire de sine. Ciudakova, mai 
ales — care a și întrecut-o pe Maria 
Vicol de o manieră categorică — a 
lăsat o bună impresie. Floretistele 
R.P. Romîne se impun însă cu au-

(TRNlȘEVICI (R.S.S.DiClOIUSă)
toritate în finală, evidențiindu-se prin- 
tr-o pregătire temeinică, prin multă 
siguranță. Sachelarie, în special, a 
constituit o adevărată revelație ovin 
modul inteligent în care a evoluat 
în toate întilnirile, pierzînd numai o 
singură dată la Szabo. Clasamentul 
final al probei arată astfel : 1. S~rbo 
(R.P.R.) 7 v.; 2. Sachelarie (R.P.R.) 
6 v.: 3. Ciudakova (R.S.S.B.) 4 v.; 
4. Vicol (R.P.R.) 3 v.; 5. Jasukievici 
(R.S.S.B.) 2v.: 6-7. Ene (R.P.R.) și 
Baranova (R.S.S.B.) 2 v.; 8. Koniu
hova (R.S.S.B.) 2 v.

întrecerea floretiștilor a fost mar-:
TIBER IU ST AMA j

(Continuare în pag. a 4-a)

BUCUREȘTI CONTINUĂ LUPTA PENTRU TITLU

Trei la minge: Florea, Cacoveanu și portarul Petrolului, Ionescu. Fazi 
din partida C.C.A. — Petrolul 3—0.

Foto T. Chioreanu

O SĂPTĂMÎNĂ BOGATĂ1 
ÎN JOCURI DE FOTBAL
— Două meciuri 
Ia „23 August":

de campionat si un cuplaj international
C. C. A. — legia si selecționata sindicală 

de tineret - Algeria
Săptămîna aceasta, amatorii de 

șpeetacole fotbalistice vor avea oca
zia să asiste la o serie de întîlniri 
— oficiale și amicale — extrem de 
interesante.

în București, programul acestei 
săptămîni începe miercuri, cînd, pe 
Stadionul Republicii, se vor întîlni 
in meci de campionat Dinamo și Fa
rul. Se proiectează ca acest joc să 
se dispute în nocturnă.

Joi, Stadionul „23 August" va găz
dui un cuplaj internațional, care — 
împreună cu cuplajul de duminică 
(Rapid — Dinamo și C.C.A. — Pro
gresul,) — constituie punctul de a- 
tracție al săptămînii. La ora 15.15 
se vor întrece C.C.A. și Legia Var
șovia, una din fruntașele fotbalului 
polonez, iar Îs ora 17 va evolua — 
în compania selecționatei sindicale 
de tineret — binecunoscuta echipă •> 
Algeriei care acum doi ani a îneîntat 
pe spectatorii bucureșteni prin jocul 
ei tehnic și spectaculos.

Selecționata sindicală de tineret va 
alinia probabil următoarea formație: 
Datcu (Dinamo Obor) — Biizea 
(Farul), loniță (Progresul), Mure-

șan (Știința Cluj) — Petru Emil, 
Popescu — Ivansuc, Mateianu, Ga no 
(toți Știința Cluj), Unguroiu1 
(C.S.M.S.), Czako (U.T.A.). Rezerve: 
Andrei (Metalul Tîrgoviște) — por-t 
tar, Pal (Petrolul) — fundaș, Tabar- 
cea (Petrolul) — mijlocaș, Marcu 
(Știința Cluj), Matei (C.S.M.S.) și 
Selymesi I (Mureșul Tg. Mureș) —■ 
înaintași,

Duminică va avea loc un nou cu
plaj, interbucureștean, deosebii de 
important atît pentru primele, cît și 
pentru ultimele locuri din clasatnen-' 
tul categoriei A : Rapid — Dinam*» 
și C.C.A. — Progresul.

în țară : miercuri la Oradea se 
dispută partida C.S.O. — Dinarno 
Barza (cat. B seria a IlI-a), iar joi 
la Brașov se vor întîlni Steagul roșu 
și Minerul, într-un meci restanță din 
etapa a XIX a categoriei A

★

Biletele pentru meciul Dinamo —■ 
Farul, ca și pentru cuplajul internai 
țional de joi de la București se pun 
în vînzare de azi la casele obis-i 
nuite,



Rapid București conduce după prima parte
11”a turneului final al campionatului feminin în „

Ieri în categoria
SERIA I

Cîmpina—Dinamo
SIGHIȘOARA, 23 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — întrecerea 
celor mai bune echipe feminine de 
handbal în 11 din țara noastră a con
tinuat în localitate sîmbătă, cînd în 
cele două meciuri disputate cu acest 
prilej s-au înregistrat rezultate nor
male. Formația bucureșteană Progre
sul, angajată direct în lupta pentru 
titlu, a luptat în meciul cu Minerul 
Vulcan să realizeze un scor cît mai 
mare pentru a-și „rotunji" golavera
jul. Scor final: 24—0 (13—0).

In cel.de al doilea joc de sîmbătă, 
Rapid București a obținut o victorie 
pe deplin meritată în fața formației 
Mureșul Tg. Mureș. Deși conduse cu 
1—0 după 3 minute de la începutul 
meciului, rapidistele au atacat apoj 
în viteză și au înscris 6 goluri, fără 
să primească nici unul, astfel că 
repriza s-a încheiat cu scorul de 6—1 
pentru Rapid. In partea a doua a 
meciului, superioritatea bucureștence- 
lor a fost la fel de evidentă și ele 
au terminat în cele din urmă în
vingătoare cu scorul de 12—3 (6—1).

Duminică s-au disputat 
două __ _____________ _
final. In prima partidă Mureșul Tg.Vnlpnn nil 
scorul

Meciul decisiv, 
tiile bucureștene Rapid și Progresul, 
a fost așteptat cu un viu interes de 
cei peste 3.000 de spectatori. Intîlni- 
rea a plăcut mult prin dîrzenia cu 
care cele două echipe au luptat pen
tru victorie, prin răsturnările pasio
nante de scor. Mai calme, jucătoa
rele de la Progresul au reușit în 
prima repriză să concretizeze cea 
mai mare parte din ocaziile avute, 
conducînd la pauză cu scorul de 3—1. 
Handbalistele de la Rapid au ratat 
mult în această repriză (Boțan a 
tras două lovituri de la 14 m în 
bară!!!). In repriza secundă, Rapid

a jucat ceva mai clar în atac și în (2), Lungescu (2), Cernat (2), Bar-
min. 23 scorul devenise egal: 3—3. bu (3), Medgenian pentru Rapid. Bun 
Animate de Maria Constantinescu, fe- arbitrajul lui Constantin Țîrcu (Bucu-

rești).
Dinamo București — C.C.A. 25—10

roviarele au continuat să joace din 
ce în ce mai bine. Cu trei minute 
înainte de terminare scorul era din (15—5). Dinamoviștii au învins după 
nou egal: 4—4. Atunci a intervenit 
momentul decisiv al meciului: Pro
gresul a ratat un „14 m“ prin Maria 
Ghiță și imediat Constantinescu a în
scris golul victoriei, astfel că jocul 
s-a încheiat cu victoria echipei Ra
pid. Scor final; 5—4 (1—3).

Cu aceasta s-a terminat prima par
te a turneului final al campionatului 
republican feminin în „11“. Vom su
blinia că partidele s-au bucurat de 
arbitraje foarte bune, prestate de Gh. 
Popescu (București), Gh, Lungu 
(Brașov) si A. Munteanu (Reșița).

ADRIAN VAS1LIU

un joc ușor, întrecînd formația C.C.A.- 
ului în care evoluau și doi jucători 
de baschet: Cimpoiaș și Testiban.

Știinta Galați — C.S.M.S. Iași 
18—14 (11—7). ~* " "
Petrolul Teleajen

— C.S.M.S. 
Dinamo Bacău 
10—9 (4—6).

Poiana
1-1 (1-1)

Foresta 
cău (la Suceava) 1-0 (0-0)

Unirea Iași — Dinamo Galați 
(1-0)

Prahova Ploiești — Rulmentul 
Iad 4-0 (3-0)

Rapid
viște 0-1

C.F.R.
2-0 (2-0)

S.N.M.
3-0 (0-0)

Fălticeni—Steaua

Focșani 
(0-6) 
Pașcani

SERIA A II-A

Suceava

roșie Ba-

Metalul

G.S.M.

Constanța—Flacăra Moreni

Dinamo Brașov 
mișoara 13—18

Ti-

ultimele 
meciuri ale turului turneului

a învins 
de 18—1

Minerul Vulcan cu 
(H-0).
acela dintre forma-

Campionatul republican 
masculin în „7"

SERIA I

Bucu-Rapid București — Știința 
rești 14—23 (7—13). Victoria echipei 
studențești este meritată, chiar la a- 
ceastă diferență de sCor. Apărîndu-se 
foarte bine și folosind cu succes con
tras,tacul, studenții au obținut victoria 
în fața unei echipe care s-a aomportat 
foarte slab. Nervoși, încercînd să re
zolve acțiunile ofensive simplist, prin 
acțiuni individuale, handbaliștii de 
la Rapid nu au reușit să treacă de- 
cît rareori peste apărarea mobilă și 
atentă a Știin'ei. Au înscris: Fabian 
(8), Jianu (6), Bota (3), Simescu 
(2), Stanciu (2), Chica și... portarul 
Tale (care a „speculat" foarte bine 
o ieșire a portarului feroviar Mede- 
șan și a marcat printr-un șut de-a 
lungul întregului teren) pentru Ști
ința și Constantinescu (4), Ionescu

— Tehnometal
(7—8). Timișorenii 

au jucat mai calm și mai organizat. 
Scorul a alternat pînă în min. 45 
cînd oaspeții au început să se distan
țeze. (C. Diaconescu-coresp.).

