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Echipa de baschet a R. P. Romîne 
n semifinalele campionatului european

jg Jucătorii noștri au învins Franja cu 68-66 (37-30)
i Olanda cu 84-66 (46-32) ocupînd locul I în grupa C a seriei a II-a

baliștilor noștri a funcționat aproape 
fără greșeală, angajările pivotului 
Novacek soldindu-se de fiecare dată 
cu un coș, sau două aruncări libere 
transformate. In min. 38 conducem 
cu 62—61, în min. 39 cu 66—64, dar 
francezii reușesc totuși să egaleze: 
66—66. Cînd mai erau 30 sec. de joc, 

u.u .„...v y- Novacek este faultat sub coșul ad
din acest maraton al baschetu- vers și cu cele două aruncări libere 

' *---- '---- - aduce echipei
la scorul de

iLGRAD 30 (prin telefon de la 
sul nostru special). Reprezen- 
a P Romîne a început cu 
:s . de a XlI-a ediție a cam- 
itelor europene masculine de ba- 
. Sîmbătă, după desfășurarea fru- 
lei festivități de deschidere a în- 
rilor, echipa noastră a susținut 
din cele mai importante . par-

— cum este denumit campionatul 
;ean —, în compania redutabilei 
>e a Franței. Animați de dorința 
avea o comportare cit mai bună, 

a reprezenta cu cinste culorile 
ei noastre și, în același timp, 
rîțî să se revanșeze pentru în- 
erea suferită în luna ianuarie la 
irești, baschetbaliștii romini au 
it cu o însuflețire exemplară, 
■ind o victorie de prestigiu Ia 
il de 68—66 (37—30).
ipă primele 20 de minute în care 
dominat categoric și au cules 
uze pentru jocul lor spectaculos, 
torii romini au făcut o serie 
greșeli la începutul reprizei se- 
e, 
îze 
ul 
30, 
58.

permițind adversarilor să 
și chiar să ia conducerea, 

a evoluat astfel : min. 21 : 
min. 26: 44—44, min. 35: 

D -dci însă, atacul baschet-

pe care le transformă 
R.P. Romîne victoria 
68—66 (37—30).

Punctul forte al 
R.P.R. a fost atacul, 
prin pătrunderi și i 
semidistanță. Ceea <-e „cvu.v „„ 
bliniat este că baschetbaliștii noștri 
au fost foarte deciși în acțiuni, obli- 
gînd pe adversari să comită nume
roase greșeli personale. Astfel, în 
decursul partidei francezii au pier
dut pe rînd pe: Beugnot, Christ, 
Baltzer, Rat și B. Mayeur. Din echipa 
noastră au ieșit pentru 5 greșeli per
sonale Nedef și Albu. De asemenea, 
trebuie remarcată în mod deosebit 
precizia jucătorilor noștri la arun
cările libere. Ei au reușit să tran
sforme 32 de aruncări din 36 acor
date, în timp ce francezii nu au 
înscris decît 14 din 22.

reprezentativei 
, care a înscris 
aruncări de la 
Ce trebuie su-

ipă 80 de meciuri au fost desemnați
nou campioni■ »

mii de spectatori au 
______ stadionul Republicii 

ru a fi martorii ultimului asalt 
oxerilor in drum spre cucerirea 
•ilor de campioni ai țării. Ploaia 

s-a revărsat din beișug în tot 
ul desfășurării galei nu a putut 
mina pe iubitorii sportului eu 
jși să-și părăsească locurile, 
'tămîna boxului** a avut, cu tot 
ul nefavorabil, un final demn de 

mai importantă competiție a 
De unde în ultimii ani titlurile 

ampioni se „împărțeau** în ge- 
1 între valoroșii pugiliști ai 
irilor C.C.A. și Dinamo, de data 
sta în lupta pentru cîștigarea 
trii de campion au concurat, în 
i măsură și boxeri de la alte 
iri. Andrei Olteanu și Virgil 
sa, de pildă, reprezentanți ai 
jlui Metalul „23 August** au 
t să învingă în finale boxeri 
•oși și să aducă clubului lor 

nesperate titluri de campioni, 
unea Constanța a fost Și ea bine 
zentată în această competiție, 
mai valoroasă performanță a 

zat-o fără îndoială tînărul de 
ni Ion Dinu (antrenor Nicolae 
) care, după ce a eliminat trei 
i de valoare (Dănilă Done, Fio- 
Ilie, Tănase Pintilie) și-a croit 
i spre finală, unde l-a întîlnit 
'. Czegeli și căruia i-a... smuls 

suprem.
ora 11 arbitrul Ion Boamfă a 

,at în ring prima pereche de 
ri : M. Dobrescu (C.C.A.) și 
mbruș (Dinamo). Asistânj, chiar 
t început la un schimb rapid de 
iri. Dacă în primele două re- 
judecătorii de ring au fost puși 

arecare dilemă (avantajul a al- 
t cînd de o parte cînd de alta) 

treia ei n-au mai avut pro- 
Campionul a forțat victoria

•j dimineață 
prezenți la

atacînd continuu și mareînd o serie 
de lovituri puternice, cu adresă. Fi
rește, decizia a revenit pe merit 
boxerului de la C.C.A. Va reuși oare 
campionul de anul trecut să-și păs
treze titlul ? lată întrebarea pe care 
și-o puneau multi spectatori în mo
mentul în care arbitrul Gh. Dumi
trescu a chemat la întrecere pe A. 
Olteanu (Metalul „23 August1*) și N. 
Puiu (Progresul). După primele lo
vituri, se părea că Puiu va reuși să 
intre din nou în posesia titlului, 
mai cu seamă că practica un box 
tehnic, mult schimbat în bine fată 
de ultimele evoluții. In primul rund 
Olteanu nu a ieșit nici un moment 
din defensivă. în repriza a doua 
el a trecut însă Ia atac și a punc
tat cu regularitate. Loviturile sale — 
îndeosebi directele de dreapta — sînt 
mai precise în ultima repriză, în 
timp ce Puiu caută în zadar lovitura 
decisivă, comitînd în plus unele ob
strucții. Învingător, Olteanu. Din nou 
dinamovistul C. Gheorghiu a îneîntat 
publicul prin boxul său spectaculos 
și eficace, reușind să cîștige titlul. 
Este adevărat că la reușita acestei 
partide o contribuție importantă a 
adus-o și I. Turcu (C.C.A.) care a 
prestat un box excelent, așa cum nu 
l-am văzut de mult. în întîlnirea de 
la categoria semiușoară, I .Dinu 
(Farul) a fost opus lui V. Czegeli 
(C.C.A.). Decis să treacă cu bine 
și acest ultim 
a boxat foarte 
orice greșeală 
geli a preluat

„hop", constănțeanul 
atent și a profitat de 
a adversarului. Cze- 
la început inițiativa

R.

(Continuare in
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Arbitrii Ștefanovici (R.P.F. lugo-4. 
slavia) și Hegerle (R.P. Polonă) auj" 
condus
R.P.

bine următoarele formații:”
ROMINA: N1CULESCU 6,"

DUMITRU STĂNCULESCU ..
$(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Varșovia,, 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn și ai 
Populare Romîne care, la invitația Comitetului! 
Muncitoresc Unit Polonez și a guvernului Repu* 
a făcut o vizită de prietenie în Polonia, 
făcut parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-DeJ^ 

prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, conducătorul delegației, Ion Gheorghe Maurer, președintei* 
Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gh. Gaston 
al Planificării, Aurel Mălnășan, 

împreună cu delegația a 
București, Janusz Zambrowicz.

La sosire, pe peronul Gării Băneasa, membrii delegației au fost 
intimpinați de tovarășii Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec. Avram 
Bunaciu, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, membri 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători 
organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat.

Au fost de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați 
București și alți membri ai corpului diplomatic.

In aplauzele celor prezenți, un grup de pionieri a oferit buchete 
flori membrilor delegației.

delegajia Comitetului 
guvernului Republicii 
Central al Partidului 
Micii Populare Polone,

Din delegație >au

Marin, președintele Comitetului de Stat 
adjunct al ministrului Afacerilor Externe, 

sosit și ambasadorul R.P. Polone 1*

(Agerpres)

UN FRUMOS SUCCES AL LUPTĂTORILOR ROMÎNI
Sîmbătă dimineață și după-amiazâ 

în sala Dinamo din Capitală au 
continuat întîlnirile din cadrul tur
neului international de lupte (clasice). 
Iată rezultatele de sîmbătă dimi
neață : 62 kg. P. Popescu (R.P.R.) 
înv. la pct. pe K. Kropka (R.D.G.) ; 
Al. Geantă (R.P.R.) înv. la pct. pe 
Toth Vajtech (R.S.C.) ; M. Schultz 
(R.P.R.) înv. Ia tuș pe V. Micula 
(R.P.R.) ; Cat. 73 kg. V. Bularca 
(R.P.R.) înv. la pct. pe Kiril Petkov

(R.P.B.) -, N. Elefterie (R.P.R.) înv. 
la tuș pe E. Iordache (R.P.R.) ; I. 
Deli (R.P.U.) înv. la pct. pe Șt. 
Stanciu (R.P.R.). Cat. 79 kg. Lothar 
Metz (R.D.G.) înv. la pct. după un 
meci dinamic pe campionul olimpic 
Dimităr Dobrev (R.P.B.) ; I. Țăranu 
(R.P.R.) înv. la tuș pe I. Ionescu 
(R.P.R.). - - - -
(R.S.C.)
(R.P.R.) ; Ion Radu (R.P.R.) obține 
un prețios rezultat de egalitate în

Cat. 87 kg. J. Cikan 
înv. la pct. pe Al. Șuii

De data aceasta Gh. Popovici execută ireproșabil „aufreiger“-ul și-l în
vinge la tuș pe J. Cikan (R.S.C.). Concurentul romîn s-a clasat pe locul 2 
în cadrul turneului international de lupte Foto: B. Ciobanu

ai: 
al

I*

4*

fața lui Albrecht Herbert (R.D.G.); 
Gh. Popovici (R.P.R.) înv. la tuș 
pe Otto Retfalvi (R.P.R.). Cat. -H 
87 < ” " ---------
la pct.
62 kg. 
declarat 
rea lui 
pasivitate; V. Micula 
ia tuș pe K- Kropka , . , , .
Șultz (R.P.R.) înv. la pct. pe Toth’ 
Vajtech (R.S.C.).

