
2
♦
♦a t

|n zHele de 9 fi 10 marfte a.c. a avut loc fedin|a Biroidu Politfc Ț

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

: al C.C. al P.M.R. 
I In legătură
■ Biroul Politic a
■ Plenara C.C. al

* Plenara va

..NUL XVIII — Nr. 3993 ® Luni 12 martie 1962 ® 4 pagini 25 bani

cu apropiata încheiere a colectivizării 
hotărit să convoace In prima decadă a 
P.M.IL 

face bilanțul acțiunii de colectivizare fi

agriculturii, 
lunii aprilie

va examina 
" măsurile privind reorganizarea conducerii agriculturii corespunzător ca 
♦ cerințele noii etape de dezvoltare a acesteia, precum fi măsurile de 
+ asigurare a agriculturii socialiste cu cadre de specialiști.

Victoria netă a tinerilor noștri scrimeri:

R. P. Romînă -R. D. Germană 4-0! VESTI
I Simhiită, in ultima zi a întîlnirii din
te scrimerii juniori ai țării noastre 

cci ai R. D. Germane, a avut loc 
Ltrecerca pe echipe, inaugurată cu 
reba de floretă masculină.
I Primii care își măsoară forțele sînt 
Limbă și W. Paul. In mare vervă, 
plantatul nostru trăgător cîștigă deta
il (5 - Lu.
I Se prjț.a că victoria lui Drimbă va 
pustiim un imbold pentru ceilalți fko- 
ktiști romîni de a repeta succesul, 
totuși, in asalturile următoare. Țiu. 
pcesiv de emotiv, pierde la Peclimânn 
B—5), iar Bejan la Hertel (2—5). 
tgalarea o aduce Rooz (5—2 cu 
Dilben). Apoi, preluăm conducerea, 
pi prin Drimbă, care îl depășește clar 
ti pe Pechmann (5—2). Dar, din nou 
lej.an cedează (1—5 cu W. Paul) și 
a fel Țiu în fața lui Duben (3—5). 
tooz, complet schimbat în bine față 
ic evoluția de la „individuale" aduce 
lin nou egalarea printr-o frumoasă

victorie la Hertel. Tabela de marcaj 
indică acum scorul de 4—4. Pentru 
a treia oară pe planșă, Bejan reușește 
— în sfîrșit I — să cîștige la Pecli- 
mann. Echipa noastră preia iarăși con
ducerea și respirăm ușurați deoarece 
nu va mai ceda pînă la sHrșit...

Scor final: 10—6 pentru R.P.R.
(Drimbă 4, Țiu 2, Bejan 1. Rooz 3, 
W. Paul 1, Hertel 1, Pechmann 2, 
Diiben 2).

După emoțiile prilejuite de proba 
de floretă băieți, antrenorii noștri reco
mandă spadasinilor, cei care aveau 
să continuie concursul, o tactică mai 
adecuată și fa special mai multă bo 
tărîre. Astfel că și evoluția scorului la 
această probă ne este favorabilă. Bine 
au „mers“ Haukler și Husar, în timp 
ce Poruțiu -a avut un început slab pier- 
zind două asalturi, la fel ca și Boian
giu.

Rezultat finaa: 11—5 pentru R.P.R.
(Haukler 4, Husar 3, Poruțiu 2, Bo-

Fază din meciul Steaua—Metalul: 0 repunere din margine care va favoriza 
echipa Steaua (Căpușan va prinde balonul).

Foto: II. Crislea

iangiu 2; Kaiser 1, Freudberg 3, Dum
ke 1, Fiedler 0).