Știința Timișoara — Dinamo Tg. 
Mureș 20—11 (7—5). Meciul nu a
fost de un nivel tehnic prea ridicat. 
Echipa mureșeană a ținut exagerat 
de mult mingea. Studenții au acționat 
mai rapid, mai eficace, abia în ulti
mele 14 minute de joc cînd au reușit 
să înscrie nu mai puțin de 11 go
luri. (M. Luca-coresp.).

Rapid Oradea — Știința Craiova 
14—17 (7—10). Meciul Știința Pe
troșani — Voința Sibiu s-a disputat 
în nocturnă și pînă la închiderea 
ediției nu ne-a parvenit rezultatul.

CLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 17 13 1 3 55:18 27
2. Dinamo Galați 17 10 5 2 27:12 25
3. C.F.R. Pașcani 17 8 5 4 32:22 21
4. Poiana Cîmpina 17 7 5 5 24:18 19
5. Flacăra Moreni 17 7 4 6 25:26 18
6. Dinamo Suceava 17 6 5 6 21:26 17
7. C.S.M. Brăila 17 5 6 6 16:19 16
8. Rapid Focșani 17 6 4 7 20:24 16
9. Steaua roșie Bacău 17 5 6 6 16:33 h;

10. S.N.M. Constanța 17 4 7 6 18:18 15
11. prahova Ploiești 17 5 4 8 28:30 14
12. Unirea Iași 17 4 4 9 27:29 12
13. Foresta Fălticeni 17 4 3 10 18:32 11
14. Rulmentul Bîrlad 17 4 3 10 18:38 11

Dinamo Galați —
Brăila—Pra-

Etapa viitoare :
Flacăra Moreni, C.S.M. 
hova Ploiești, Rapid Focșani—C.F.R. 
Pașcani, Unirea Iași — S.N.M. Con- 

Riilmen- 
- Ho- 

Bacău—

stanța, Dinamo Suceava — 
tul Bîrlad, Poiana Cîmpina 
resta Fălticeni, Stearua roșie 
Metalul Tîrgoviște.

Campionatul republican 
masculin în „11"

SERIA A II-A

Dinamo

C.C.A. — C.S.M. Reșița 27—9 
(17—5). Victoria atît de categorică 
a echipei militare se datosește în pri
mul rînd jocului tehnic, rapid și 
eficace practicat de handbaliștii bucu- 
reșteni. Am putea spune că de multă 
vreme 
de „11 
presteze un joc atît de 
tarii au creat faze de 
taculozitade, finali-zînd 
puternice și precise.

Textila Cisnădie — 
șoara 15—12 (8—6).

nu am asistat la o partidă 
‘ în care una din formații să 

frumos. Mili
ta rară 
prin

spec- 
suturi

Concursul republican de primăvară

Timpul nefavorabil ou a permis decit realizarea
a două recorduri republicane de juniori

ge.

re- 
zile
M.

Aproape 600 de tineri au luat parte 
la întrecerile tradiționalului concurs 
republican de primăvară pentru ju
niori și junioare. In ciuda timpului 
complet nefavorabil, rezultatele înre
gistrate scot în evidență frumoasele 
posibilități ale celor mai mulți dintre 
participanți, care au arătat — în 
neral — o bună pregătire.

Iată cîteva din cele mai bune 
zultate înregistrate în cele două 
<ie concurs: JUNIORI: 100 m:
Cibu (CSS Brașov) 11,6; D. Comșa 
(CSS Bv.) 11,8; P. Toth (CSS Tg. 
M.) 11,8; 200 - - • • ------
C-ța) 23,8; M. 
24,1; 400 m: 
51,8; R. Wolf 
J. Szabo (SSE 
Gh. Plăcintaru 
Schmidt (St. 
Szabo (SSE Or.) 
I. Buiachi (Farul 
Baban (Șt. Cluj) 
(CSM Cluj) 4:19,3; 
da (Șt Buc.) 15,0;
roșu Bv.) 15,0; E. Erger (Prog. Timiș.) 
15,8; 200 nig: M. A’xente (Dinamo 
Buc.) 26,7; Schneider (CSS Timiș.) 
27,7; Marinescu (Prog. Buc.) 27,7; 1.509 
m oibst.: ~ ‘ ‘ ------ -
4:37,4; B. Klein (CSM Cluj) 4:40,4; 
I. Bicker (Șt. Cluj) 4:43,5;
marș: FI. Plugaru (Șc. Sp. UCFS 
Roman) 24:42,0; L. Caraiosifoglu 
(Dinamo Buc.) 25:03,2; V. Furnică 
(Șc. Sp. UCFS Giurgiu) 25:04,6; lun
gime: M. Calnicov (Dinamo Buc.) 
6,84; P. Astafei (CSS Buc.) 6,65; M. 
Axente (Dinamo Buc.) 6,61; R. Lă- 
cătușu (CSMS lași) 6,57; triplu: M.

, Calnicov 13,61; R. Lăcătușu 13,60; 
M. Bauer (CSS Timiș.) 13,35; înăl
țime: E. Ducu (Prog. Buc.) 1,91; 
Al. Spiridon (Șc. Sp. UCFS Giurgiu) 
1,88; V. Păltineanu (CCA) 1,88- C. 
Semen (CSS Buc.) 1,85; Ad. Trifu 
(CSS Buc.) 1,80; N. Macovei (SSE 

'Oradea) 1,80; prăjină: P. Astafei 
(CSS Buc.) 3,9!); A. Savin 
Buc.) 3,80; E. Simionescu (CSS

Bog 
(Șt. 
M.)

m: R. Zaharia (SSE 
Cibu 24,0; D. Comșa 
V. Teodorescu (1TB) 

(CSM Reșița) 51,8; 
Oradea) 52,2; 800 m: 
"■ Cluj) 2:00,4; H. 

Bv.) 2:01,9; "
2:03,0; -----

(Șt.
roșu -S.

1.500 m:
C-ța) '4:18,0; 
4:18,1; El.
110 mg: L.
I. Carolea

Fr. 
Pali 
Pre- 
(St.

Tr. Chica (IMS Roman)

5 km

(CSS
Buc.) 
(SSE
Cluj) 
14,82;

(Dinamo 
republican 
L. Cotler

3.80; greutate (6 kg): I. 
Oradea) 15,11: 1. Lazăr 
15,06; W. Sokol (CSS Tg. 
«lise (1,5 kg): L. Cotler 
Buc.) 54,84 — nou record 
de juniori (v.r. 52,49 m 
1961); I. Constantinescu (Prog. Buc.) 
50,21; M. Pascu (CSS Cluj) 48,52; 
suliță (800 gr): W. Sokol 57,90; R. 
Dop (QSM Sibiu) 65,83; V, Ene

D.(SSE Rm. Vîlcea) 52,79; ciocan; 
Gheorghiu (Rapid Buc.) 58,37 
nou record republican de juniori (v.r. 
53,23 I. Bog — 1961); I. Bog 55,09; 
Z. Szilaghi (Șt. Timiș.) 49,79; I. 
Constantinescu (Prog. Buc.) 47,16, 
JUNIOARE: 100 in: A. Beșuan (Șt. 
Cluj) 13,1; M. Vaida (SSE Oradea) 
13,2; R. Gabel (Voința Sibiu) 13,5; 
M. Mihai (Prog. Buc.).. 13,5; 2C0 m: 
A. Beșuan 27,1; M. VajdX-27,5; Soos 
(CSS Tg. M.) 27,6; 400 m: E- Po- 
toroacă (SSE Ploiești) 62,8; L. 
Frunză (Rapid Buc.) 63,1; Starcz 
(CSM B. Mare) 65,0; 800 m: G. Zig- 
ler (CSS Timiș.) 2:26,'2;'”'l. FlaișerlI 
(Șc. Sp. UCFS Roman) 2:28,5; V. 
Cosa (Farul C-ța) 2:28,8; A. -Negru 
(Șt. Cluj) 2:29,5; 80 mg: El. Croi- 

13,0^..V. Bufanu 
~ Grama

U. Po- 
M. Măr-

toru (SSE C-țaj 15,5, , V. 
(Dinamo Bacău) 13,3; f**F. 
(SSE Reșița) 13,4; lungime 
pcscu (CSM Mediaș) 5,15; 
gineanu (CSS Buc.) 5,02; M. L.upu 
(CSS Buc.) 4,96; înălțime: R. 
roneanu (CCA) 
(CSS Buc.) 1,50;
(CSS Buc.) 1,45; U. Popescu 1,45; 
S. Dăscălescu (CSS Buc.) 1,45; El. 
Vasi (CSS Timiș.) 1,45; greutate: 
A Gurău (Prog. Buc.) 13,18; A. 
Macovei (Dinamo Bacău). ,11,85; I. 
Szabo (SSE Oradea) , 111,32; disc: 
I. Szabo 40,12; A. Gurău 37,84; A. 
Macovei 34,85; suliță: . R. Bucea 
(CSS Timiș.) 40,42; R. Ștefănescu 
(Farul C-ța) 35,76;. E. Cataramă 
(SSE C-lung Muscel) 35,18.

In urma rezultatelor înregistrate 
clasamentul general pe echipe are 
următoarea înfățișare: 1. Clubul spor
tiv șco'ar București 320 p; 2. C.S.S. 
Banatui Timișoara 201 p; 3. Școa'a 
sportivă de e.evi Oradea 169,5 p; 4. 
Progresul București 164,5 p ; 5. Di
namo București 140 p; 6. C.S.S. Lu
ceafărul Brașov 118,5 p etc.

Vo-
M. Popescu 
Mărgineanu

MIRCEA URSAC 14,5 SEC.
110 MG!