Intîlnrrile de după-nmiază: cat. 
62 kg. V. Micula (R.P.R.) înv. 1» 
tuș pe P. Popescu (R.P.R.) ; M. 
Șultz (R.P.RJ_ meci nul cu Alex. 
Geantă 
(R.S.C.) 
(R.D.G.).
(R.P.U.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.)

kg- N. Martinescu (R.P.R.) învJ 
pe N. Pavel (R.P.R.) Cat. 
Alex. Geantă (R.P.R.) este 
învingător prin descalifica- 
P. Popescu (R.P.R.) pentru 

............... (R.P.R.) înv, 
(R.D.G.) ; M.

(R.P.R.) ; Toth Vajtech 
înv. la pct. pe K- Kropka

Cat. 67 kg. I. Polyak 
înv. la tuș pe Al. Tampa
Cat. 73 kg. V. Bularca. 

înv. la tuș pe E. Iordach» 
(R.P.R.) ; N. Elefterie (R.P.R.) ob* 
ține o prețioasă decizie de egalitat* 
în fața lui J. Deli (R.P.U.) Cat. 
79 kg. I. Țăranu (R.P.R.) înv. I»

(Continuare în pag. a 4-a) Ț
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Tinerii câlârcfii romini
învingători in prima zi

a concursului de Ia Novisad
Ci ti fi amănunte în pag. a 4 a
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Campionatul categoriei A la totbali

Dinamo București și C.C.4. au pierdut ieri,
dar mențin distanța fața de restul plutonului

Lupta pentru titlul de campioana a 
tării continua să fie în centrul atenției 
iubitorilor de fotbal, care urmăresc cu 
pasiune întrecerea dintre Dinamo Bucu
rești și C.C.A. Etapa de ieri însă, nu 
a adus nici o clarificare. în ce privește 
situa|ia din fruntea clasamentului, pen
tru că ambele echipe au pierdut. Sur
prinzătoare însă este doar înfrîngerca 
echipei C.C.A. în fața Progresului, cla
sată pînă ieri pe locul 13. Deci, lupta 
pentru primul loc continuă să se dea 
între aceste două formații, dintre care 
C.C.A. are mai multe șanse, întrucît 
a disputat două jocuri mai puțin decît 
actualul lider.

La fel de pasionantă este și lupta 
din zona retrogradării, unde șase echipe

sînt eșalonate pe spafiul a trei puncte. 
Minerul și Știința Timișoara au cucerit 
ieri victorii prețioase, ca și Progresul 
și C.S.M.S. In schimb Farul și Corvinul 
au pierdut noi puncte. Situația lor este 
precară, mai cu seama că au cite un 
meci în plus jucat. Diferențele minime 
dintre aceste șase echipe (sînt despăr
țite de cite un punct) fac posibile noi 
răsturnări în ordinea echipelor în eta
pele următoare. Mai sînt încă multe 
jocuri importante pentru această zonă, 
știința Timișoara - Corvinul 5-0 (2-01
C.C.A. — Progresul o-2 (0-1)
Minerul - Petrolul 2-1 (1-0)
C.S.M.S. - Știința Cluj 2.0 (0-0)
Rapid - IDlnamo București 2-1 (1.1)
Farul — Steagul roșu 2-3 (1-2)

Meciul Dinamo Bacău - U.T.A. a tost 
amlnat, deoarece ambele echipe joacă* 
astăzi în R.D.G. { Dinamo Bacău la 
Rostock cu Empor. iar U.T.A. la Mag
deburg cu Aulbau.

CLASAMENTUL
22 12 4 C 49:23 2» 
20 13 1 « 50:30 21;
19 10 3 6 35:27 21
20 8 7 S 33:30 23,
19 10 2 7 31:23 22
20 10 2 8 40:31 22
20----------
20
20

20
20
20
21
21

(7 mai) • Progre»

Cei 10 campioni în ordinea categoriilor de greutate

1. Dinamo Buc.
2. C.C.A.
3. U.T.A.
4. Petrolul
S. Dinamo Bacău

s. Steagul roșu
7. Rapid
8. Știința Cluj
9. Știința Timiș.

10. Minerul
11. C.S.M.S.
12. Progresul
13. Farul
14. Corvinul

ETAPA VIITOARE , ____ _ ___
sul — Dinamo Bacău,- Petrolul — Rapid, 

.Corvinul — Farul, Știința Timișoara - 
.C.C.A.; Steagul, roșu - Știința Cluj. Di, 
namo București ^C.S.M.S.; U.T.A. - M» 
•herul.

ItS 23:1» 22 
9 2 9 32:38 2a 
6 5 9 32:39 11 
8 11127:44 1T
S 6 9 34:37 ÎS
5 4 10 33:41 1«
6 3 12 28:49 ÎS
4 <1124:42 14

e.

M. DORRESCU L AUHALlu __ E. VADEAG. GHEORGHIU. I. DINU. I. M(?JYE4_ . _ GIZ. OG7ÎA4 HARlUTAUi^l



O frumoasăCupa primăverii
întrecere organiz;

C.C.A. și C.F.R. Grivița Roșie „cap la cap 
in campionatul republican

‘EA CLUJ — C.F.R. GRIVIȚA RO
ȘIE A CIȘTIGAT GREU LA 

ȘTIINȚA: 6—3 (0—0)
CLUJ 29 (prin telefon de 

trimisul nostru). Derbiul etapei
la 
a 

VUI-a, întîlnirea dintre Știința Cluj 
și C.F.R. Grivița Roșie a prilejuit un 
meci de mare luptă, epuizant, înche- 
ipt cu victoria la limită a echipei 
bucureștene : 6—3 (0—0). Preocupate
mai mult de rezultat, cele două for- 

: mâții au neglijat, în parte calitatea, 
spectacolul sportiv angajîndu-se într- 
un meci de uzură, dar care n-a de- 

, pășit în, niciun moment limitele spor- 
i tivltății. Este foarte adevărat că C.F.R. 
Grivița Roșie n-a jucat la valoarea ei, 

j aportul lui Moraru, în special inspi- 
I râtul ei coordonator fiind mai redus. 
I. Accidentat încă din min. 6, Moraru a 
i continuat totuși să joace toată repri- 
‘ za I. La reluare, el n-a mai intrat pe 

•i teren, astfel că oaspeții au jucat în 
14 oameni. De asemenea, C.F.R. n-a

■ beneficiat de aportul lui Mladin. Ști- 
[ ința Cluj a avut și ea unele probleme 
’ — indisponibilitatea lui Cordoș și Că- 
l liman mai ales — dar s-a descurcat 
( deștul de bine, manifestînd multă o- 
, mogenitate pe înaintare și împiedicînd 
I pe adversarii ei să finalizeze cel pu
țin trei ocazii clare (min. 21 prin Tî-

: buleac, min. 40 prin Oblemenco, min. 
172 prin Wusek). In linii mari însă, 
I C.F.R. Grivița Roșie a jucat ceva mai
■ clar, a dovedit mai multă maturitate, 
i astfel că ți victoria ei — deși reali
zată abia în min. 76 — este meritată.

! Scorul a fost deschis de Oblemenco 
(In min. 59, care profitînd de o „gau- 
iră“ in dispozitivul de apărare advers 
jînscrie printr-o lovitură de picior că- 
:zută. Prin aceiași procedeu egalează 
(și Știința în min. 66 (autor : Gherasim). 
Victoria echipei campioane este asigu
rată de Țibuleac, care culcă ba
stonul în marginea terenului de țintă

după o șarjă pornită de la C. Stă- 
nescu. Remarcați : Irimescu, C. Stă- 
nescu, Țibuleac de la C.F.R., Demian, 
Gherasim, Tolu, Paloșanu de la Ști
ința. Foarte bun arbitrajul lui V. Var- 
dela. T. STAMA

C.C.A. - C.S.M.S. Iași 14-0 (8-0). In 
ciuda terenului moale, (a plouat aproa
pe tot timpul meciului) actualii lideri 
ai campionatului s-au străduit să des
fășoare un joc cît mai clar și combina- 
tiv. Acest lucru a dat roade, fapt ex
primat și prin scorul întîlnirii, care 
consemnează superioritatea evidentă 
a XV-lui militar. Au înscris în ordine: 
Ciobănel (încercare, transformată de 
Penciu), St. Constantin (Iov. de picior 
căzută), CojocarU (încercare) și Bărbă- 
lău (încercare).

PROGRESUL' - OLIMPIA BRA
ȘOV 22-0 (11-0). Nejustificindu-și nici 
de data aceasta locul în campionatul 
republican, Olimpia Brașov 
dut din nou la mare scor în 
greșului, care s-a prezentat 
tor.

DINAMO - ȘTIINȚA PETROȘANI 
3-0 (3-0). Scorul a fost realizat prin- 
tr-o lovitură de picior căzută reușită 
de Pilă. Deși superioritatea gazdelor 
nu poate fi contestată, totuși studen
ții din 
rezistat

a pier- 
fața Pro- 
mulțumi-

D. C.

Alte 
București 
3-6 (3-3).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petroșani au meritul de a fi 
mai mult decît onorabil.

GH.
rezultate : I.T.B. -

9-0 (9-0), Rapid -

R. Ș.
Știința 

Metalul

C.C.A.
C.FJL Grivița B.
Dinamo (3) 
Progresul <6) 
Știința Buc. (4?
Metalul (7) 
I.T.B. (10) 
Știința Cluj (5) 
C.SM.S. Iași (8)

10. Știința Petroșani (9)
11. Rapid (11)
12. Olimpia Brașov (12)

142: 23 
<15: 15 
93: 43 
45: 26 
W: 
44: 
40: 
34: 
24: 
28 
43:
9:175

36
37
51
38
45
39
69

23
23
20
17
16
16
15
15
14
14
10
7

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat întrecerile — prin cores
pondență — ale marelui concurs 
„Cupa primăverii" organizat de 
F.R.A. în cinstea celei de a 40-a 
aniversări a partidului.