Conducem, așadar, cu 2—0, rezultat 
care ridică mult moralul floretistelor 
noastre. Intr-adevăr, ele fac dovada 
unei tenacități remarcabile, ciștigînd în 
serie. Ana Ene, mai ales, a avut o 
comportare excelentă, depășindu-și clar 
toate adversarele și fn special pe 
Tănzer și Makovski, în fața cărora 
pierduse Ia „individuale". Scor fmal: 
13—3 pentru R.P.R. (Ana Ene 4, Ileana 
Gyulai 3, Suzana Tasi 3, Marina Stan
ca 3, Margret Dimlioîer 2, Brigitte 
Tănzer 0, Rita Makovski 1, Elfriede 
Bucholz 0).

In ultima probă a tntîlnirîî, la sabie, 
Drimbă a constituit din nou, ca și la 
individuale, vioara tatii, întreeîndu-și 
cu multă dezinvoltură toți adversarii. 
Mențiuni pentru Rohoni și Bădescu, 
care au tras cu multă ambiție.

Rezultat finaa: 10—6 pentru R.P.R. 
(Drimbă 4, Bădescu 2, Turkas 1, Ro
honi 3; Pfeiffer 2, Duben 2, ‘ Berd 1, 
Wolfgang Paul 1).

Scorul general al mtiimni: 4 —0 
pentru echipa R. P. Romine.

T1BERIU STAMA

• Peste citeva iile membrii asocia
ției Construcția din Capitala vor trece 
la amenajarea unor noi terenuri de 
sport simple, pe lingă baza lor din 
Ciurel. Ei fac aceste pregătiri în vede
rea întrecerilor din cadrul campionatu
lui asociației lor sportive, care vor re
începe curînd

Apostoleseu. La trîntă au cucerit de 
asemenea locuri fruntașe prin Gh. Mi- 
ricioiu și A. Sokacs. Nici sportivii d« 
la tenis de masă nu s-au ■ nai 
prejos: M. Oprea (simplu buieți) și M. 
Oprea — I. Cado (dublu băieți) au cu
cerit dreptul de a se întrece în fazele 
superioare.

Rezultate strînse în prima etapă 
a campionatului republican de rugbi
STEAUA — METALUL 8—0 (3 - 0)

Cea mai importantă partidă din 
prima etapă, Steaua — Metalul, n-a 
corespuns integra] așteptărilor. La 
început s-a jucat crispat, încîlcit, au 
abundat greșelile tehnice. Gele citeva 
intenții ale rugbiștilor de la Steaua 
de a angrena pe metalurgiști la en 
joc la mină au eșuat. Explicația re
zidă în aceea că XV-le antrenat de 
Al. Carnabcl, fiind lipsit de aportul a 
cinci titulari, a fost nevoit să acțio
neze cu multă prudență. Abia la re
luare aspectul intîlnirii se schimbă. 
Rugbiștii de la Steaua, care nu reu
șiseră să-și concretizeze superioritatea 
decît printr-o singură încercare (ne
transformată) — acțiunea lui Cc- 
iocaru, min. 11 — forțează ritmul, 
vizează tot mai des spațiul de ția'ă 
advers. Modificarea scorului rce pro
duce însă abia fn min. 75, cind la

o acțiune colectivă a rugbiștilor de la 
Steaua, Al. lenescu urmărește ateot 
balonul aflat fa apropierea buturilor 
metalurgiste. El este însă obstrucțio- 
nat de doi adversari și arbitrul — 
aflat fa apropierea fazei — dictează, 
perfect îndreptățit, încercare de pe
nalizare. Pencîu transformă și Steaua 
își mărește avantajul la 8—0...

Jean Oneeseu a condus bine, o par
tidă, care, ta general, nu i-a creat di
ficultăți.