PE

In cadrul etapei pe Capitală a 
campionatelor universitare de atle
tism au fost înregistrate cîteva re
zultate remarcabile. In finala probei 
de 110 mg Mircea Ursac (ICF) deși 
a alergat cu vînt puternic din fața 
a reușit performanța, de 14,5 — re
cord republican egalat. Alte rezultate: 
100 m: EI. Kineses (UPB) 11,1; M. 
Stein (IMF) 11,2; ciocan: C. Mușat 
(ICF) 53,95.

Voința
Meci

C.S.M. Mediaș
2-0 (0-0)

Academia Militară—Metalul 
rești 1-1 (1-1)

Chimia Govo-ra — Drubeta 
verin 3-2 (1-1)

Știința Craiova
Craiova 1-1 (0-0)

Tractorul Brașov
7-2 (4-1)

Dinamo Obor —
0-2 (0-2)

Chimia Făgăraș
2-0 (1-0)

C.F.R.

C.S.M. Sibiu

Știința București

C.F.R. Roșiori

Sighi- 
frumos 

pînă în ultimele 10 minute, cînd am
bele echipe au început să practice 
un joc dur. Chimia Făgăraș — Vic
toria Jimbolia 17—9 (10—6). Voința 
Sibiu — Dinamo Brașov 20—5
(10-2).

Din nou față în față, despărțiti de 
fileul alb, vor sta cei doi rivali de tra
diție în tenisul nostru, campionul re
publican Ion liliac 
al sportului Gli. 
.minat cu î-elativă 
(8—10, 6—2, 
(7—5, 37—6,' 
s-a arătat net superior adversarilor săi: 
6-—1, 6—1, 6—0 cu Bardan și 3—6, 
'7—5, 6—1, 6—1 cu Nă'staSe.

Iată acum celelalte Rezultate de pe 
tabelul probei de simplu masculin: Se- 
rester—liurciu 1—6, 6—4, 6—1; Bosch 
— Mărmurcanu 6-—ii, 1-—5ț Ilakoși— 
l’opovici 6—1, 6—3; Cristea — Mita

nostru, campionul
..3 și maestrul emerit 
Viziru. Tiriac a eli- 
ușurință pe Se’rcster

7 — 5, 6—,4) și pe Rakoși. 
7-—5, 6—3), iar ■ Viziru

întrec 
Dobo-

6—4, 6—1; N ă s t a s e—B u fee s cu 6—2,
6—3; Bardan—B a-s a r a b 6—3, 4—6,

1 6-4; A iziru—Vasilescu 6—3, 6—2;
1 Rako.și —Bosch 7—5, 4—6, 0—6, 6-2,
6—3; Năstasc—Criștca 9—7, 6-4,
6—3.

Ieri s-au jucat" meciurile <le dublu:
liriac, Sercster—Bbșch, Rakoși 6-4,
6-3, 0—6, 7-^5; Cristea, Năstasc—
Viziru, Bardan 3-^-6, 9—-7, 4—6, 6—4,
6—2, 'liriac, Sercster—Cristea, Năstasc 
6—3, 6—0, 11—9.

In turneul final feminin se 
Julieta Namian, Mina llina, Lia 
șiu și Eleonora lloșianu.

(rd. v.)

2-0

Bîf-

Tîrgo-

Brăila

CLASAMENTUL
1. Știința Craiova 17 935 23:12 21
2. Dinamo Pitești 17 935 35:21 21
3. Știința București 17 10 1 6 30:19 21
4. C.S.M. Mediaș 17 836 25:25 19
5. C.S.M. Sibiu 17 836 26:28 19
6. Tractorul Brașov 17 7 4 6 26:19 18
7. Academia Militară 17 737 29:25 17
8. Dinamo Obor 17 566 26:23 16
9. Chimia Govora 17 647 17:29 16

10. Drubeta T. Severin 17 638 26:34 15
11. C.F.R. Roșiori 17 557 12:20 15
12. Chimia Făgăraș 17 629 24:24 14
13. C.F.R. Elec. Craiova 17 539 24:33 13
14. Metalul București 17 539 20:31 13

Etapa viitoare : Metalul București—
RoșioriChimia Govora, C.F.R.

Știința Craiova, G.S.M. Sibiu—Dina
mo Ober. Drubeta T. Severin—C.S.M. 
Mediaș, Dinamo Pitești—Știința Bucu
rești, Academia Militară — Chimia 
Făgăraș, C.F.R. Electro Craiova — 
Tractorul Brașov.

SERIA A III-A
C.S. Oradea—Dinamo Barza amî- 

nat la 26 aprilie
C.S.M. Cluj—Arieșul Turda 0-0
Industria Sîrniii C. Turzii—C.S.M. 

Reșița 1-2 (1-0)
Jiul Petroșani—Gloria Bistrița 1-0 

(0-0)
C.S.M. Baia Mare — Dinamo Să- 

sar 2-0 (2-0)
Mureșul Tg. MureșMureșul

Arad 0-0
Recolta 

1-0 (1-0)

a.m.e.f.
Garei — C.F.R. Timișoara

Pitești

Bticu-

T. Se-

Electro

CLASAMENTUL
1. Baia Mare 17 10 4 3 23: 9 2-1
2. Jiul Petroșani 17 8 5 4 21:14 21
3. C.F.R. Timișoara 17 9 2 6 30:15 20
4. C.S. Oradea 16 9 2 5 30:23 20
5. C.S.M. Reșița 17 7 5 5 21:21 19
6. Ind. Sîrrnii C. Turzii 17 7 4 6 34:22 18
7. C.S.M. Cluj 17 7 4 6 21:29 18
8. Mureșul Tg. Mureș 17 5 7 5 25:21 17
9. Dinamo Săsar 17 7 3 7 21:23 17

10. Arieșul Turda 17 5 6 6 20:21 16
11. Recolte Cărei 17 5 5 7 16:26 15
12. A.M.E.F. Arad 17 3 7 7 14:22 13
13. Gloria Bistrița 17 3 4 10 12:27 10
14. Dinamo Barza 16 2 4 10 16:31 8

Etapa viitoare : C.F.R. Timișoara—
C.S.M. Baia Mare, A.M.E.F. Arad— 
Recolta Cărei, Dinamo Săsar—C.S.M. 
Cluj', Arieșul Turda—Ind. Sîrrnii C. 
Turzii, C.S.M. Reșița—Gloria Bistrița, 
Jiul Petroșani—C.S. Oradea, Voința 
Tg. Mureș—Dinamo Barza.

BonePrimele surprize
și Godeanu eliminați din competiție

(Urmare din pag. 1 )i '

iovean datorită boxului său mai or
donat.

Puțini erau acei care întrevedeau 
o victorie a tînărului I. Dinu (Farul 
Constanța) în meciul cu D. Done (Me
talul Buc.). Și totuși, după 9 minute 
de luptă de toată frumusețea, Dinu 
a reușit performanța de a elimina 
pe unul din favoriții categoriei semi- 
ușoară. Priina' repriză ia sfîrșit cu 
■avantaj de un punct pentru Dinu dar 
în următoarea, Done nil numai că 
reface 'handicapul ci ia și un avans 
apreciabil. Ultima repriză avea deci să 
decidă pe învingător. Constănțeanul 
a intrat hotărî-t în luptă și, datorită 
unor repetate croșeuri recepționate 
la față, Done a fost de două ori pe 
punctul de ă- cădea. CeaSul ne indică 
minutul doi. al ultimei reprize. Me
talurgistul atacă dezlănțuit dar ener
varea îl împiedică să construiască 
atacuri elate și eficace.

Continuînd seria surprizelor, tînă- 
rul clujean Șt. Vituș a reușit să trea
că de experimentatul »M. Godeanu 
(Dinamo Craiova) într-o partidă 
care a lăsat o hună impresie.

La categoria mijlocit! mică s-au 
disputat două partide.- In prima au 
încrucișat mănușile doi colegi 
sală: metalurgiștii D. Rizea și V. 
dea. Contrar celor așteptate, cei 
boxeri nu s-au menajat nici un 
ment angajindu-se chiar de la

Crosul „Să întâmpinăm 1

în

de 
Ba- 
doi 

mo- 
în-

ceput în schimburi extrem de puter
nice. Deși Rizea a dominat mai mult, 
totuși cel care a marcat lovituri mai 
clare a fost Badea, superior îndeosebi 
în lupta de aproape. Finalmente, el 
a obținut decizia la puncte. In cea
laltă întîlnire, V. Bogoi (C.S.M. Ga
lați) a cîșțigat foarte greu meciul cu 
N. Constantin (I.T.B.) care a făcut 
greșeala de a prefera lupta de a- 
proape cu toate că posedă brațe 
lungi și, deci, ar fi fost mult mai 
indicat să le folosească în lovituri 

. de la distanță. Gălățeanul a cîștigaț 
; datorită faptului că (așa cum se spu

ne) „a făcut mai mult box". El a 
împins însă uneori, fapt pentru care 
i se cuvenea un avertisment. Hune- 
doreanul N. Tudor a întîlnit în limir 
tele categoriei mijlocie un adversar 
(I. Pițigoi-C.C.A.) nehotărit, obstruc
tionist, în fața . căruia a cîștigat pe 

’ merit.
Așteptată cu mare interes partida 

dintre V. Gliețu (Metalul Buc.) și P. 
Zaharia (Rapid) a corespuns doar in 
parte. Metalurgistul a atacat mai mult 
(în general se poate spune că a reu
șit unele acțiuni frumoase) plasind 
stingi la plex. Zaharia a fost mai 
defensiv, a contrat destul de rar 
dar eficace, fapt pentru care juriul 
i-a atribuit victoria. în ultimul meci 
V. Netea (Progresul Buc.) și N. Motoc 
(Rapid) au schimbat lovituri foarte 
puternice. La sfîrșitul partidei ambii 
boxeri erau epuizați. A învins la 
puncte Motoc.