Iată cîteva rezultate înregistrate 
cu acest prilej :

BUCUREȘTI: Pe stadionul Tine
retului s-.a desfășurat concursul „Cu
pa primăverii". Iată rezultatele: 
BĂRBAȚI : 100 m: A. Stamatescu 
11,0; 400 m: I. Wlesenmayer 50,9; 
St. Nițu 50,9; Dobay 51,7; 1000 m: 
Gh. Boghean 2:32,8; C. Iancu 2:36,8; 
lungime: S. loan 7,10'; A. Samungi 
7,03; M. Axeate 6,84; 1. Leu 6,83; 
Licker 6,82 ; Calnicov 6,80 ; greutate: 
Ivanov lo,'46; Crețu 15,23 ; suliță: 
Al. Bizim 70,81 ; I. Cristea 66,90; 
N. Crăciumescu 60,83'; FEMEI : 100 
m : I. Petrescu 12,4 ; C. Maksay 12,7;' 
S Gnosu 12.8; G. Luță 12,9; 500 m: 
El. Tcodorof 1:17,8; Z. Antonescu 
1:21,9; N. Mladin 1:24,2; lungime: 
M. Pândele 5,65; A. Sîrbu 5,48; V. 
Belmega 5,41 ; înălțime: I. Balaș 
1,84; Mărăcineanu 1,50; E. Knall
l, 50; greutate: A. Gurău 13,38; M. 
Wittgenstein 12,17; disc: L. Mano- 
liu 52,45 (52.45 — 50,40 — 50,33 — 
46,80 — 51,35 — D) ; A. Gurău. 40.09; 
E. Cosac 39,49,

★
în ziua a doua cele mai bune re

zultate au fost obținute la: triplu 
salt: O. Viscopoleanu 15,10 m; pră
jină: D. Gîrleanu 4,20, P. Astafel 4,10,
— nou record republican de juniori
— (v. r. îi aparținea cu 4,06) ; 200
m. g.: V. Jurcă 24,8.

BRAȘOV: Concursul s-a desfășu
rat pe siadtomul Tractorul. Au luat 
porte peste 100 de concurrinți. BĂR
BAȚI : 100 m: M. Cipu 11,3; 400 
m : H. Schmidt 52,8; 1000 m : H. 
Schmidt 2:34,2; kiălțkne : A. Arvay 
1,85; triplu: H. Haler 13,54; suliță; 
M. Rauch — 1944 — 47,35 ; 5 km 
marș: I. Baboie 22:18,0; FEMEI :

100 m: W. Klimen 13,2; 
W. Klimen 28,2; 500 m : 
1:27,5; înălțime: E. Nicolaus
I, 45; lungime: E .Nicolaus 
greutate: A. Rotii 15,54 (la numai 1 
cm de recordul republican) ; disc: 
A. Roth 43,55. (C.’GRUIA, coresp. 
regional).

TIMIȘOARA: Timpul nefavorabil 
a determinat amînarea probelor de 
duminică. BĂRBAȚI : 100 m: Tavie
II, 4; 200 mg: Mesaroș 25,4; 1000 
m : Veliciu 2:35,4; 3000 in : Veliciu 
8:40,6; lungime: A. Lupaș 6,71; 
greutate : Timar 12,51 ; ciocrji : Szi- 
lagy 42,53; FEMEI: 100 m: E. Ve- 
seUnovici 13,2; 500 ni: G. 
1:21,5; .înălțime: El. Vasi

-greutate-: M. Szabo 11.51;

I. Galin 
—1945— 

4,85 ; de asociația S. P

DUPĂ 80 DE MECIURI AU FOST DESEMNAU NOII CAMPIONI Al TARII
( Urmare din pag. 1)

adversarul să intreși 
în
a 
figură, 
nostru — prima repriză i-a aparținut 
lui Dinu. Czegeli intră decis să re
facă în repriza următoare și, profi
tând de faptul că Dinu dă semne de 
oboseală, atacă continuu și plasează 

; lovituri eficace. In ultima repriză 
constănțeanul găsește însă puteri ne
bănuite și marchează lovituri de a- 
proape, la care Czegeli răspuinde 
rar, pierzînd în cele din urmă par
tida. Deși învins, I. Marin (Progre- 

■ sul) a realizat o întîlmăre de bună 
valoare în fața Iui I. Mihalic (Dina- 

rmo). In primele două reprize Marin
a luptat cu mult curaj, uneori de . 

(la egal la egal și numai în a treia 
' el a fost depășit net.

Au urcat apoi în ring Al. Stoian 
! (Progresuil) și V. Mîrza (C.S,M. 
i Cluj). Desigur că era de așteptat 
! ca Stoian să-l depășească pe tînărul 
| și neexperimentatul Mîrza, lucru care 
s-a și întîmplat. întîlnirea a oferit 

( multe momente plăcute, ambii boxeri 
întrecindu-se im lovituri clare și spec- 

' taculoase. Un nou campion l-a cate
goria. mijlocie mică : V. Badea (Me
talul .23 August")! Performanța tînă- 
rului metalurgist este, fără îndoială, 

i remarcabilă. Ieri, Badea l-a învins 
i categoric prin abandon în repriza 
a doua pe constănțeanul Gh. Neagu, 

i după ce acesta fusese numărat de 
două ori. Meciul a cărei decizie a 

> comportat multe discuții s-a disputat 
în limitele categoriei mijlocie între 
I. Monea (Dinamo) și Șt. Cojan 
(C.S.M. Galați). Partida a oferit 
chiar din primul minut momente

și-a obligat
defensivă. Dar fiecare atac al său 
fost oprit cu „rafale" precise la 

astfel că — după punctajul

dramatice. Se schimbă lovituri pu
ternice din care gailâțeanul reali
zează un ușor avantaj, datorită fap
tului că este mai insistent. Monea 
trece decis la atac în repriza a doua 
și-l surprinde 
ori descoperit 
dinamovistului 
ceastă repriză

pe Coj.an de cîteva 
la plex. Dominarea 
este evidentă în a- 

dar în următoarea, cel

Zigler 
1,43; 

suliță : 
R. Bucea 37,03. (EMIL GROZESCU, 
corespondent).

Asociația sportivă S.P.C. a 
zat recent un concurs de flore 
echipele feminine ale școlii 
SPC și SSE nr. 1.

La capătul unei lupte inti 
victoria a revenit primei forn 
scorul de 15—10.

Ar fi de dorit ca și alte cli 
asociații sportive (Progresul, 
Știința etc.) să urmeze exem 
eestor două școli și să organi 
mai multe concursuri de scrir 
tru începători.

in priinn ctapA a campionatulu' rcptiJ

Echipele din provincie învingăto<

la București, pe toata linia
(19,14). Ad. Stânescu 
a condus bine formalii

vescu
șoara)
PID: P. Mttreșan, Varlam, ȚJ 
MOCANII, VASILIU, 
POPA. ȘTIINȚA: Em.
«AN, Danciu, SZABO, 
rotzi, Magyari, Zete.

C.C.A.—C.S.M. TG.
(0—0, 0—2, 1—0, 1
Csiszer
(19,21) 
drescu 
pentru
(3,50),

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUC. 6—2 (1—0, 1—0, 2—1, 2—1). 
Au marcat: Kroner (min. 2,40), Bla
jec (6,50) din 4 m, Blajec (13,05) 
Blajec (13,41), Kroner (16,08), Al. 
Popescu (19,20) pentru Dinamo și Că
lin (11,55), Călin (18,25) pentru Știin
ța Buc. Eliminări : Rustt (min. 5,40), 
Covaci (10,20), B. Mihăilescu (16,55), 
Rusu (19,44). Gh. Dumitru (Buc.) a 
condus bine formațiile: Dinamo: 
FRAȚ1LĂ, BĂDIȚĂ, B. Mihăilescu, 
Kroner, Rusu, BLAJEC, Al. Popescu, 
Covaci. Știința : DAN ION SANDU, 
CHIRVASUȚĂ, Naum, Chir iac, CALIN, 
Cloșcă, Măriuță.

PROGREȘUL BUC. - I. C. ARAD 
6—7 (3—2, 2-2, 1-2, 0-1). Au 
înscris: Leszai (min. 0,45), Toth 
(4.48) din 4 m, Kontor (9,06), Kon
tor (9,35), Kontor (11,36), Oanță 
(14,41), Toth (18,38) pentru arădani și 
Șt. Mihai (1,10), Mărculesou (3,09) 
Medianii (3,47) din 4 nr, Mârculescu 
(8,01), Medianii (9,38), Mârculescu 
(12,32). Eliminări: Șt. Mihai și Oan
ță (1,24), Toth (3,04), Oanjă (5,29), 
Ionescu și Toth (5,29), Ionescu (8,44), 
Enăchescu-f-Oanjă (10,42), Medianu 
(10,52), Meleșcan (12,31). P. Nicu- 
lescu (Buc.) a condus cu greșeli for
mațiile : Progresul : Boghici, Șt. Mi
hai, N. Lichiardopol, Medianu, Mărcu- 
lescu, Cociuban, Ionescu, Antonescu, 
Moizeș, Enăchescu, Cristescu. I. C. 
Arad: Meleșcan, R. Frank, Oanță, 
Kontor, Leszai, Laszlo, Toții.

RAPID BUC.-ȘTIINȚA CLUJ 4-5 
(1 — 1, 2—0, 1—2, 0—2). Au marcat: 
Vasiliu 
(6,24), 
viari și 
Danciu
gyari (19,54) pentru studenfi. Elimi
nări : L’rcan (1.48), Vasiliu (2,58), 
Danciu (4,10), Danciu (5,56), Urean 
(14,25), Varlam (18,17), Urcan (18,33), 
Mocanu-j-Magyari (19,02), Paraschi-

Parase 
Mureșa 
Bikfal

MURE:
1). Au

(6,27), Csiszer (7,52), 
pentru mureșeni și 
(13,09), <1 Marinescu 
bucure?teni. Eliminări : 
Simon (4,40), Szarvadi

Firoiu-ț-Simon (12,19), Fleșeriu 
Neacșu (13,42), Szan " (17, 
Nicolaescu (Buc.) a arbitrat 
echipele: C. C. A.: M. Ște 
Cheta, FIROIU, 
șu, O.
nescu. C. S. Mureșul : N. CS 
Vere?, E. CSISZER, SIMON, 
Fleșeriu, Szarvadi.

a-cordată 
meciuri 
Negrea 

abandon 
Nicol au

părerea noastră — a fost 
lui Monea. Ultimele două 
n-au avut istoric.
(C.C.A.) l-a întrecut prin 
în repriza a treia pe M.
(Cîmpina) iar V. Mariuțan (Dina
mo) a obținut aceeași decizie (in 
prima repriză) în fața lui N. Motoc 
(Rapid).