S. TUBER IU

GRIVIȚA ROȘIE A 1NHMPINAT 
MULTIPLE DIFICULTĂȚI IN FATA 

ECHIPEI I.T.B.: 8-3 (3—3) ’
t I

Considerăm că „XV“-le Griviței nu 
s-a putut impune ieri mai categoric, 
așa cum ar fi fost de așteptat, de-

(Continuare in pag. a 2-a)

Spartachiada de iarnă a tineretului

NOI CAMPIONI
Simbătă după-amuiză, într-una din 

sălile Institutului de Cultură Fizică 
.din Capitală, a avut loc finala 
pe centru universitar a Spartachiadei 
de iarnă. Au fost obfinute următoarele 
rezultate tehnice : HALTERE cat. 55 kg. 
V. Lantz (I.C.F.); cat. 65 kg. I. Ghi.0" 
nea (Univ. C. I. Parhon); cat. 75 kg 
C. Stiîeca II.C.F.); aat. ---75 kg. C. 
Chinta (Inst. Maxim Gorki). TR1NTĂ

cat. 56 kg. F. Matache (I.S.E.); cat. 
61 kg. M. Mirșu (I.S.E.); cat. 68 kg.
V. Popescu (Inst. Pedagogic); cat. 76 
kg. A. Gliivelegeanu (Inst. Arhitec
tură); cat. 84 kg. I. Ilăntău (I.C.F.); 
cat. - 8l kg. L. Dobrotă (I.C.F.).

In organizarea și huna desfășurare 
a acestei etape un ajutor prețios au 
dat membrii comisiei orășenești de hal
tere și de lupte.

D. IIlTRU-coresp.

• Cu prilejul campionatului asocia
ției lor sportive, 45 de tineri, membri 
ai G..AC, / Noiembrie Rădeni, donul 
Iași, și-au trecut toate normele com^' 
plexului sportiv. In prezent, numeroși 
tineri și tinere stat angrenai iu dife
rite ciomjp^itilii.

E. Ursu și Rodica Colbac-coresp.

• Sportivii de la Minerul Lupeni se 
pregătesc intens pentru viitoarele etape 
ale Spartachiadei dc iarnă. Cu prile
jul ultimelor întreceri ei au repurtat 
numeroase succese. Astfel, la haltere 
au obținut patru locuri întîi prin I. 
Traieoviei, I. Covaci, N. Precup ți T.

S. Băloiu și I. Ciortea-coresp.

• Asociația sportivă Sănătatea din 
Cmpidung Muscel nu a avut o activ* 
taie prea rodnică in trecut. Noul con
siliu însă a căutat să remedieze acea
stă situație. Au fost organizate nume
roase competiții la popice, șah, tenis 
de masă etc. La tenis de masă s-au 
obținut chiar uncie rezultate promiță
toare: un titlu de campion regional șl 
un loc 1 la faza pe oraș a Spartachia
dei de iarnă. S-a obținut de asemenea 
un loc întîi la Spartachiada de iarnă, 
faza pe oraș, la șah.

V. Popescu-cor esp.

HORICA GRECESCU, ANDREI BARABAȘ, VICTORIA COSA SI ION BUIACHI, 
CAMPIONI REPUBEICANI OE CROS

— Dinamo București a cișlifidt 3 titluri pc echipe —
PLOIEȘTI 

(prin telefon). A
proape 250 ’
concurenți din fia- 
treaga țară și-au 
disputat titlurile de 
campioni repubii- 
cani de cras (edi
ția 1961—^^62). 
Timpul rece și via
tul ptdeimic au 
influențat, in ge
neral, comportarea 
alergătorilor. Cele 
patru tiUu^i de
campioni individu
ali au fost însă cu
cerite de atleții cei 
mai bine pregătiți. 
Iată rezultatele teh
nice ale întreceri
lor :