CAMPIONII ORAȘULUI BUCUREȘTI
Ieri diniiiicâla s-a dat startul In ul

tima etapă a crosului „SĂ 1NT1MPI- 
NĂM 1 MAI” — faza oraș București. 
In fața reprezentanților tuturor raioa
nelor din Capitală a stat sarcina de a 
parcurge -frumosul dar greul traseu din 
împrejurimile Casei de cultură a raio
nului ,.23 August’*. Întrecerile an fost 
viu disputate mai ales la probele ju
nioare și juniori unde, pe lingă o par
ticipare masivă, s-a înregistrat și o 
participare valoroasă. Notăm organiza
rea ireproșabilă a acestei competiții de 
mase. Iată primii trei clasați pe probe: 
junioare (500 m) — 1. Ofeiia Săvescu

ASTA-SEARA, A DOUA GALA
Astă-seară de la ora 19 va avea 

loc în incinta patinoarului artificial 
„23 August" a doua gală din cadru) 
campionatelor republicane. Iată pro-, 
gramul: muscă: I. Marin (Cîmpulung 
Muscel) — L. Ambruș (Dinamo Buc.), 
Al. Bariciu (Progresul) — D. Davi-< 
descu (Rapid); cocoșA. Olteanq 
(Metalul Buc.) — P. Pavel (C.S.M. 
Galați); pană: D. Fieraru (Progresul 
Buc.) — A. Nagy (Bocșa), F. Pătrașcu 
(Craiova) — I. Turcu (C.C.A.); semit 
ușoară: G. Simonca (Cluj) — C. Cze-. 
geli (C.C.A.), Gh. Vieru (Iași) - P, 
Vizitiu (Dinamo Buc.); ușoară: I-, 
Csehi (Bocșa) — O. Baciu (C.C.A.), I, 
Mihalic (Dinamo Buc.) — M. Biedl 
(Timișoara); semimijlocie: M. Stoian 
(Progresul) — N. Cimpeanu (Bocșa), 
A. Constantin (Clubul sp. școlar) 
Gh. Dumitru (Metalul Buci).

2. Mariana Dobre (ra- 
Stalin); 3. Ana Mitracbc

(raion 1 Mai); 
ion I.
(raion T. Vladimirescu); juniori (1000 
ni) — 1.
Mai); 2. 
Roșie); 3.
Roșie)
men
Miliaela GhidarCca
Maria
(1500
Mai); 
gust);
Bălcescu).

V.

Victor Marinescu (raion 1 
I. Fanaragiu (raion Crivița

I. Chionoiu (raion Crivița 
; senioare (800 m) — 1. Car- 
Rcif (raion Crivița Roșie); 2.

> 1 Mai): 3. 
’Mai); senioriAndruță (ral

m) — 1. Teodor Maș (raion 1
2. Comei 'Tatu (raion 23 Au-

3. Gheorghe Oană (raion N.

cel.de


C.C.A. și Dinamo București continuă lupta pentru titlu
Victorie meritată, scor prea sever

C.C.A.—Petrolul 3-0 (2-0)
Luptă Intre atacul Rapidului și... portarul (orvinului

Bucureștenii au ciștigat cu 3-1 (1-1)
Cu tot timpul foarte rece, mai 
ne de 40.000 de spectatori — prin- 
» care mulți veniți diiî Ploiești •— 
i ținut să fie prezeiiți la întîlnirea 
C.A. — Petrolul, atrași, de perspec- 
zele unei confruntări deosebit de 
iportante în lupta din fruntea cla- ’ 
mentului.
Victo-ria . a revenit liderului, dar 
un scor: 3—0 (2—0), care stabi- 

ște o diferență prea severă față de 
iportul de forțe existent pe teren și 
ță de aspectul general al jocului. 
C.A. — cu compartimente echili- 
■ate — a meritat să cîștige, prin 
odul cum jucătorii săi au știut să 
:opere terenul, să desfășoare un joc 
ilectiv, cu acțiuni mai simple și mai 
Erecte pe poartă, unde ajungeau din 
teva pase. Ei au reușit însă toate 
reșțea mai mult în repriza a doua, 
ridxaji avut o superioritate evidentă, 
ar totuși nu au înscris decît un 
ngur gol și acela din li m. In pri- 
in repriză, în schimb, liderul a fost 
us deseori în dificultate, mai ales, 
i primele 25—30 de minute. In a- 
iastă perioadă Petrolul a acționat 
estul de puternic și a imprimat o 
lură rapidă jocului. Mai mult chiar, 
loieștenii au ratat în min. 2, prin 
. Munteanu o mare ocazie, care — 
ansformată în gol — ar fi putut da 
altă turnură meciului și ar fi în- 

reuiat sarcina echipei C.C.A. Atacul 
etrolului însă, a aclionat mai mult 
î tripletă și a coțpbinat prea mult 
1 fața porții, căutînd parcă mereu 
poziție de șut mai favorabilă decît 

Ita, ceea ce a făcut ca acțiunile lor 
ine conduse pînă la careu să rămînă 
efinalizate. In general, linia de atac 

oaspeților a f 
oartă, chiar în 
one min. 14 și 
recis (Zaharia 
atat 
rizei), astfel că 
cea'Să parte a jocului a rămas ne- 
oncretizată. Scorul reprizei a fost

a doua

tras foarte puțin la 
i situații clare (Ba-

18) sau a tras im- 
în min. 31, cînd a 
mare ocazie a re- 

i superioritatea sa în

defavorabil ploieștenilor, pentru că în 
opoziție cu ei, atacanții bucureșteni 
au jucat mai simplu, dar mai eficace 
și âu știut să treacă peste apărarea 
oaspeților, mareînd două goluri prin 
Tătaru (miri: 16), în urma unei pase 
în adîncime la „întîlnire", de ta 
Raksi, și Alexandrescu (min. 43), care 
—- din poziție complet liberă (unde 
era Cepolschi ?...) — a reluat în pla
să cu capul o centrare perfectă a lui 
Constantin. Aceasta după ce Ca- 
cioveanu (min. 15) și Tătaru (min. 28) 
pierduseră alte două situații favora
bile.

La reluare, ploieștenii — care slă
biseră spre sfîrșitul primei reprize — 
încep bine jocul și chiar în primul 
minut A. Munteanu ratează o nouă 
ocazie mare la o centrare a lui Za- 
haria. Apoi, Voinescu are două in
tervenții splendide (min. 50 și 56), 
după care C.C.A. preia inițiativa și 
n-o mai cedează pînă la sfîrșit. Nu 
înscrie însă decît un singur gol, deși 
a avut situații (Alexandrescu min. 58, 
Constantin min. 72 și 83), din 11 m. 
sancțiune acordată In mod gratuit 
de arbitru, la o infracțiune imaginară. 
Penaltiul a fost transformat de Con
stantin,

Jocul 
nică în r 
repriză, o dată cu căderea Petrolului 
jocul și-a pierdut din calitate. De 
subliniat două ieșiri nesportive ale 
jucătorilor Cacoveanu și Florea. Ar
bitrajul lui R. Săbău-Cluj a fost slab, 
nesigur și cu multe decizii greșite.

C.C.A.: -----------------------
Apolzan, Ivănescu-JENEI, BONE-Ca- 
coveanu, Constantin, 
RAKSI, TATARU.

PETROLUL: IONESCU (SFETCU)- 
Pal, ‘ --------------
(D.
ria, D. Munteanu (Tabarcea), Babo- 
ne, A. MUNTEANU, Chiriță (Bon- 
taș).

în min. 78.
a fost de bună factură teh- 

prima repriză. In a doua

VOINESCU-ZAVODA II,

Alexandrescu.

Cepolschi, Florea-TABARCEA 
Munteanu), M. MARCEL-Zaha-

P. GAȚU

Un meci cu întorsături neașteptate
Știința Cluj Progresul 2-1 (2-0)

Pînă în minutul 26, fotbaliștii din 
Hunedoara nu-1... deranjaseră pe 
Dungu nici măcar o singură datăl 
Abia atunci s-a, produs primul șut al 
oaspeților, tras de Ionescu, și reținut 
fără efort, de portarul Rapidului. 
Spunînd acestea, nu măi e necesar 
să insistăm prea mult asupra jocu
lui din această parte ,a meciului, 
care a fost cu totul la discreția 
bucureștenilori ’ ....................
frumoase și au 
în majoritatea 
precis.

Și totuși, o 
tabela de marcaj a rămas neschim
bată, pentru că Niculescu, pus me
reu la încercare, a intervenit excep
țional într-o serie de situații grele, 
iar atunci cînd a greșit — și nu de 
puține ori s-a întîmplat și acest lu
cra! — mingea a trecut de puțin pe 
lîngă poartă sau s-a... pierdut în „me- 
leurile" din fața porții. Disproporția 
de forțe de pe teren, care în mod fi
resc ar fi trebuit să ducă la mono
tonie, la o lipsă de interes pentru 
desfășurarea jocului, a fost însă com
pensată tocmai de acest spectaculos 
duel între atacuil Rapidului și... por
tarul oaspeților. De două ori, am 
avut totuși impresia că nu se mii 
poate întimpla nici o „minune", dar în 
min. 10, Ozon, singur în careu, a tras 
în... bară, iar In min. 17 Copil a în- 
tîrziat doar o fracțiune de secundă, 
suficientă însă pentru a i se bloca șu
tul. Rapid, în ciuda unei dominări in
sistente, n-a putut deschide scorul de
cît în minutul 23 și atunci •— pa
radoxal — din neatenția lui Nicu
lescu, care s-a lăsat surprins de o 
minge șutată cu efect de Ozon, la 
o lovitură liberă de la 18 metri.