Gh.

lată unul dintre numeroasele 
(stingă) și C. Gheorghiu.

mo mente de box pur oferit de I. Turcit 
Foto: B. Ciobanu

A- 
la 

mo

oare preia inițiativa este Cojan. 
cesta trimite puternice oroșeuri 
corp, care-1 surprind și, la un 
meni dat, îl dezechilibrează pe dina- 
movist. Decizia — discutabilă după

ECHIPA RAPID A CIȘTIGAT „CUPA 1 MAI“
Sîmbătă și duminică a avut loc 

în sala Ciulești un concurs de hal
tere, dotat cu „Cupa 1 Mai". La în
trecerile rezervate începătorilor au 
participat 28 de concurenți din 
echipele C.C.A., Rapid, Electra (cu 
fo-mații complete) precum și de la 
Sirena și Dinamo Obor. După o luptă 
foarte pasionantă, trofeul a fost cu
cerit de echipa Rapid cu 16 p. Pe 
tocurile următoare s-au clasat E- 
lectra tot cu 16 p. (dar cu mai pu
ține locuri I) și C. C. A. cu 17 p. 
Dintre elementele tinere am re
marcat pe N. Gruia țRapi-d) la

cat. pană, N. Pamfil (cat. semigrea), 
N. Covaci (cat. grea) ambii de la 
Electra și Olimpiu Cristescu (Si
rena).

In afară de concurs au participat 
și cîțiva halterofili fruntași. Cat. 
semi mijlocie: Lisias Ionescu
340 kg.. Cat. semi grea: Lazăr Bi- 
roga 417,5 kg. (130, 127,5. 160),
Cat. grea: S. Cazan 432,5 kg. (147,5, 
125, 160). Un rezultat promițător 3 
obținut tînărul Gr. Tofan (Rapid) 
în vîrstă dc 19 ani, care a totalizat 
320 kg.

Alexandrescu,
MARINESCU, Coci?,

Ifonospc
Așa arată o variantă eu lî 

tate exacte la concursul Pre 
nr. 18 din 30 aprilie 1961.

(2,04), Țăranu (5,37), Vasiliu 
Vasiliu (14,35), pentru fero- 
Urcan (4,51), Danciu (11,51), 
(13,56), Szabo (19,37), Ma-

Țesătura lași
IAȘI : Țesătura—Farul Constanfa 3—1 

(15—3, 14—16, 15—8, 15—11). Echipa 
locală a jucat mai bine decît se aștep
ta și a obținut o victorie meritată. In 
setul II, Țesătura a condus cu 14—9 
și... a pierdut la 14—16. In lipsa arbi
trului delegat, a condus G. I’opovici— 
Iași. (Gh. Vasiliu-coresp.).

BUCUREȘTI : C.P.B.—Sănătatea 3—0 
(13, 12, 8). Victoria Combinatului Po
ligrafic este pc deplin meritată. In pri
mele două seturi, învinsele s-au ridicat 
însă deseori la valoarea învingătoarelor. 
Acestea, jucînd cu atenție finalul setu
rilor, au știut să treacă peste momentele

XII

Olanda — P. P. Ungai 
C.C.A. — Progresul 
Rapid — Diirtamo Bucii 
C.S.M.S. Iași — Știința 
Farul — St. roșu 
Știința Timiș. — Corvin 
.Minerul — Petrolul 
Dinamo Pitești ■— Șt. E 
C.F.R. Roșiori — Șt. Cav 
Arieșul Turda — Ind. Si 
St. roșie Bacău — M
Tîrgoviște

C.S.M. Sibiu—Dinamo O

Variante depuse: aprt
560.000.

Rubrică redactată de I. S 
Pronosport.

Surpriză in campionatul fer

Farul 3-1!
dificile. A arbitrat bine A. Mibăescu—• 
București. (N. Tokacek — coresp.)

CLUJ : C.S.M.—C.S.M. Sibiu 3—2 
(15-10, 11—15, 9—15, 15—9, 15—8), 
Deși au cucerit două puncte prețioase 
în clasament, clujencele au evoluat sub 
posibilitățile lor, remareîndu-se doar 
Viorica Suciu. Livia Pavel a fost cea 
mai bună jucătoare dc la C.S.M. Sibiu. 
In general, nivelul telmic al partidei a 
fost modest. In nota meciului arbitra
jul lui St. Dcdinsclii—Ploiești. (A 
Dumitriu-coresp.)

BRAȘOV : Olimpia— Rapid Buc. 1—3 
(15-12,5-15, 5-15,7-15). Un joc foarte 
frumos, în caic voleibalistele de la Ra

pid, mai caline, au reușit să < 
partidă dc un bun nivel telmic, 
de spectatori. A arbitrat bine 
lescu—Buc. (C. Gruia—coresp.

CLUJ : Știința—Progresul Bl. 
(2, 4. 12). Studentele au impr 
ritm deosebit de viu căruia bir 
cele nu i au putut face fa(ă. (A 
triu-coresp.)

BUCUREȘTI : Metalul—Dinan 
(13, 7, 12). Deși au jucat su 
rea lor obișnuită, dinamovistcle 
tigat comod datorită unui atac i 
S-au remarcat : Rodica Corbea 
sabeta Preda. Viorica Ilerișani 
Dinamo și Doina Popescu de la 
(A. Axente — coresp.).



Ieri, în categoria B
Scria i

Dinamo Galați — Flacăra Moreni
3-0 (1-0)

C.S.M. Brăila -- Prahova Ploiești
1-0 (0-0)

Rapid Focșani - C.F.R. Pașcani
5-1 (1-1)

Unirea Iași — S.N.M. Constanța
2-1 (0-1)

Dinamo Suceava — Rulmentul Bir-
Iad 3-1 (1-1)

Poiana Cimpina — Foresta Fălti
ceni 3-0 (1-0)

Steaua roșie Bacău — Metalul Tîr- 
Ecviștc 0-0

CLASAMENTUL

1. Metalul Tirgoviște 18 13 2 3 55:18 28
2. Dinamo Galați 18 11 5 2 38:12 27
3. Poiana Cimpina 18 8 5 5 27:18 21
4. C.F.E. Pașcani 18 8 5 5 33:27 21
5. Dinamo Suceava 18 7 5 G 24:27 19
fi. Rapid Focșani 18 7 4 7 25:25 18
7. C.S.M. Brăila 18 6 G 6 17:19 18
8. Flacăra Moreni 18 7 4 7 25:29 18
9. Steaua r. Bacău 18 5 7 C 18:33 17

IC. S.N.M. Constanța 18 4 7 7 19:28 15
11. Unirea Iași 18 5 4 9 29:38 14
12. Prahova Ploiești 18 5 4 9 28:31 14
13. Foresta Fălticeni 18 4 3 11 18:75 11
14. Rulmentul Birlad 18 4 3 11 19:41 11

ETAPA VIITOARE : Foresta Făl-
ticeni —> Dinamo Suceava, Flacăra 
Moreni — Steaua roșie Bacău, Meta
lul Tirgoviște — Unirea Iași, Prahova 
Ploiești — Rapid Focșani, S.N.M. Con
stanta — C.S.M. Brăila, C.F.R. Pașcani 
— Dinamo Galați, Rulmentul Birlad 
Poiana Cimpina.

Seria a ll-a
Metalul București — Chimia Govora 

3-1 (2-1)
C.F.R. Roșiori — Știința Craiova

1-0  (0-0)
C.S.M. Sibiu — Dinamo Obor 0-2 

(0-0)
Drubeta T. Severin — C.S.M. Me

diaș 1-1 (0-0)
Dinamo Pitești — Știința București 

3-0 (1-0)
Academia Militară — Chimia făgă

raș 1-1 (0-0)
C.F.R. Electro Craiova — Tractorul 

Brașov 1-0 (0-0)

CLASAMENTUL

1. Dinamo Pitești 18 10 3 5 38:21 23
2. Știința Craiova 18 9 3 6 23:13 21
3. Știința București 18 10 1 7 30:22 21
4. C.S.M. Mediaș 18 8 4 6 26:28 20
5. C.S.M. Sibiu 18 8 3 7 26:^0 19
fi. Tractorul Brașov 18 7 4 7 26:20 18
7. Dinamo Obor 18 G 6 6 28:23 18
8. Academia Militară 18 7 4 7 30:26 18
9. C.F.R. Roșiori 18 G 5 7 13:20 17

10. Drubeta Tr. Severin 18 G 4 8 27:35 16
11. Chimia Govora 18 6 4 8 18:32 16
12. Chimia Făgăraș 18 G 3 9 25:25 15
13. C.F.R. Electro Craiova 18 6 3 9 25:33 15
14. Metalul București 18 6 3 9 23:32 15

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

Seria a lll-a
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Baia Mare

2-1  (1-1)
A.M.E.F. Arad Recolta Cărei 3—1 
(2 0)
Dinamo Săsar-C.S.M. Cluj 2-0 (1—0) 
Arieșul Turda—Ind. Sîrmii Cîmpia 
Turzii 1-1 (0 0)

C.S.M. Reșița—Gloria Bistrița 1—1 
(0 0)
Jiul Petroșani C.S. Oradea (jucat sim- 
bătă) 3 0 (2 0)
Mureșul Tg. Mureș—Dinamo Barza
31 (11)

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Baia Mare 18 10 4 4 24:11 24
2. jiul Petroșani 18 9 5 4 24:14 23
3. C.F.R. Timișoara 18 10 2 6 32:16 22
4. C.S. Oradea 18 10 2 6 34:26 22
5. C.S.M. Reșița 18 7 6 5 22:22 20
6. Ind. Sîrmii C. Turzii 18 7 5 6 35:23 19
7. Mureșul Tg. Mureș 18 6 7 5 28:22 19
8. Dinamo Săsar 18 8 3 7 23:23 19
9. C.S.M. Cluj 18 7 4 7 21:31 18

10. Arieșul Turda 18 5 7 6 21:22 17
11. A.M.E.F. Arad 18 4 7 7 17:23 15
12. Recolta Cărei 18 5 5 8 17:29 15
13. Gloria Bistrița 18 3 5 10 13:28 11
14. Dinamo Barza 18 2 4 12 17:38 8

ETAPA VIITOARE : Gloria Bistri
ța—Ind. Sîrmii Cîmpia Turzii, Dinamo 
Barza—Dinamo Săsar, C.S. Oradea— 
Arieșul Turda, C.F.R. Timișoara—Jiul 
Petroșani (amînat), Recolta Cărei— 
Mureșul Tg. Mureș, C.S.M. Baia Mare 
-C.S.M. Reșița, C.S.M. Cluj-A.M.E.F. 
Arad.

In dcscbidei €: un joc plăcut, de calitate...

Progresul — C. C. A. 2-0 (1-0)

Stadionul 23 August — 40.600 ele
spectatori.