JUNIOARE (1.000 m) : indivdiud : 
1. Victoria Cosa (Farul G-ța) 3:04.3; 2. 
Viorica Gabor (Dinamo Br.J 3 : 07,4 i 
3. Leontina Frunză (Rapid Buc..) 
3:11.7: 4. Doina Birsan (Dinamo 
Buc.) 3 : 14.6; 5. Adriana Bănulescu 
(Sc. sp. UCFS Roman) 3: 17,6 j 6. 
Ana Negru (Știința Cluj) 3:201,0 ț 7. 
Aurica Popovici (Știința Buc..) 3:22,0; 
8. Aurica Iftimie (Sc. sp>. UCFS Ro
man] 3 :2^,61 9. Rodica Munteanu 
(CSS Luceafărul Br.) 3:24,5 j 10 
Cecilie Berna (Meiand Buc.| 3:24,6 ț 
echipe: 1. Dina mo București 16 pi

de // I

FIori ca Grecescu

*• » 
iz

3.2. Se. sp . UCFS Roman 16 p. 
CSS Luceafărul Brașov 19 p.

Cursa a fost dominată categoric 
tînăra atletă constănțeană Victoria Cosa 
— cam - ioană balcanică de junioare pe 
800 m — care a condus de la plecare. 
Pe ultima sută de metri ea a rezistat 
cu succes atacului viguros al Vioricăi 
Gabor (o adevărată revelație).

JUNIORI (3.000 m) : individual :
1. Ion Buiachi (Farul C-ța) 9:14,6;
2. Const. Voivozeanu (Dinamo Buc.) 
9: 18,6* 3. Gheorghe Plăcintaru (Ști
ința Quj) 9: 19,0; 4. Horst Schmidt 
(Steagul roșu BrȚ 9: 19,0; 5. Francisc 
Baban (Știința Guj) 9:23,6; 6. Vic
tor Ciocia (FI. roșie Buc.) 9:24,0;
7. Mihai Luca- (CSMS Iași) 9 125,6 )
8. lacob Bicker (Știința Qui) 9:33,2:
9. Potnpiliu Lică (CS.M Brăila] 9 : 34,5;
10. Mircea Varia (CSS Banatul Timiș.) 
9:38,0: echipe: 1. Știința Gluj 26 pi 
2. CSMS Iași 50 p | 3. Rapid București 
73 p.

O bună parte a traseului plutonul 
alergătorilor i-a avut în frunte «pe Fa- 
naragiu și Schmidt. Se părea că dia 
lupta lor va fi rezolvată problema 
primului loc. Dar, pe ultima parte a 
cursei Ion Buiachi s-a desprins irezis
tibil și a ciștigat cu siguranță. O plă
cută surpriză : Voivozeanu. Printr-un 
finiș impresionant tinărul Gh. Plăcia- 
taru (din zi fn zi mai bun) a ocupat 
locul III.

SENIOARE (1.700 m) : individtua : 
1. Florica Grecescu (Dinamo Buc.) 
5:28,3; 2. Elisabcta Teodorof (Di
namo Buc.) 5:33.5: 3. Georgeta Du
mitrescu (Metalul Buc.) 5:38,7 ; 4. 
Zamfira Antonescu (Met. Buc.) 5 : 41,8:
5. Lucia. Păuleț (Met. Roman) 5 : 51,6; ,
6. Maria Duță (Petrolul Ploiești] 
6:05,8; 7. Elisab. Bucur (Petrolul)

R. VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

selecliBiwia de hochei ie ghee'i
11.1 Cehoslovace i sosii nn lira noastră

Oaspeții vor evolua mîine seară pe patinoarul artificial
Ieri dimineață reprezentanți ai fe

derației de hochei din țara noastră, 
ziariști și iubitori ai hocheiului au

Echipa reprezentativă de hochei pe gheată a R 8. Cehoslovace, la sosirea p» 
aeroportul Băneasa.

întîmpinat la sosirea in țara noastră 
selecționata de hoch-bi pe gheață * 
R.S. Cehoslovace, care urmează să 
întîlnească marți seara reprezentativa 
R.P. Romine.