La 1—0 pentru Rapid și ținînd sea
ma de replica slabă de pînă atunci 
a hunedorenilor, care pierdeau re
pede, aproape pe Ioc, fiecare balon 
cîștigat cu multă trudă, se părea că 
meciul nu mai poate prezenta nici un 
interes.
de atac 
vîrf de 
vul de

Bi. au inițiat acțiuni 
tras mereu la poartă, 

cazurilor destul de

jumătate dih repriza

Dar iată, prima acțiune reala 
a oaspeților : Constantinescu» 
atac, a pătruns în dispoziti- 
apărare al bucureșteniior, în-

periculoasă
IzghireanUî 
din meciul

privirile atente ale lui 
Buzeșan fi Nacu. Fază

Portarul echipei Corvinul, Niculescu, lămurește incă o situație 
la poarta sa, boxlnd balonul sub
Georgescu (nr. 10), Tătaru (nr. 5), 
Rapid — Corvinul 3—1.

cheindu-și acțiunea cu un șut de la 
20 metri. In traiectoria sa, mingea 
s-a lovit de Motroc și a ricoșat la... 
Anton. Șut și... 1—1 !

Corvinul începe să fie mai activ în 
atac și finalul reprizei ne rezervă un 
joc echilibrat.
care 
doar 
aibă 
prea

In
Rapid și-a asigurat victoria prin go
lurile înscrise de Ionescu (min. 48) 
și Copil' (min. 60), dar fotbaliștii 
bucureșteni au jucat mult sub nivelul 
primei reprize.: Nu e. vorbă că în 
atac, Ionescu a stricat aproape toate 
acțiunile, căutînd să se releve el în 
dauna echipei, prin driblinguri fără 
rost, care încetineau jocul tocmai în

Apărarea Rapidului 
pînă atunci avusese pe teren 
o prezență... fizică, începe să 

de lucru, dar nu are probleme 
grele de rezolvat.
repriza a doua jocul a scăzut.

fazele de finalizare.
Arbitrul Al. Toth (Oradea) a „vă-: 

zut“ absolut tot. El a condus fără' 
greșeală următoarele formații :

RAPID : Dungu — Greavu, Mo 
troc, MACRI —- Neacșu, KOSZKA —•’ 
COPIL, OZON, Ionescu, Georgescu, 
VĂCARU (Ion C. Ion).

CORVINUL: NICULESCU —' 
Buzeșan (Co-iciu), Nacu (Buzeșan),- 
Izghireanu — Tătaru (Nacu), Molnar 
— Zanca, Constantinescu, Anton 
IONESCU, Aii.

JACK BERARIU

U. T. A
Timișoara 1-1 (1-1)

CLUJ 23 (prin telefon de Ia trlmi- 
ul nostru). — în meciul cu Progre- 
ul, studenților clujeni le-a trebuit 
n sfert de oră ca să se încălzească, 
a după aceea,. — bine „rodați", — 
ă producă o deosebită impresie prin 
acul lor colectiv, purtat în, viteză, 
ripleta clujenilor, bine, orientată, a 
săltat poarta lui Mîndru. Primu! 
vl a .căzut" în min. 20: Măteianu, 
ornit de la jumătatea terenului, din- 
r-o poziție discutabilă de ofsaid, a 
ras din apropiere un șuț sec, în 
rma căruia mingea, ca la biliard, a 
avit cele două bare' laterale, ricoșînd 
poi în plasă : 1—0. Clujenii domină, 
n min. 28 șutul lui Gane zguduie 
ara. In min. 30 Marcu,■' în luptă di- 
ectă cu iMîndru, obține mingea, pa- 
ează înapoi la Ivansuc și acesta o 
itroduce în poartă. Arbitrul P. Ba- 
ea nu acordă însă gol, deoarece „ta
ierul" E. Bucșe semnalase poziție de 
fsaid. Știința majorează totuși Seo
ul, peste două minute, tot prin Ma- 
eianu : 2—0. In continuare, pînă la 
•auză, pe teren există o singură e- 
hipă : Știința.
în repriza secundă rolurile s-au 

chimbat. Acum, cei care domină, și 
ncă destul de mult, sîn>t bucureș- 
enii. Oaspeții hărțtaeSc timp de 45 
mnute apărarea gazdelor. Am notat 

mare ocazie ratată de Voinea 
min. 59), șuturile-bombă ale lui 
)aidă (min. 59, 60, 63) și bara lui 
doinea (min. 65). Golul — inevita- 
il — a „căzut" în min. 73, fiind în- 
cris — la un corner — de Voinea : 
:—1. Bucureștenii atacă, în continua- 
e, dezlănțuit — chiar și în 10 oa- 
ncni — și fluierul final al arbitra
ta salvează pe clujeni (care au a-

vu.t o cădere inexplicabilă în a doua 
parte a jocului) de golul egalizator 
ce plutea în aer...

Arbitrul Petre Badea a avut de 
condus un joc greu și s-a achitat 
destul de bine de această sarcină.

Au jucat formațiile :
ȘTIINȚA: Moguț — Kromely, Mu- 

reșan, Cîmpea.nu — P. EMIL, PO
PESCU — Ivansuc, MARCU, GANE, 
MATEIANU, Suciu.

1 ' PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu, 
lO'NIȚÂ, Soire — Știrbei;'’ 'Pașc a nu 
— OAIDA, Smăirăndescu 1, Smărăn- 
descu îl (din' min. 75 Sandu) , VOI
NEA, Marin.

(Cei subliniați s-au evidențiat în 
prima repriză de la Știința și în a 
doua de la Progresul).

AL. INOVAN

PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin 
uitate la concursul 
tapa din 23 aprilie

. C.C.A.-]
I.n.
V.

cu
Pronosport 

1961 :

12 
nr.

re-
17.

La

IAȘI,

lași, superioritate netă a gazdelor:
C. S. M. S Farul 4-1 (2-0)

23 (piin telefon de la trimi
sul nostru). — în mare măsură primul 
sfert de oră a decis rezultatul jo
cului C.S.M.S. Iași — Farul Constanța 
4—1 (2—0). De Ia început Farul a fost 
surprins de ritmul impus de ieșeni: 
în min. 5 Alexandrescu pasează în 
adîncime la 
bănescu, •. mascat de un,, fundaș, 
mai poate, interveni Ia mingea trimisă, 
în poartă de înaintașul ieșean: 1—0. 
încurajat de acest gol și .de perspec
tiva unei atît de prețioase victorii, 
C.S.M.S. atacă continuu și în min. 8 
scorul devine. 2—0, prin golul înscris 
de către Unguroiu.

Avasilichioaie și Ghi-
nu

■Petrolul
Din. Bacău-Din.
St. roșu—Minerul 
Rapid—Corvinul 

știința Cluj—Progresul 
C.S.M.S.—Farul 
C.S.M. Baia M.-Din. Săsar

București

rr.
'n.
rni. Rapid Focșani—Met. Tlrgoviște 
X. Recolta Canei—C.F.R. Timiș.
C. Unirea Iași—Din. Galați
ti. C.F.R. Craiova—Știința Craiova 
CH. C.S.M. Medlaș-Din. Pitești
Variante depuse; 558.000.

1
2 

anulat
1
1
1
1
2
1
1 

X

BACĂU. 23 (prin telefon). — Dina
mo București, care a muncit mult pen
tru o victorie în această partidă, a 
rcalizat-o. Bucureștenii au profitat de 
o perioadă de 20 de minute din re
priza a doua —■ cînd, băcăoanii au 
avut o cădere — realizînd în acest 
interval două goluri prin Eftimie, pe 
care localnicii nu le:au mai putut re
face deoarece atacanții tripletei lor nu 
au putut să treacă peste apărarea ma
sivă și tehnică a bucureștenilor.

In prima repriză s-a luptat cu multă 
dirzenie, băcăoanii avînd o ușoară su
perioritate teritorială. Ambele echipe 
au contribuit la realizarea unui joc 
<le un bun nivel tehnic, viu disputat, 
care a plăcut celor aproape 9.000 de 
spectatori, care sperau că pînă la sfîr- 
șit băcăoanii vor presta același joc și 
vor reuși vietoria. Aceasta s-ar fi rea
lizat poate, dacă în prima parte a jo
cului localnicii ar fi concretizat ma
rile ocazii avute prin Gram, Vătafu și 
Drăgoi. In această repriză, bucureș
tenii au marcat prin David, în min. 5, 
iar localnicii au egalat prin Ciripoi, 
în min. 19.

In cea dc a .doua repriză, băcăoanii 
slăbesc alura în timp cc bucureștenii 
forțează jocul și profitînd dc două 
greșeli ale apărării (dintre care una 
foarte gravă a Iui Ghiță care a plonjat 
cu mare întîrziere la o minge dispu
tată dc Lazăr și Eftimie) reușesc să

preia inițiativa și conducerea la două 
puncte diferență. Ambele goluri ale 
lui Dinamo București au fost 
de Eftimie în min. 59 și 70.

Dinamo Bacău a mai realizat 
prin Gram, care, în minutul 79, 
flă1* lui Uțtt un balon, pe care acesta 
nu l-a putut reține din șutul ' ~
blik. După aspectul jocului, 
tul este normal. Oaspeții au 
special în repriza a doua, o 
gătură între compartimente, o 
mijloc sigură și un Eftimie folosit 
succes în postul dc centru. Din păcate 
însă, jocul oaspeților a fost umbrit dc 
anumite durități și ieșiri nesportive în 
special ale 
mie.