Teren desfundat, timp rece și vini.
Golurile au fost înscrise de Oaidă 

(min. 17 si 71).
PROGRESUL : Mindru - NEDEL- 

CU, CAKICAS, Soare - Pașcanu, 
loniță, - OAIDA, Smărăndeseu T„ 
VOINEA, Dinulescu, Marin (Baboie).

C.C.A. : Voinescu — ZAVODA II, 
Apolzan. Ivănescu — Jenei. BONE — 
Cacoveanu, Constantin, KAKSI, Al. 
Lazăr, (Donciu), Tătara.

A arbitrat satisfăcător Andrei Ra
dulescu, (București).

Raport de cernere 6-5 (4-1) pentru 
Pvszresul.

Din primele minute de joc. spectato
rii și-au putut da seama că C.C.A. are 
in față un adversar hotărît să obțină 
o victorie de care avea foarte mare 
nevoie pentru a-și schimba locul in 
clasament. Fazele dinamice care au 
urmat imediat după începerea parti
dei au confirmat presupunerile celor 
care au așteptat un joc echilibrat. 
Partida a fost însă echilibrată doar la 
sfirșitul reprizei. La început Progresul 
a dominat mai mult. C.C.A., care por
nea favorită, nu a putut stăvili im-

Minerul Lupeni 3 obținut o victorie 

prețioasă intrecînd

pe Petrolul cu 2-1 (1-0)
LUPENl 30 (prin telefon). — Din 

cauza timpului nefavorabil, la meciul 
de azi nu s*au încumetat să asiste 
decit 1.500 de spectatori. Terenul 
foarte greu nu a fost un obstacol 
prea mare in fața jucătorilor mineri 
care au dominat majoritatea timpu
lui, impunînd jocului un ritm foarte 
vioi. Oaspeții au intrat hotărîți să 
obțină un rezultat de egalitate și 
s-au apărat supranumeric. Minerii 
puteau obține o victorie la scor, 
dacă nu ar fi ratat numeroasele 
ocazii create la poarta lui Sfetcu 
(aflat în formă mare). Pe acest 
teren greu. Minerul s-a orientat 
bine, acționînd cu mingi lungi în 
adîncime și pe extreme. De menționat 
atitudinea nesportivă a lui Zaharia, 
care în min. 43 l-a îmbrîncit pe 
arbitru. (Gh. Dulea l-a sancționat pe 
D. Munteanu cu avertisment pentru 
lovirea intenționată a adversarului). 
Iată cum s-au marcat golurile: în 
min. 36 gazdele beneficiază de al 
6-lea corner; execută Nisipeanu și 
Creiniceanu înscrie cu capul pe lingă 
Sfetcu. Min 55: fundașul ploieștean 
Florea șutează în Creiniceanu și 
mingea ricoșează în poartă : 2—0.
In min. 87 Coman îl împinge^ pe 
Babone în suprafața de pedeapsă și 
arbitrul acordă 11 m. Execută același 
Babone, care reduce scorul: 1—2
Gh. Dulea (Buc.) a condus cu 
scăpări.

MINERUL : Mihalache — STANCIU, 
COMAN, Dan II — MIHALY, MI- 
HAILA — Nisipeanu. Grigore (din 
min. 69 Dan I), SZOKE, Țurcan, 
CREINICEANU.

PETROLUL : SFETCU — Pall, CE- 
POLSKI, Florea — TABARGEA, Ma
rin Marcel — Zaharia, D. Munteanu 
(din min. 65 Bontaș), Badea A. 
MUNTEANU. Babone.

I. CIORTEA-coresp.

Studenții timișoreni au jucat cu mult clan

Știința Timișoara—Corvinul 5-0 (2-0)
TIMIȘOARA .10 (prin telefon). Stu

denții din localitate au obținut o vic
torie categorică, după un joc în care 
au avut inițiativa majoritatea timpului. 
Știința a jucat cu mult elan și dorință 
de a învinge. Meritul învingătorilor con
stă în primul rînd în aceea că au cău
tat mereu poarta adversă, numeroasele, 
lor atacuri tenninîndu-se cu șuturi. Cor
vinul, în schimb, s-a prezentat slab,
mai ales în apărare. Apărătorii hune-
doreni, comițînd multe greșeli, au fost 
deseori depășiți. înaintarea sa „văzut" 
doar în repriza secundă, mai precis
după ce meciul era „jucat”, la 4—0.
Pînă atunci atacanții echipei oaspe nu 
au construit nici o acțiune pericu
loasă fi nu au tras nici un șut pe 
spațiul porții.

Scorul putea fi deschis chiar în pri
mul minut, dar șutul lui Lereter a fost 
respin-s de Niculescu. Știința a insistat 
în atac și în min. 4 Mițaru a înscris

petuozitatea atacului advers și nici 
străpunge apărarea Progresului. Ac
țiunile ofensive ale învingătorilor s-au 
succedat cu și mai multă vigoare și 
au reușit printr-o combinație deru
tantă să-și creeze o fază clară de poar
tă și să ia conducerea. Militarii 
răspund prin contraatacuri, dar nu 
pot egala datorită pe de o parte jo
cului bun al apărării Progresului, iar 
pe de altă parte, defecțiunilor propriu
lui atac (Constantin — pase greșite. 
Tătaru — imprecizie în șut, Raksi — 
dribling inutil și nerecomandat pe te
ren desfundat). De altfel, la scăderea 
randamentului cvintetului ofensiv al 
C.C.A.-ului a contribuit în foarte mare 
măsură lipsa lui Alexandrescu pe 
care nu l-a putut suplini în postul 
de centru nici Raksi nici Constantin.

C.C.A. a jucat mai hotărît in cea de 
a doua parte a meciului, dar în locul 
egalării a venit o greșeală a propriei 
linii de fund și... un nou gol al Pro
gresului !

Progresul a ciștigat pe merit acest 
meci, datorită elanului cu care a ju
cat. învingătorii nu au abuzat de joc 
individual, iar jucătorii din linia de 
atac s-au înțeles așa cum de mult do
reau să-i vadă suporterii lor.

Cu toate că terenul desfundat a îm
piedicat controlul balonului și dezvol
tarea atacurilor, meciul a plăcut totuși, 
Jucătorii ambelor echipe au depus e- 
forturi deosebite pentru a presta un 
fotbal de calitate.

Iată cum s-au marcat cele două 
goluri : Voinea intră cu balonul în 
careu, trece de Zavoda II. pasează lui 
Dinulescu, care trimite spre Oaidă a- 
Ilat în apropierea porții și acesta în
scrie plasat : 1-0. Din nou o incursiu
ne spre poarta Iui Voinescu terminată 
cu o pătrundere derutantă a lui Oai
dă și cu un șut sec pe care Voinescu 
— mai puțin sigur ca pină atunci — 
nu l-a putut reține, mingea treeîndu-i... 
printre picioare : 2-0.

T. RABȘAN
1. GÎRLEȘTEANU

STEAGUL ROȘU A JUCAT 
CU 3-2 (2-1)

CONSTANȚA 30 (prim telefon). — 
După ce a realizat un frumos în
ceput de retur. Farul trece acum 
printr-o perioadă critică. Faptul a- 
cesta a ieșit în evidență și astăzi, 
cînd întîlniind pe teren pro-priu for
mația Steagul roșu, echipa locală a 
pierdui, micșorîndu-și șansele de a 
rămîne în „A". Meciul, desfășurat pe 
un teren alunecos, a dat loc unei 
dispute dîrze, cu perioade de fotbal 
de bună calitate. Subliniem nota de 
sportivitate a întâlnirii. Victoria a 
revenit — cu 3—2 (2—1) — pe
merit echipei din Brașov, care a 
jucat mai relaxat, mai calm, orga- 
nizîndu-și mai bine jocul. Echipa 
oaspe a fost, în același timp, supe
rioară și sub raport tehnic, avînd 
un mai bum control al balonului. 
Atacanții Steagului roșu au mani
festat o remarcabilă vervă, hărțuind 
mult apărarea echipei gazdă. Cu 
alte cuvinte, Steagul roșu a avut o 
linie de atac m,ai bună. A fost exact 
ceea ce a lipsit Farului. Tntr-adcvâr, 
deși a primit trei goluri, nu apă
rarea a pierd ut acest joc, ci atacul, 
care n-a dat satisfacție. In plus, 
aportul liniei de mijlocași s-a făcut

după o combinație cu Lereter: 1—0. 
In min. 40 la o centrare, a lui Mano- 
lache, Lereter a marcat cu capul: 2—0. 
După pauza Știința a marcat în zece 
minute două goluri, majorînd scorul la 
4—0, prin Mițaru (min. 50) și Gîr- 
leanu (min. 55). După gol oaspeții au 
ieșit în atac și au tras de două ori în 
bară prin Buzeșan (min. 58) și Molnar 
(min. 7\6). Ultimul gol — și cel mai 
spectaculos — a fost marcat de Mițaru 
în min. 86: 5—0, Arbitrul V. Drug 
(București) a condus bine.

ȘTIINȚA: Pain — GEORGESCU,
Turcan, Codrean» — PETESCU, TA- 
NASE — Gîrleanu, R. LAZÂR, Mano- 
lache. LERETER, MIȚARU, CORI’INUL: 
NICULESCU — BUZEȘAN. Nacu, Izghi- 
reanu — CHIMIN A, Coiciu, — Tetea, 
CONSTANTINESCU, Balint (Aii), Mol
nar, Popescu.

AL. GROS și P. VELȚAN-coresp.

O fază 
fost respins

palpitantă din partida Progresul—C.C.A. : șutul lui Baboie o 
în corner de către Voinescu, Foto : T. Roîbu

Pupa un meci de mare lupta

Rapid a învins pe Dinamo București 
(1-1)cu 2-1

Era de așteptat că Dinamo—Rapid 
va fi un meci de luptă, între două 
echipe cu apărări puternice, cu ju
cători cu o bună pregătire fizică. 
Și așa a și fO6t. Numai că în focul 
disputei sportive s-au depășit de 
multe ori limitele permise, ceea ce 
a făcut ca aspectul partidei să sufere 
mult, mai ales în comparație cu pri
mul meci.

Intîlnirea a purtat în permanență 
o pecete de nervozitate, astfel că s-a 
jucat crispat, echipele mizînd mai 
mult pe forță și mai puțin pe latura 
tehnică. Este drept că și terenul s-a 
prezentat în condiții și mai proaste 
după cele 90 de minute de „măci
nare" ale primei întîlniri. Faze de 
poartă au fost foarte puține. In afa
ră de cele care au adus marcarea 
celor 3 puncte, abia dacă mai reți
nem încă două sau trei care au pus 
In real pericol poarta lui Uțu sau a 
lui Dungu.