Arbitrul 
sancționat 
unor jucători oaspeți 
ochii" la faultul comis 
goi (min. 88), cînd 
trîntit în careu.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu — Popa, 
Nunweiller III, Ivan — Alexandru, 
Nunweiller IV — Ene II, Varga, Efti
mie. Țircovnicu.

DINAMO BACĂU
T.azăr, 
Vătafu 
Gram,

marcate

un gol 
îi „su

Iui Pu- 
rczulta- 

avut, 
bună 
linie

în 
Ie
de 
cu

lui Nunweiller IV și Efti-

Mataiser — 
întotdeauna

Craiova nu a 
neregularitătile 
și a 

asupra lui Dră- 
acesta

,,închis

fost

David.
Ghiță — Giosanu,

Gros — Rădulescu (Gîmaru), 
— Drăgoi, Nemeș (Rădulescu), 
Ciripoi, Publik.

ILIE IANCU și GH. DALBAN
corespondenți

Apoi, Ghibănescu este gata-gata să 
scoată din nou mingea din plasă dar 
Brînzei salvează în ultima instanță 
(min. 10). La Farul este derută. Gaz
dele desfășoară un joc rapid cu schim
buri de locuri bine realizate, cu o 
continuă circulație a mingii. Dar la
2— 0, C.S.M.S. își schimbă jocul și
printre greșelile,$țai.-evidente pe care 
le face echipa țimintim „blocarea" a 
cinci apărători .pe. linia de fund pen
tru a... păzi virtuțile, de atac ale Fa
rului: Vasilescu, Ciosescu, Moroianu. 
Totuși, are .din nou. ocazia
de a mări șțprul dar, Unguroiu șt 
apoi Voica ratează. Farul nu a aban
donat disputa ■,și, deși este condusă 
autoritar, echipa joacă destul de 
calm și contraatacă periculos prin 
Ciosescu și Olaru. Linia de mijlocași 
merge însă slab.

La reluare C.S.M.S. reușește din 
nou acel sfert de oră de atac con
tinuu la poarta Farului, atac Ia care 
participă acum și linia de mijloc. I>> 
min. 52. Unguroiu. majorează scorul:
3— 0. După ce Sever este înlocuit r>i 
Niculescu (min. 62) atacul Farului 
capătă mai multă agresivitate. La una 
din acțiunile de atac, Moroianu este 
faultat de Foaie,. arbitrul acordă in 
mod just 11 metri și Olaru reduce 
scorul: 3—1 (min. 64). Foaie este 
înlocuit (min. 65) cu , Scarlat. în 
80 o nouă schimbare la C.S.M.S.: 
rea trece în poarta pe care o
rase Ursache. Cinci minute mai tir • 
ziu, după o scurtă perioadă de do
minare a Farului, C.S.M.S. inițiază 
un contraatac și Voica înscrie: 4—1.

Arbitrul N. Mihăilescu-București a 
condus competent și autoritar urmă
toarele formații:

C.S.M.S.: Ursache (Florea) — Foaie 
(Scarlat), Moțoc, Dragomirescu — A- 
lexandrescu, DON — Matei, AVAST- 
LICHIOAIE, VOICA, Unguroiu, DAS- 
CALU.

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Brînzei, BUZEA — Stancu, Bibere - 
MOROIANU, Sever (Niculescu), Ola
ru, Ciosescu, VASILESCU.

echipa lor

ARAD, 23 (prin telefon). Cei pestei 
12.000 de spectatori prezenți la în- 
tîlnirea U.T.A. — Știința Timișoara 
au părăsit dezamăgiți ’stadionul U.T.A.' 
Dezamăgirea lor n-a fost produsă de 
rezultatul partidei, ci de jocul extrem 
de „anemic" prestat de
favorită. U.T.A. a jucat fără însufle
țire, fără orientare, iar cei cinci a- 
tacanți s-au străduit să complice jo- 
cui căutînd mereu „ocaziile clare".' 
In felul acesta majoritatea acțiunilor 
arădenilor s-au destrămat încă în a- 
fara careului de 16 metri.

Știința, în schimb, a luptat din răs
puteri să se reabiliteze după eșecul 
suferit cu o săptămină în 
București. Făcînd abstracție 
șelile în execuțiile tehnice, 
au fost
acțiuni mai periculoase și 
un joc

în prima parte a întilnirii Știința 
a avut inițiativa cea mai mare parte 
a timpului. Primul gol a fost înscris 
în minutul 8 de Czako. Știința atacă 
susținut și în min. 36 Petescu ra
tează o ocazie clară. Totuși egalareaj 
care „plutea 
în ultimele 
de Lereter.

în repriza 
mai mult, 
viteză 
scorul 
(min.
tras în bară) ratează ocazii din 
mai favorabile. Cu trei minute înainte 
ele sfîrșit U.T.A. beneficiază de o 
tură de la 11 m. Pircălab ratează 
trăgînd în bravele b’i Frjn.

Arbitrul M. Popa (București) a 
dus satisfăcător

U.T.A.: Faur 
Seres (din min. 
Petschovschi — 
Floruț, Czako.

ȘTIINȚA: Pain - Georgescu, Tur- 
can, Codreanu — PETESCU. Tănase 
— Gîrleanu (din min. 73 Feodot), La
zăr, Manolache, LERETER, Mițaru.

totuși cei care au

urmă la 
de gre- 
studenții 
construit 
au avut

apoi 
mii». 
Flo- 
apă-

D. G1RLEȘTEANU

mai bine închegat.

in aer“, a fost realizată 
minute ale reprizei (41)

Și
să

61)

a doua localnicii domină 
Știința contraatacă în plină 
nu lipsește decît puțin ca 

fie modificat. Manolache 
și Mițaru (min. 70 care a 

cele

lovi-
însă^

con-
formațiile:
- SZUCS, Băcuț II, 
46 Neamțu) - Capaș* 

Pîrcălab, Mețcaș, Pop^

ȘT. 1ACOB, corespondent



îVoleibaliștii de la Rapid București, 
din nou învingători în „C. C. E.“ 

3 — 0 (î, 13. 10) cu Slade rrențais

Un nou meci nul Final neprevăzut

Selecționata Algeriei — Selecționata
sindicală a Oradiei 4-4 (2-3)

in campionatul feminin 
de baschet

Veniți în număr mare să aplaude 
o vjetorie comodă a Rapidului, spec
tatorii prezenți sîmbătâ seara în sala 
Dinamo din Capitală au plecat satis- 
făcuți numai pe jumătate. Intr-ade
văr, dacă victoria a revenit campio
nilor noș!ri cu un scor clar, 3—0 
(7, 13, 10), în schimb jocul lor nu 
a mulțumit. De-a lungul celor trei se
turi, 
sala, 
față 
tuite din jucători 
reputație

Desigur, 
noastră că, cu toate că au pierdut 
meciul cu 3—0, francezii au atacat 
mai mult fiind mai activi. Dar dacă 
Dujardin este încă periculos la fi
leu și are servicii dificil de recepțio
nat. iar Garau o bună mișcare în 
teren și servicii puternice, ceilalți ju
cători parizieni s-au arătat mai puțin 
bine pregătiți. Feroviarii cu toate că 
nu s-au apropiat de forma care i a 
consacrat și care i-a adus pe primul 
loc în clasamentul 
masculin (17 meciuri 
au reușit să cîștige partida dar au 
rămas datori spectatorilor. Pentru 

Că este o mare diferență între jocul

doar cîteva faze au însuflețit 
au arătat că se află față în 
două echipe campioane, alcă- 

cu o frumoasă 
internațională.

pare paradoxală afirmația

campionatului
• 17 victorii!),

practicat de campionii noștri în acel 
splendid meci cu Progresul, și cel 
de sîmbătâ seara. Elementele care au 
stat la baza victoriei bucureștenilor 
au fost mai buna organizare a jo
cului. împreună cu plusul, de pregătire 
generală șl de experiență pe care-1 
au față de Stade Franțais.

Primul joc Rapid — Stade Fran
țais le dă speranțe campionilor noș
tri să se califice în turul următor al 
„Cupei Campionilor Europeni" unde 
urmează să întîlnească pe învingă
torul meciului tur-retur A.Z.S.A.W.F. 
Varșovia — Dukla Kolin. Bineînțeles, 
dacă Rapid se califică în urma me
ciului retur, care va avea loc la mij
locul lunii mai, la Paris.

Maniera de arbitraj a arbitrului 
sovietic Bludov ne-a amintit-o pe 
Vera Miheeva, conducătoarea meciu
lui feminin Dinamo București —Par
tizan Belgrad. Aceeași sobrietate în 
gesturi, aceeași judicioasă apreciere 
a greșelilor, același arbitraj excelent 1

Au jucat echipele: Rapid: Nicolau, 
Ponova, Plocon, Grigorovici, DRA
GAN, PAVEL-Timirgazin. Stade 
Franțais: DUJARDIN, AROYO, GA
RAU, Zeraih, Maniaudet, Ellinger- 
Briere.

MIRCEA TUDORAN

ORADEA, 23 (prin telefon). 15.000 
de . spectatori au urmărit astăzi, pe 
stadionul Libertății din localitate, 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre selecționata sindicală a orașu
lui și Selecționata Algeriei. întîlnirea 
a prilejuit un joc de o bună factură 
tehnică, cu numeroase faze spectacu
loase, și s-a terminat la egalitate: 
4—4 (3-2).

încă din primele minute de joc, 
gazdele au inițiativa, acționează in
sistent pe spațiul porții, dar ratea
ză prin Harșani, Dulgheru și To
meș. In min 16, algerienii deschid 
scorul prin Mekhloufi. Trei minute 
mai tîrziu, gazdele egalează prin 
Dulgheru, In min. 21, un șut al lui 
Bouchache întîlnește bara I In min. 
26, gazdele preiau conducerea prin 
Harșani, care după 5 minute înscrie 
din nou. Oaspeții reduc apoi din 
handicap în min. 34 prin Mekhloufi.