După mai bine de jumătate de re
priză în care nu s-a produs nici o 
fază demnă de semnalat, Dinamo a 
deschis scorul în min. 28. Varga a

MAI BINE $1 A CIȘTIGAT 
MECIUL CU FARUL
prea puțin simțit. Compartimentul 
ofensiv atu a „trăit" decît prin Mo- 
roianu și intr-o oarecare măsură prin 
Olaru. Totuși și în atari condiții, 
gazdele ar fi putut realiza un re
zultat mai bun, dar Niculescu. Mo- 
roianu și Mănescu au ratat multe 
ocazii de gol. Cele cinci goluri au 
fost marcate în ordine de : Olaru 
(min. 7). Proca (min. 32), Se-redai 
(miin. 3*5), Olaru (min. 54) și din 
nou Seredai (min. 69). Arbitrul losif 
Ritter (Timișoara) a condus compe
tent.

FARUL: Gliibănescu — Ciuncan, 
BR1NZEI, Buzea — Stancu, Bibere 
— MOROIANU, Niculescu, OLARU, 
Ciosescu, Mănescu (Datcu)

STEAGUL ROȘU : Ghiță' — BIR 
SAN, ZAHAR1A, Nagy — Szigeti, 
Campo — HAȘOTI, Fusulan. Proca, 
SEREDAI, DAVID.

P. ENACHE, coresp. regional

Fotbaliștii ieșeni din nou învingători

C.S.M.S. - Știința Cluj 2-0 (0-0)
IAȘI 30 (prin telefon). — Când 

ultimul fluier al arbitrului cnaiovean 
O. Comșa anunța sfirșitul partidei, 
cei aproape 20.000 de ieșeni care 
umpluseră ovalul de beton din 
dealul Copoului și-au manifestat din 
plin satisfacția pentru că: 1. echipa 
lor favorită cucerise o nouă și me
ritată victorie; 2. asistaseră la una 
dintre cele mai interesante partide 
disputate in localitate. Aplauzele lor 
răsplăteau și strădania celor două 
echipe care, în limitele unei perfecte 
sportivități, au făcut totul pentru ca 
fotbalul de calitate să fie prezent 
în această întrecere. Nu greșim de 
loc afirmînd că echipa gazdă și-a 
adus contribuția la reușita acestui 
meci mai mult decît oaspeții. S-a 
văzut acest lucru încă din primele 
minute cînd, practicînd un joc bine 
orientat, cu o judicioasă folosire a 
extremelor, ieșenii s-au stabiljt 
aproape tot timpul partidei în jumă
tatea de teren a echipei Știința Cluj- 
Faptul că în prima parte a jocului 
scorul a rămas alb se datorește atît 
numeroaselor ocazii ratate de către 

executat foarte bine o lovitură liberă 
de la 20 metri și mingea a trecut ca 
un bolid pe lingă zidul apărării fero
viare, oprindu-se în plasă. Egalarea 
a survenit în minutul următor, la 
capătul unei faze care a oferit spec
tatorilor o compensație pentru atî- 
tea acțiuni neclare și neinspirate 
din acest meci : la un corner, Uțu 
a ieșit să boxeze mingea, n-a reușit, 
iar Motroc, cu spatele spre poartă, a 
executat o „foarfecă", trimițînd ba
lonul in plasă. Un gol de zile mari... 
In min. 32, Copil pătrunde în careu, 
dă emoții tribunelor — mai ales su
porterilor rapidiști ! — dar trage în 
brațele lui Uțu.

In repriza a doua se joacă și mai 
„tare", se produc dese ciocniri și ac
cidentări, toate bineînțeles in dauna 
cursivității jocului, a spectacolului 
sportiv. In chiar primul minut de 
la reluare, Ozon nu I-a mai avut 
în față, în cimp, decît pe Nunweiler 
III, dar n-a avut curajul să încerce 
un dribling și acțiunea s-a irosit: 
Ionescu a ajuns prea tîrziu la minge! 
O situație și mai favorabilă are Di
namo în min. 55, dar Eftimie, cu 
capul trage, prea încet și mai ales 
prea precis în... Dungu. Intr-un mo
ment cînd jocul intrase într-o notă 
de egalitate și se părea că scorul nu 
va mai fi schimbat, la o lovitură li
beră, I. Ionescu reia ușor cu capul, 
însă suficient pentru a schimba di
recția mingii in poartă. Rapidiștii a- 
tacă puternic în final, dar situația 
cea mai clară o are Ene II, cu trei 
minute înainte de sfîrsit. El a tras 
puternic din careu, însă de puțin pe 
lingă poartă.

Fără îndoială, arbitrul Mihail Popa 
a avut o misiune dificilă, ținînd sea
ma de nota de duritate a meciului. 
Unui arbitru cu experiența și autori
tatea lui i s-ar fi cerut însă o pozi
ție mai hotărîtă. Ar fi fost în avan
tajul jocului.

RAPID : Dungu-GREAVU, MO
TROC, MACRI—Neacșu, KOSZKA- 
Copil, Ozon (din min. 77 Ion C. Ion),
I. IONESCU, Georgescu, C. IONESCU.

DINAMO : Uțu-Popa, NUNWEI
LER III, IVAN—Al. Vasile, NUNWEI
LER IV—Ene II, VARGA, Eftimie. 
Tîrcovnicu, David.

JACK BERARII) 
POMEO VII.ARA

gazde (Voica min. 4, Dascăl u 
min. 7, Unguroiu min. 21, Voica 
min. 44), cit și intervențiilor prompte 
ale portarului clujean Moguț. Oaspeții 
au ieșit deseori la contraatac, dar 
jocul lor s-a bazat exclusiv pe 
tripletă. C.S.M.S. a obținut victoria 
de-abia în partea a doua a jocului. 
In min. 52, după un reușit schimb 
de locuri și de pase între Matei și 
Unguroiu, ultimul înscrie de la 14 m. 
Ce! de al doilea punct este realizat 
în min. 80 prin Matei, care a exe
cutat excepțional 0 lovitură liberă 
de la 20 m.

Arbitrul O. Comșa — Craiova a 
condus corect; C.S.M.S.: Ursache 
(Florea 85’) — Dragomirescu, Moțoc, 
SCARLAT — Don, ALEXANDRESCU
— MATEI (Demien 85’). AVASI- 
LICHIOAIE, Voica, UNGUROIU, 
DASCALU. ȘTIINȚA CLUJ: MOGUȚ
— Kromely, Mureșan (Georgescu 8’), 
Cîmpeanu — PETRU EMIL Po
pescu — Ivansuc, Marcu, GANE. 
Mateianu, Suciu

P. CODREA, A. SCAUNAȘ-coresp.
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TITiUt DE CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ

Cicliști din 15 tari vor lua startul
9 ’

în cea de a XIV-a ediție a „Cursei Păci?4
* Prima etapă se desfășoară pe străzile Varșoviei ® Kapitonov și Schur - cei mai populari 
alergători ® Polonezii mizează locul III pe echipe 0 Cicliștii romîni sînt optimiști

Ultimul «ct al campionatului republi
can feminin de handbal în 11 s-a în
cheiat ieri după-amiază în Capitală. Sîm- 
hătă, cele două pretendente la titlu — 
Rapid și Progresul București — au a- 
vut un nou prilej de a-și rotunji gol
averajul obținînd victorii la scor. Dar, 
dacă succesul Progresului asupra echipei 
Minerul Vulcan la scorul de 24—0 
(14—0) ne scutește de orice comentarii, 
nu același lucru îl putem spune și des
pre victoria Rapidului asupra formației 
Mureșul Tg. Mureș : 8—1 (2—0). Deși 
pare paradoxal — la acest scor — echi
pa mureșean! a atacat în acest joc a- 
proape tot atît de mult ca cea învin
gătoare și numai exasperanta ineficacitate 
a atacantelor mureșene (au ratat și o lo
vitură de 14 m) a făcut ca scorul 
s9 nu fie mult mai strîns.

Duminică, In primul joc, Mureșul a 
întrecut Minerul Vulcan cu scorul dc 
12—0 (4—0). A urmat partida deci
sivă dintre cele două formații bucu- 
reștene. Așteptată cu mult interes, în- 
tîlnirea celor mai bune echipe de handbal 
în 11 — spre deosebire de jocul dc 
la Sighișoara — a fost însă departe 
de a oferi spectacolul dorit.

De la bun început trebuie arătat că 
jucătoarele au intrat pe teren cu o 
doză exagerată de nervozitate, fapt care 
a influențat cel mai mult asupra nive
lului disputei. Astfel, chiar în primele 
minute asistăm la o scrie de ocazii clare 
ratate de ambele părți. In min. 6, la 
un atac al Progresului, A. Vasile șutea- 
ză surprinzător și C. Dumitrescu scapă 
mingea în pl»s» (!): 1—0. Un minut 
mai tirziu, la o fază asemănătoare — 
de astă dată la poarta Progresului —
I. Car acu scapă mingea trasă puternic 
de M. Const an tine seu, dar tot ea re
vine în extremis, respingînd în corner. 
In continuare, asistăm la un joc con
fuz și extrem de dur. arbitrul Oh 
Vișan fiind nevoit să elimine pe rînd 
pe M. Iordan (P). C. Stănescu (R) și 
M. Boian (R) pe cite 5 minute.

După pânză, la rîndul lor în superiori
tate numerică, rapidistele reușesc să e- 

S DE MASĂ

Rezultatele primului concurs din etapa finală a campionatului republican individual

UN FRUMOS SUCCES
AL LUPTĂTORILOR ROMINI

galczc după o acțiune splendidă a E- 
lenei Hedeșiu (min. 28). Și, șase mi
nute mai tîrziu, Maria Constantinescu 
profitînd de o dublă greșeală a Aurorei 
Bran și Victoriței Dumitrescu marchea
ză spectaculos, inversînd situația : 2—1 
pentru Rapid. In ultimele minute hand
balistele feroviare se apără din răspu
teri (uneori depășind limitele permise 
de regulament) pentru a menține re
zultatul. Și au reușit acest lucru cu 
un ultim efort colectiv, deși au tei- 
minat partida în 9 jucătoare (E. Nebu- 
noiu și FI. Coșug fuseseră eliminate)(!)