La reluare, același Mekhloufi (cel 
mai bun jucător din echipa Algeriei) 
aduce egalarea. Oaspeții forțează vic
toria, dar gazdele se apără foarte 
bine. In min. 54, Sakacs I înscrie 
prin surprindere. Tot gazdele sînt 
acelea care au o nouă ocazie de a 
marca. Ele beneficiază (min. 71) de

o lovitură de la 11 m., dar Sakacs 
trage prea încet, îngăduindu-i porta
rului să respingă fără greutate în 
corner. Scorul final al partidei este 
stabilit în min. 74 de Mekbloufi, care 
înscrie spectaculos.

Arbitrul Ștefan Patcoș (Oradea) 
s-a achitat bine de misiunea sa.

SELECȚ. ORADEA : Zilahy — 
Băcuț, Rădulescu, Sakacs II — Ti
riac, Nemeth — Iacob, Tomeș, Har- 
șani, Sakacs I, Dulgheru.

SELECȚ. ALGERIEI: Boubakeur 
— Hedehoud, Zitouni, Defnoun (Oud- 
jani) — Rouai, Amara — Kermali, 
Mekhloufi, Bouchache (Beghloufi). 
Soukane I, Ben Tifour.

MIRCEA POP și
MIRCEA ROXIN, corespondenți

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 64—60 (39—24) !!

Ultima partidă — prima înfrîn 
gere a rapidistelor I Indiferent Ins 
de rezultat, Rapid a cucerit titlu 
de campioană republicană pe 1960- 
1961. Cu excepția' primelor șase mi 
nute în care Rapid luase conducerea 
Știința a avut tot timpul inițiativa 
arătîndu-se mai bine pregătită.

Au înscris: ȘTIINȚA: V. Nicules 
cu 27, I. Rizescu 14, Șt. Dinescu C 
A. Florescu
Antosch 4,
A. Racoviță 24, Era. Florescu 9, D 
Lupan 6, G. Ivanovici 6, A. Sidea £ 
E. Ferencz 4, C. Gheorghe 4, E 
Brechner 2.

5, T. Predescu 5, H 
Z. Danciu 3; RAPID

( U rmare din pag. ])

MASCULIN

Știința 
de mi- 
clujeni 

pentru ca să tranșeze în favoarea 
lor disputa cu Progresul București. 
Partida a fost de un bun nivel teh
nic, punctată în repetate rînduri de 
acțiuni spectaculoase ale jucătorilor 
celor două formații. Fără să se com
porte slab, Progresul nu a opus însă 
jocului plin de elan al studenților 
unul la fel de avîntat și o dorință de 
victorie la fel de puternică. Acestea 
au fost armele cu care Știința Cluj 
a ciștigat ieri dimineață două, puncte 
prețioase în lupta pentru locul II. 
S-au remarcat toți cei 6 jucători de 
bază de la Știința, dar cu deosebire 
inepuizabilul Fieraru și Datu. De la 
Progresul. Miculescu, tînărul Con
stantin Vasiliu și C. Nicolau. A ar
bitrat bine N Mateescu — Buc. 
(M. T.)

BUCUREȘTI : Progresul — 
Cluj 0—3 (9 6, 9). Doar 65 
nute le-au trebuit studenților 
pentru ca să tranșeze în

CONSTANTA : Farul — Știința Ti
mișoara 2—3 (16—14, 5—15, 15—9. 
6—15 8—15). La 2—1 pentru Farul, 
se părea că gazdele vor obține prima 
victorie. In continuare, constănțenii 
au evoluat foarte slab, dînd posibili
tate studenților să „întoarcă" rezul
tatul. Mușat și Hogea (Știința) au 
fost cei mai buni atît în apărare cît 
și în atac. A arbitrat bine I. Armea- 
nu — București. (Ch. Goldenberg — 
coresp.)

PLOIEȘTI : Petrolul — Tractorul 
Brașov 1—3 (8—15, 15—17, 16—14, 
7—15). Scorul este departe de a o- 
glindi raportul de forțe de pe teren. 
Ambele echipe au luptat toț timpul 
de la egal la egal. Victoria oaspeți
lor se dator'șt* calmului tu care au 
acționat în momentele Wai difi
cile. (Amalia Kreiss — corâsp.).

Știința
15—10,

BUCUREȘTI : C.C.A. — 
Galați 3—2 (15—8, 12—15,
10—15. -- - - -
părea 
torie ușoară 
lățenii care 
joacă din ce 
sub semnul 
final. în ultimul set. oaspeții au că-

15—3). După primul set se 
că miFtarii vor obține o vic- 

Dar în continuare, gă- 
nu se prea „văzuseră", 
în ce mai bine, punînd 
incertitudinii rezultatul

au sosit in Capitală in vederea 
meciului cu Dnamo București
De ieri dimineață, Capitala are ca 

oaspeți ne voleibalistele de la Di
namo Moscova, care au sosit în ve
derea meciului de marți cu Dinamo 
București (în cadrul 
pionilor Europeni"), 
plasarea următoarele 
fina Volkova, Mărite
dra Ciudina, Valentina Kapova, Ze- 
naida Smoleaninova, Ludmila Bul
dakova, Lidia Strelnikova, Lilia Ko
novalova, Natalia Kluieva, Valenti
na Fetisova.

------------------------------ —.....- .

„Cupei Cam- 
Au făcut de- 

jucătoare : Ga- 
Aveu, Alexan-

Din nou surprize In campionatul masculin de volei

zut complet. A arbitrat bine C. Flo- 
rescu — Buc.

PETROȘANI: Jiul — Dinamo 
București 3—2 (15—17, 15—11, 13— 
15, 15—13, 17—15). Jiul a reușit să 
întreacă o formație puternică în rîn- 
dul căreia au jucat foarte bine Der- 
zei și Corbeanu. A condus bine M. 
Albuț — București. (S. Băloi și I. 
Tudor — coresp.).

14—16, 15—9). Ambele echipe au en
tuziasmat spectatorii. Ele au realizat 
un meci atractiv, de bună valoare 
tehnică. Tinerele jucătoare ale Olim
piei s-au comportat excelent în fața 
experimentatelor lor adversare. (A. 
Axente — coresp.).

cată și ea de o 
dîrză. Pentru a 
„pachet" de 5 trăgători — Mureșanu, 
Poenaru, Drimbă, Matei și Pavlovski 
susțin un epuizant baraj, din care 
rămîne Matei... în lupta pentru pri
mul loc concurează, încă de la pri
mele asalturi, patru trăgători: Mure
șanu, Cernîșevici (excelentul spadasin 
s-a arătat aproape la fel de redutabil 
și la floretă!), Zilahi și Drîmbă. Ul
timul a entuziasmat prin impetuozi
tate și siguranță, mobilitate și forță 
reușind — remarcabilă performanță! 
— să termine pe locul I. Iată și cla
samentul probei: 1. Drimbă (R.P.R.) 
6 v.; 2. Mureșanu (R.P.R.) 5 v.; 3. 
Zilahi (R.P.R.) 5 v.; 4. Cernîșevici 
(R.S.S.B.) 4 v.; 5. Poenaru (R.P.R.) 
4 v.; 6. Csipler (R.P.R.) 3 v.; 7.

dispută deosebit 
intra în finală,

de 
un

Pavlovski (R.S.S.B.) o.; 8. Isopesct
(R.P.R.) 0 V.

Proba de spadă a consemnat .șupe 
rioritatea trăgătorilor oaspeți catv ai 
ocupat locuri fruntașe. Clasame'ntul 
1. Cernîșevici (R.S.S.B.) 7 v.; 2. Pav 
lovski (R.S.S.B.) 6 v.; 3. Steliat
(R.P.R.) 4 v.; 4. Haukler (R.P.R.) 3 v. 
5. Ribianeț (R.S.S.B.) 3 v.; 6. Do 
brescu (R.P.R.) 3 v.; 7. P. Popesci 
(R.P.R.) 2 v.; 8. D. lonescu (R.P.R. 
0 v.

în ultima probă din întrecerea in 
dividuală — cea de sabie — trăgători 
romîni au dominat destul de autori 
tar. Clasamentul: 1. Rohoni (R.P.R. 
6 v. (d.b.); 2. Pelmuș (R.P.R.) 6 t 
(d.b.); 3. Nieverovici (R.S.S.B.) 4 v. 
4. Sazonov (R.S.S.B.) 3 v.; 5. Modeae 
(R.S.S.B.) 3 v.; 6. Aruș (R.P.R.) 3 v. 
7. Bădescu (R.P.R.) 2 v.; 8. Vintih 
(R.P.R.) 1 v.

FEMININ
BUCUREȘTI : Sănătatea — Farul 

Constanța 2—3 (7—15, 15—12, 15—1, 
10—15, 9—15). A fost un joc plin 
de dinamism dar fără valoare teh- 

este 
D.

BUCUREȘTI: Rapid — Metalul
3-0 (12, 9, 7). Jucătoarele de la Ra
pid au cucerit o victorie clară, dar 
meciul n-a amintit decît rareori fru
moasa partidă disputată între aceste 
echipe în prima parte a campiona
tului.

La turneul international de lupte din Bucureșt

R. P. Ungară va fi reprezentată de un iot puternic

nică. Victoria constănțencelor 1 
meritată. A condus foarte bine 
Minculescu — Buc. (A. Aurelian 
coresD.).

BUCUREȘTI: Dinamo — C.S.M. 
Cluj 3—0 (9, 6, 14). C.S.M. a con
firmat victoria repurtată duminica 
trecută asupra Rapidului numai prin 
jocul practicat în ultimul set.