Cu această victorie echipa Ra
pid București reușește să cîștige pentru 
prima oară titlul dc campioană repu
blicană.

ADRIAN VASILIU

Chimia Făgăraș învinsă 
la Sighișoara!

C.C.A.- VOINȚA SIBIU 9-8 (6-4). 
Handbaliștii sibieni au făcut eforturi 
deosebite pentru a obține un rezultat 
pozitiv. Conduși în repriza secundă 
cu 8-5, ei au reușit să egaleze (8—8) 
cu două minute înainte de sfîrșit. 
Golul victoriei a fost marcat de Bul
gara în ultimul minut. Bun arbitra
jul lui Gh. Popescu (Buc.).

C. S. M. REȘIȚA—TEXTILA CIS- 
NADIE 10-10 (5-7). Handbaliștii re- 
șițeni deși au fost conduși la pauză, 
au reușit în cele din urmă să ob
țină un meritat rezultat de egalitate. 
Au marcat : Ferenschutz 6, Kalef 3 
și Ende pentru gazde și Kapp 5, 
Gogfuth 3, Balcu și Simonik pentru 
textiliști. (I. Plăvițiu — coresp.).

VOINȚA SIGHIȘOARA—CHIMIA 
FAGARAȘ 11-10 (5-4). Una din cele 
mai mari surprize a campionatului. 
Jucînd cu multă însuflețire, handba
liștii sighișoreni au obținut o frumoa
să victorie. (I. Turjan — coresp.).

VICTORIA JIMBOLIA - DINAMO 
BRAȘOV 8-6 (5-2).

minat in semifinală cuplul campion 
republican Cobîrzan—Covaci, ca și 
aceea a lui Paul Pesch, învingător 
categoric în „optimi" asupra lui Ti- 
beriu Covaci, a tinerilor Mariana 
Jandrescu (cîșțigătoarea turneului de 
consolare), Eleonora Mihalca, Giur- 
giucă, Podgoreanu și Demian. O 
notă bună merită Gh. Cobîrzan și 
Ionescu-Soare (cîștigătorul concursu
lui de consolare).

REZULTATE TEHNICE: Simplu
bărbați, optimi de finală : Gantner— 
Giurgiucă 3—2, Popescu—Zaharia 3—1, 
Sîndeanu—Bottner 3—0, Rethi—Bodea
3—0, Negulescu—Kohalmi 3—0, Pesch— 
Covaci 3—0, Naumescu—Demian 3—0, 
Cobîrzan—Angelescu 3—0. Sferturi de

și II s-au obținut următoarele re
zultate mai importante: Cat. 73 kg- 
P. Cîrciumaru (R.P.R.) înv. la pct. 
pe J. Deli (R.P.U.) ; M. Aliev înv. 
la pct. pe St. Tampa (R.P.R.). Cat. 
+ 87 kg. I. Mehmedov (R.P.B.) 
înv. la pct. pe R. Kasabov (R.P.B.). 
Cat. 57 kg. M. Cristea înv. la pct. 
pe M. Gheorghiev (R.P.B.). Cat. 
52 kg. N. Cristea (R.P.R.) obține 
decizie de egalitate cu L. Krop 
(R.P.P.).

Rezultate turul III: cat. 52 kg. 
N. Cristea (R.P.R.) înv. la pct. pe
V. Vlădescu (R.P.R.) ; L. Krop 
(R.P.P.) înv. la tuș pe I. Marmara 
(R.P.R.). Cat. 62 kg. Al. Radu 
(R.P.R.) înv. la pct. pe Fr. Gyarmati 
(R.P.R.). Cat. 73 kg. M. Aliev 
(R.P.B.) înv. la pct. pe J. Deli 
(R.P.U.) ; P. Cîrciumaru (R.P.R.) și 
Șt. Tampa (R.P.R.) meci nul. Cat. 
79 kg. C. Uibariu (R.P.R.) înv. la 
tuș pe Al. Maint (R.P.R.); G. Hollossi 
(R.P.U.) înv. la tuș pe 1. Popescu 
(R.P.R.).

Iată primii clasați în cadrul tur
neului internațional la lupte libere : 
cat. 52 kg. N Cristea (R.P.R.) ; cat. 
57 kg. M. Cristea (R.P.R.) ; cat. 
62 kg. Al Radu (R.P.R.) ; cat. 73 kg. 
Musa Aliev (R.P.B.) ; cat. 79 kg. 
Geza Hollosi (R.P.U.) ; cat. 87 kg. 
Fr. Ballo (R.P.R ) : cat. + 87 kg. 
Husein Mehmedov (R.P.B.).

VARȘOVIA 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Primăvara 
varșoviană este însoțită de un mare 
eveniment sportiv : startul în cea de 
a XlV-a ediție a Cursei Păcii. La 2 
mai reprezentativele sportului cu peda
le din Î5 țări cu renume în ciclism 
vor pomi să străbată cei 2.400 km ai 
acestei tradiționale competiții de lung 
kilometraj, parcurgînd șoselele care 
leagă Varșovia de Berlin și Praga. 
Chiar din clipa în care am sosit în 
gara Varșoviei am simțit din plin in
teresul cu care este înconjurat acest 
mare eveniment sportiv internațional: 
pe peroane, pe străzile din împreju
rimi, aproape peste tot în Varșovia 
sînt mari afișe care vestesc apropie
rea startului. La hotelul „Varșovia", 
unde se află comisia de organizare 
și unde sînt cazați cicliștii, domnește 
o animație perpetuă. Intrarea în ho
tel este foarte dificilă din cauza gru
purilor masive de amatori de autografe 
și a acelora care vor să-l cunoască 
cu o clipă mai de vreme pe Kapitonov 
sau Schur — categoric cei mai popu
lari alergători ai cursei. Străbătînd a-

TINERII CĂLĂREȚI ROMINI ÎNVINGĂTORI
ÎN PRIMA ZI A CONCURSULUI DE LA NOVISAD
NOVISAD 30 (prin telefon). Dumi

nică a început în localitate întilni- 
rea hipică internațională dintre echi
pele de tineret și juniori ale R. P. 
Polone, R. P. Romine și R. P. F. 
Iugoslavia. Tinerii călăreți romîni au 
confirmat buna lor pregătire, ambele 
echipe prezentîndu-se omogen și cu 
o mare putere de luptă. Programul 
primei zile de concurs a cuprins 
probe de obstacole — deschidere, 
atit la juniori cit și la tinferet (cea

finală : Gantner—Popescu 3-0, Rethi- 
Sîndeanu 3—0, Negulescu—Pesch 3—0, 
Cobîrzan-Naumescu 3—0, Semifinale : 
Gantner—Rethi 3-0 (15, 14, 18), Ne
gulescu—Cobîrzan 3—2 (—17, 18, —21, 
17, 15). Finala: Negulescu—Gantner 
3-1 (9, -11, 16, 8). SIMPLU FEMEI, 
sferturi de finală : Constantinescu—L. 
Cobîrzan 3—0, Pitică—Bird 3—2, Er- 
dreich (Tompa) — Folea 3—0, Alexan
dru—Slăvescu 3—0. Semifinale : Cons
tantinescu — Pitică 3-0, (13, 15, 16), 
Alexandru—Erdreich 3—0 (18, 11, 8). 
Finala : Ella Constantinescu—Mana
Alexandru 3-0 (18, 16, 10). DUBLU 
BARBAȚI, semifinale: Sîndeanu,
Bottner—Cobîrzan, Covaci 3—2 (—13,
19, —16, 17, 21), Negulescu, Rethi— 
Gantner, Naumescu 3—1 (-20, 9. 13. 
13). Finala: Negulescu, Rethi—Sin- 
deanu, Bottner 3-1 (11, 14, - 11, 14). 
DUBLU FEMEI, semifinale: Ale
xandru, Pitică — Novac, Berbecaru 
3—0 (11, 7, 12), Constantinescu, Er- 
dreich-Folea, Biro 3-0 (11, 15, 16). 
Finala: Alexandru, Pitică—Constanti
nescu, Erdreich 3-2 (-16, -15, 16, 
15, 19) DUBLU MIXT, semifinale; 
Constantinescu, Bottner-Pitică, Gant
ner 3—1 (16, 12, —21, 15), Alexandru, 
Rethi — Folea, Naumescu 3-0 (14, 21, 
22). Finala: Constantinescu, Bottner— 
Alexandru, Rethi 3-2 (-11, 14, 20. 
—10, 19). Clasamentul Cupei F.R.T.M. 
după primul concurs : 1—2. C. S. M. 
Cluj și I. T. B. cite 52 p, 3. Voința 
Buc. 45 p, 4. Progresul 23 p. Urmea
ză Voința Arad, Dinamo București, 
Spartac Buc. etc.

C. COMARN1SCHI

• Intr-un concurs de natație des
fășurat la Dortmund, înotătorul Ger
hard Hetz (R.F.G.) a stabilit im 
nou record european în proba de 800 
m liber cu performanța de 9:16,3.

• Selecționata de fotbal a Mexi
cului a susținui sîmbătă la Praga 
cel de al doilea meci al turneului 
său în Europa, întîlnind reprezen
tativa R.S. Cehoslovace. Fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (2—1).

© Intîlnirea de tenis Izrael — 

ceastă „mare“ în continuă agitație, 
am ajuns în sfîrșit la biroul de pre
să unde sînt acreditat. In cîteva mi
nute am devenit P. 342 (P. este in
dicativul pentru presă, iar 342 este 
numărul cu care pot fi identificat 
pentru bagaj, cameră la hotel, loc 
în mașina presei etc.) și astfel am 
intrat în atmosfera intimă a cursei.

In cursul zilelor de vineri, sîmbătă 
și duminică au sosit Ia Varșovia toate 
echipele participante: R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, Norvegia, Finlanda, 
Danemarca, Suedia, R. P. Romînă, 
R. S. Cehoslovacă, U.R.S.S.,- Franța, 
Olanda, Anglia, R.P.F. Iugoslavia, R.P. 
Ungară. Din aceste echipe fac parte 
campionul olimpic Viktor Kapitonov 
(U.R.S.S.), campionii mondiali Gustav 
Schur; Benhard Eckstein (R.D.G.) 
precum și alți cicliști de valoare. In
teresant este și faptul că în acest an 
participă în cursă învingătorii a cinci 
ediții ale Cursei Păcii : Krolak (1956), 
Schur (1955 și 1959), Hristov (1957), Ha
gen (1960).