BUCUREȘTI : C.P.B. — Olimpia 
Brașov 3—2 (15—6, 8—15, 15—8,

BUCUREȘTI: Progresul — Țesă
tura Iași 3—1 (15—9, 15—11, 13— 
15, 15—11). Meci deosebit de impor
tant în lupta pentru evitarea retro
gradării, fapt care și-a pus pecetea 
?e 
de 
pe

nivelul tehnic al partidei, destul 
scăzut. Bucureștencele au cîștigat 
merit. (A. Focșăneanu — coresp.).

SIBIU : C.S.M. — Știința Cluj 1—3 
(14—16. 15—9, 12—15, 10—15). O
nouă înfrîngere pe teren propriu » 
echipei locale. (M. Lupuțiu și I. Io- 

nescu — coresp.).

Etapă agitată in campionatul republican 
de rugbi

REZULTATE TEHNICE : Știința 
București — Metalul 23 August 5—3 
(5—0); C.F.R. Grivița Roșie - C.S.M.S. 
Iași S-O (0—0) ;Rapid - Știința Cluj 
6—8 (3—5); Progresul - I.T.B. 3-0 
(3—0); Olimpia Brașov — Dinamo 3—49 
(0—16); Șiiinfa Petroșani — C.C.A. 
8—9 (8—0)1
• întîlnirea dintre Știința București 

și Metalul 23 August a constituit o 
frumoasă surpriză prin jocul deschis, 
avîntat, pe care l-au practicat ambele 
echipe. Studenții au obținut victoria 
în urma unei încercări spectaculoase 
realizată de Teodorescu și pe care 
Tudorache a transformat-o (min. 32). 
Metalul reduce din handicap prin 
Cristea (min. 60) care plonjează și 
culcă balonul în spațiul de țintă ad
vers. Lovitura de transformare este 
insă ratată. Remarcări: Teodorescu, 
Gudov și Tenenbaum de la Știința, 
Ivan, Negulescu (repriza a Il-a) și 
Scarlat de la Metalul. Arbitrul N. Fu- 
lea vrînd să asigure cursivitatea jocu
lui a trecut cu vederea o serie de gre
șeli comise de ambele echipe. In mod 
special îi reproșăm că n-a fost atent 
la executarea loviturii de transfor
mare a încercării Metalului, cînd 
Leonte s-a plasat, neregulamentar, 
chiar pe traiectoria balonului.

• C.F.R. Grivița Roșie a întrecut 
destul de greu formația ieșeană 
C.S.M.S., care, mai bine de o repriză 
a reușit să joace de la egal la egal. 
Ceferiștii și-au asigurat victoria prin 
Picu (încercare) și Țibuleac (lovitură 
de pedeapsă și transformare). Cel mai 
buni : Posmoșanu, Stoenescu, Bostan 
și Rotaru de la C.F.R., Săndulescu și 
Drobotă de la C.S.M.S. Iași.
• După un joc foarte frumos Rapid 

a pierdut la limită în fața Științei 
Cluj, în revenire de formă. Realiza-

tori : Simian și Cătănici (cite o încer
care), Manolache (transformare) pen
tru Știința Cluj, D. Marinescu și C. 
Marinescu (cite o lovitură de pe
deapsă) pentru Rapid. Foarte bine au 
jucat Demian, Simion, Paloșanu și 
Gebefiigy de la învingători, Trandafl- 
rescu și D. Marinescu de la învinși.
• Progresul a întrecut — după un 

meci de slabă factură tehnică ; — tî- 
năra formație a I.T.B.-ului prin încer
carea realizată de Vicol. Progresul a 
jucat — încă din min. 3 — în 14 oa
meni, prin accidentarea lui Do bre. A 
condus bine V. Cișmaș (E. FILIP, 
resp.).
• La Brașov, Olimpia n-a putut re

zista impetuozității jucătorilor de 
Dinamo, pierzînd la un scor astrono
mic. (V. SECAREANU, coresp.).
• La Petroșani, Știința din locali

tate s-a dovedit a fi un adversar 
foarte dificil pentru C.C.A. pe care a 
condus-o mai bine de o repriză. Ac
tualii lideri au avut un finiș mai bun 
și au ciștigat la limită. Au înscris : 
Nicolescu (încercare), Chiosea (trans
formare) și Mateescu (Iov. de ped.) 
pentru Știința, Ciobănel (Iov. de picior 
căzută) și Penciu (Iov. de picior că
zută și Iov. de pedeapsă) pentru 
C.C.A. (ST. BĂLOI, coresp.).

CLASAMENTUL DUPĂ 
A VII-A :

BUDAPESTA 24 (prin telefon). — 
In vederea turneului internațional de 
lupte clasice care va începe la 23 a- 
prilie la București, luptătorii maghiari 
au făcut intense pregătiri. In prezent, 
lotul luptătorilor maghiari care ur
mează să facă deplasarea la Bucu
rești se 
cipă la 
turi de 
Elveția, 
Din lotul echipei R. P. Ungare fac 
parte POLYAK, RIZMAYER, GURICS, 
KOZMA și GUTMAN.

Toți acești luptători au arătat o 
formă foarte bună. In primele me
ciuri ei au obținut victorii clare. Ast
fel, RIZMAYER a dispus prin tuș de 
Ilici (Iugoslavia), POLYAK a ciștigat 
prin tuș în fața polonezului Malecki, 
și tot prin tuș asupra lui Lengauer 
(Austria). KOZMA a ciștigat prin tuș 
în fața lui Kriner (Austria), iar GU
RICS a dispus prin tuș de Fodorcik 
(Polonia) și de Datli (Elveția). De ase
menea, el a ciștigat la puncte în fața

I

co

la

ETAPA

1. C.C.A. 7 6 1 0 123: 23 20
2. C.F.R. Gr, Roșie 7610 59: 12 20
3. Dinamo 7502 90: 43 17
4. știința București 7412 30: 27 15
5. Știința Cluj 7313 31: 32 14
6. Progresul 7232 23: 26 14
7. Metalul 23 August 7223 38: 34 13
8. C.S.M.S. Iași 7223 24: 31 13
9. știința Petroșani 7304 28: 36 13

10. I.T.B. 7214 31: 51 12
11. Rapid 7 1 0 6 40: 63 9
12. Olimpia Brașov 7007 9:153 6

află la Salzburg, unde parti- 
un concurs internațional ală- 
luptători din R.F.G., Austria, 
Iugoslavia și R. P. Polonă.

lui Luschterhold (Elveția). O perfor 
manță frumoasă a obținut GUTMAI 
care a realizat două victorii la puncte 
în fața lui Reichel (Austria) și Britk 
(Iugoslavia).

Pentru titlul mondial de șal

Botvinnik se apropie 
de victorie: 10-5!

Sîmbătă a continuat cca de-a 15- 
partidă a meciului pentru titlul tnor 
dial de șah. Botvinnik și-a concretiza 
superioritatea avută la întrerupere 

Tal recunoscîndu-se învins la mutare 
a 63-a. Acum scorul a devenit 10—5 î 
favoarea lui Botvinnik. Cea de-a 16- 
partidă se va desfășura luni 24 apr 
lie.

Pentru recucerirea titlului, Botvinni 
mai are nevoie acum de 2*/2 puncte.

înaintea sosirii la Bucureșt

Temsmanii maghiari învingători in meciul
cu reprezentativa Austriei: 4-1

BUDAPESTA 
corespondentul 
trei zile, pe terenurile de tenis de pe 
insula Margareta s-au întrecut tenis- 
manii reprezentativelor R. P. Ungare

23 (prin telefon de la 
nostru). — Timp de

Baschetbaliștii americani 
și-au început turneul in U.R.S.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Peste 15.000 de 
spectatori au urmărit duminică în Pa
latul Sporturilor din Moscova dubla 
întîlnire internațională de baschet 
dintre echipele selecționate feminine 
și masculine ale U.R.S.S. și S.U.A. 
In tribuna oficială se afla și Iuri 
Gagarin, care înaintea începerii me
ciurilor a stat de vorbă cu jucătorii 
și jucătoarele echipelor S.U.A., urln- 
du-le succes. întîlnirea feminină a 
prilejuit o întrecere sportivă specta
culoasă, în care baschetbalistele so
vietice s-au comportat excelent, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 65—48 
(31—21). La masculin echipa ameri
cană a cîștigat cu scorul de 78—68 
(39-32).

și Austriei, într-o întilnire amical 
disputată după sistemul „Cupei Da 
vis". Reprezentanții tenisului maghia 
au obținut o frumoasă victorie, ciști 
gînd cu scorul categoric de 4—1.

După prima zi, scorul întîlnirii er 
egal. Primul jucător austriac Legeti 
stein îl întrecuse pe Katona cu 6—! 
6—1, 6—1; în schimb, Gulyas se ară 
tase superior lui Saiko: 6—2, 6—0, 6- 
Sîmbătă, maghiarii au ciștigat dublul 
Gulyas, Szikszai — Legenstein, Haink 
6-3, 10-12, 6-1, 6-2.

Duminică, în meciul cel mai impoi 
tant, Gulyas l-a întrecut pe Leger 
stein cu 8—6, 6—2, 6—1. De notat c 
austriacul a acuzat o întindere mus 
culară Ia sfirșitul primului set. In ui 
timul -meci, Katona l-a învins p 
Saiko cu 4—6, 6—3, 3—6, 6—4, 6 ■
Scor final : 4—1 pentru reprezentativ 
R. P. Ungare.

Cei trei echipieri ai reprezentativi 
maghiare, cărora li se adaugă rezerv 
F. Komaromi, pleacă luni dimineaț 
cu avionul spre București, pentru 
susține întîlnirile prietenești cu tenis 
manii romîni

SUBERT ZOLTAN
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