Ziariștii acordă șanse formațiilor
U.R.S.S. și R.D.G., comentatorii polo-

de a treia probă de obstacole-ștafetă 
a fost amînată din cauza ploii). La 
juniori au luat startul 34 concurenți, 
dintre care 5 călăreți romîni. Repre
zentanții hipismului din țara noastră 
au evoluat la un nivel superior și 
au cucerit o frumoasă victorie, ocu- 
pînd primele cinci locuri din clasa
ment, după cum urmează: 1. Iolanda 
Lazăr pe Merzuh 0 p. timp 56 sec.;
2. Anghel Donescu pe Leneș 0 p. 60 
sec.; 3—1 Dumitru Velea pe Arcaș 
și A. Donescu pe Lux cu 0 p., 1.02,0;

5. D. Velea pe Bimbo 0 p. 1.03,0.
O comportare deosebit de frumoasă 

au avut la tineret călăreții Andrei 
Costea pe calul Odor care a ocupat 
primul loc cu 0 p„ timp 1.01,1 la 
egalitate cu călărețul iugoslav Mar- 
kovici pe calul Palma și călărețul 
Alexandru Longo pe Agata clasat pe 
locul 5 din 46 concurenți, tot cu 0 p., 
timp 1:05,0. Concursul continuă azi și 
mîine.

Echipa de baschet a R. P. Romine 
in semifinalele campionatului european

(Urmare din pag. 1)

Giurgiu 2, NEDEF 16, Albu 2, Wis
ner, NOSIEVICI 10, Popescu 10, 
NOVACEK 18. Demian 4 ; FRANȚA : 
CHRIST 10, Housse 7, Baltzer 4, Le 
Ray, GRANGE 9, Mayeur 13, BEUG- 
NOT 9. Souvre 2, Vergne 2, Rat 10.

★
In cea de a doua partidă, dispu

tată duminică dimineața în corn

ii. P. Ungară - Olanda
3 0 (3-0)

In fața a 60.000 spectatori, echipa 
R.P. Ungare a dispus ieri, la Rot
terdam, de reprezentativa Olandei 
cu scorul de 3—0 (3—0). In această 
partidă, desfășurată în cadrul gru
pei a 4-a a preliminariilor campiona
tului mondial, formația maghiară a 
manifestat o superioritate netă, ob- 
ținînd o victorie pe deplin meritată. 
Punctele echipei învingătoare au fost 
marcate de Sandor (min. 21), Feny- 
vessi (min. 23) și Tichi (min. 35).

PE SCURT
Noua Zeelandă contînd pentru „Cupa 
Davis", care s-a desfășurat la Jaffa, 
a luat sfîrșit cu scorul de 5—0 în 
favoarea jucătorilor de tenis din Noua 
Zeelandă.

® In cea de a treia rundă a tur
neului internațional feminin de șah 
de la Tbilisi șalllsta romînă Alexan
dra Nicolau, cu albele, a pierdut în 
30 de mutări la Nona Gaprindașvili, 
campioana R.S.S. Gruzine. Silly (R.P. 

nezi dau ca sigur pentru locul trei 
echipa Poloniei, iar ceilalți gazetari 
susțin cu ardoare șansele echipelor... 
lor. Pentru locul întîi în clasamentul 
general individual sînt atîtea pronos
ticuri incit ar trebui să dăm aproape 
jumătate din lista participanților.

Cicliștii romîni au sosit vineri sea
ra cu avionul, venind de la Berlin* 
unde au participat la cîteva concursuri 
de verificare. Echipa este formată 
din : L. Zanoni (căpitanul echipei)* 
I. Cosma, G. Moiceanu, Gh. Rădules- 
cu, I. Stoica și W. Ziegler. Sîmbătă 
dimineața a făcut un antrenament de 
60 km, iar Jupă-amiază a fost în vi
zită la uzinele de automobile F.S.O. 
care o patronează pe teritoriul R.P.P. 
Azi, cicliștii noștri au făcut un an
trenament de 111 km pe traseul pri
mei etape, urmînd ca mîine să se 
odihnească și să-și revizuiască bici
cletele. Toți alergătorii se simt bine 
și sînt optimiști în frunte cu antre
norul N. Volcu.

Luni vor defila în cadrul manifes
tației de 1 Mai echipele celor trei nă 
țiuni organizatorice R.P.P., R.D.G. și 
R.S.C., iar marți se va da startul în 
prima etapă a cursei: circuit pe stră
zile Varșoviei. In ultimul moment or
ganizatorii au decis să mărească prima 
etapă de la 111 km la 136 km. Solem
nitatea deschiderii celei de a XlV-a 
ediții a Cursei Păcii va avea loc 
marți 2 mai la ora 14,30 pe stadionul 
„A 10-a aniversare".

HRISTACHE NAUM

Meciul pentru titlul mondial 

de șah

7al a ciștigat 
partida a 17-a

MOSCOVA (Agcrprcs). La 29 aprilie 
a continuat cea dc a 17-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah, în- 
trețpptă vineri cu avantaj pentru Tal,. 
In continuare, Botvinnik a opus o ' 
rezistență reușind chiar să recîștige ca-' 
litatea însă cu prețul unei poziții mai 
slabe. Campionul mondial, datorită îna
intării pionului ,,h“, a ciștigat o fi
gură. Eforturilo lui Botvinnik de a-și 
asigura remiza nu au avut succes și la 
mutarea 84-a cl a cedat.

Acum scorul meciului este de 10* l 2/2— 
6’/2 puncte în favoarea lui Botvinnik, 
care continuă să aibă nevoie de 2 puncte 
pentru a recîștiga titlul. Astăzi ee 
joacă partida a 18-a.

TG. MUREȘ, 30 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Duminică au luat 
sfîrșit în localitate întrecerile de te
nis de masă ale primului concurs din 
etapa finală a campionatului repu
blican individual. Intîlnirile s-au ter
minat, în general, cu rezultatele scon
tate, câștigătorii fiind următorii : 
Radu Negulescu (C.S.M. Cluj) — sim
plu bărbați, Ella Constantinescu (Vo
ința Buc.) — simplu femei, Negulescu 
—Rethi (C.S.M. Cluj) — dublu bărbați, 
Maria Alexandru — Geta Pitică (Pro
gresul Buc. — I.T.B.) — dublu femei 
și Ella Constantinescu—Bottner (Vo
ința Buc.) — dublu mixt. In afara 
câștigătorilor evidențiem comportarea 
perechi Sîndeanu—Bottner, care a eli

(Urmare din pag. 1)

pct. pe L. Metz (R.D.G.) Cat. 87 kg.
H. Albrecht (R.D.G.) înv. la pct. 
pe Al. Șuti (R.P.R.) ; Gh. Popovici 
(R.P.R.) înv. la tuș pe J. Cikan 
(R.S.C.) ; 1. Radu (R.P.R.) meci nul 
cu Otto Retfalvi (R.P.R.). Cat. -ț- 
87 kg. R. Kasabov (R.P.B.) înv. la 
pct. pe N. Pavel (R.P.R.).

Iată primii trei clasați la „clasice": 
cat. 52 kg. 1. D. Pîrvulescu (R.P.R.) ;
2. Gh. Szabad (R.P.R.) ; 3. L. Krop 
(R.P.P.); Cat 57 kg. 1. I. Cernea 
(R.P.R.) ; 2. J. Svec (R.S.C.) ; 3. I. 
Alionescu (R.P.R.) ; Cat. 62 kg.
I. M. Șultz (R.P.R.) ; 2. AI Geantă 
(R.P.R.) ; 3. V. Micula (R.P.R.) ; 
Cat. 67 kg. 1. I. Polyak (R.P.U.) :
2. Al. Tampa (R.P.R.) ; 3. M. Bolocan 
(R.P.R.); Cat. 73 kg. 1. V. Bularca 
(R.P.R.) ; 2. N. Elefterie (R.P.R.) ;
3. J. Deli (R.P.U.) ; Cat. 79 kg.
1. D. Dobrev (R.P.B.) ; 2. L Metz 
(R.D.G.) ; 3. I. Țăranu (R.P.R.) : 
Cat. 87 kg. 1. H. Albrecht (R.D.G.) ;
2. Gh. Popovici (R.P.R.) ; 3- Cikan
Jaroslav (R.S.C.). Cat. + 87 kg. 
1. R. Kasabov (R.P.B.) ; 2. N. Mar-
tinescu (R.P.R.) ; 3. N Pavel
(R.P.R.).

Duminică dimineață Și după-
amiază s-a desfășurat, tot în sala
Dinamo din Capitală, turneul inter
național de limfe libere. în turul I

pania echipei Olandei, reprezentativa 
R.P. Romine a înregistrat o nouă 
victorie, cu scorul de 84—66 (46— 
32). Punctele echipei noastre au fost 
înscrise de : Popovici 2, NICULESCU 
12. Giurgiu 3, Nedef 2, VICIU 10. 
Albu 6, Wisner 4, NOSIEVICI 16. 
NOVACEK 16, DEMIAN 11, V. 
Gheorghe 2. Pentru formația olan
deză cele mai multe puncte au fost 
înscrise de: Kok 18, De Haan 10, 
Sleeswijk 10. In urma acestui suc
ces, echipa R.P. Romine a ocupat 
locul I în grupa C din cadrul seriei 
a Il-a, calificîndu-se pentru semi-, 
finale.

In celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate: SERIA I: 
R.P. Polonă — Anglia 78—34 (47— 
15) ; R.P.F. Iugoslavia — Greci» 
86 -57 (36- 27) ; R.D. Germană — 
R.P. Ungară 64—63 (24—40) 11;
U.R.S.S. - Belgia 89-48 ( 39-25); 
SERIA A Il-a • Izrael — R.F. Ger
mană 70—41 (29—18) ; R.P. Bul
garia — R.F. Germană 70—47 (32— 
29) ; R.S. Cehoslovacă — Suedia 
58—33 (29—14).

Programul jocurilor din cadrul 
semifinalelor, care încep marți, nu 
a fost încă stabilit. -

Ungară) a ciștigat la Litwinska (R.P. 
Polonă), Zvorîkina (U.R.S.S.) — la 
Liebert (R.D. Germană).

• Voleibaliștii sovietici au întrecut, 
în meci revanșă, cu 3—1 reprezenta
tiva R.P. Ungare. Primul meci fusese 
ciștigat de voleibaliștii maghiari cu 
scorul de 3—2.

© într-un meci contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet, echipa 
feminină Slovan Orbis Praga a în
vins cu scorul de 80—42 echipa 
C.S.C. Casabianca.
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