Imediat după coborîrea din avionul 
IL-18 care a adus pe hochciștii ceho
slovaci de la Moscova, conducătorul de
legației, dr. Zdenek Andrst, ne-a pus 
cu amabilitate la dispoziție lista jucă
torilor care vor evolua la Bucurcett: 
Dzurilla (17), Mikulas (1) — portari; 
Kasper (4), Potsch (5), Tikal (3), Gre
gor (2), Sventek (11) — fundași ; Starsi 
(8)t Golonka (18), Jirik ',16), Bubnik 
(12), Vanek (9), Cerny (15), Dolana (14)t 
Bukac (10), Vlach (7), Pokorny (13), 
Prosek (6). După cum se poate vedea 
a făcut deplasarea lotul complet al 
primei reprezentative a R.S. Ceho
slovace. ale cărei selecționate au cu
cerit de două ori titlul de campioană 
a lumii (1947, 1949) și ae șapte ori pe 
cel de campioană a Europei.

împreună cu sportivii cehoslovaci 
au sots'it și arbitrii polonezi Jerzy Zar-
zycki și Edmund Wojek, care vot 
conduce întilnirile de marți seara.
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Ecliipa feminină Știința București învingătoare 
în cei mai important joc al etapei

Ieri s-a inaugurat sezonul pe șos«

Primele întreceri..;

J^nca Racoviță și-a depășit adversara directă și pătrunde decisă spre coș. Fază 
din jocul Rapid București—Voința Tg. Mureș.

Foto: V. Bageac

CAMPIONATUL MASCULIN — 
SERIA I

CONSTRUCTORUL ARAD—ȘTI
INȚA TIMIȘOARA 46-62 (21—30).

Primul concurs 
în aer liber

Călăreții bucureșteni din cluburile 
Steaua, Dinamo și Știința au inaugurat 
cu succes sezonul liîpic competițional 
în aer liber. Atent, juriul de concurs 
a știut să... tempereze prîntr-un sistem 
de clasificare atrăgător și interesant 
impetuozitatea concurcnfilor veșnic tri
butari vitezei pe parcurs. Întrucît ma
joritatea călăreților se află încă în pe
rioada de pregătire măsura a fost bine
venită. Componenții lotului republican 
și caii respectivi ne-au făcut din nou 
dovada unei bune pregătiri, lucru care 
ne îndreptățește să sconlăm rezultate 
promițătoare în apropiatele concursuri 
liipice internaționale la care vor Iun 
parte. * Iată rezultatele tehnice: Obsta" 
cole semi-ușoară: 1. Silvia Vasilescu 
(Știința) pe Sapa; 2. Piiîu Victor (Di
namo) pe IIă|iș: 3. E. Boiangiu (D) pe 
Națu. Obstacole mijlocie: 1. Gh. Ghi- 
turan (Steaua) pe Lux; 2. Gh. Langa 
(Steaua) pe Rapsod; 3. V. Pinciu (Di 
namo) pe Bîrsan; 4. Gh. Langi pe Ru
bin. Obstacole începători: 1—5 E. 
Kfînzatu. A. Ispas. Silvia Vasilescu, G. 
SabSu (Știința), V. Ionescu (Steaua). 
Obstacle.ștafetă: 1—2 (după baraj) 
Dinamo și Steaua cu cile O p. penali, 
«are. Obstacole juniori fi fete: 1 — 8 
A. Donescu (Steaua) pe Sebeș și Ge- 
rila, Maria Stan pe Minunat și Padina 

’Emanuela Bogza pe Odor și E. Dobro- 
geanu pe Fraga (Știinfa), Liliana Ni- 
țulescu pe Giovani și Mihaela Radu
lescu pe Grinda (Dinamo). Obstacole 
semi-grea: 1. Gh. I.anga pe Rapsod; 
2. V. Pinciu pe Clasic; 3. V. Pinciu pe Bîr
san; 4. Gh. I.anga pe Rubin. Obstacole 
Ufoară: 1. Gh Langa pe Severin; 2. 
Puiu Victor pe IlSfiș; 3. D. Hering 
(Steaua) pe Faima.

Turiști I Folosifi timpul liber In excursii pe munte. — Vizitați cabanele i 
Poiana Stînii, Cofa 1500, Vîrfut cu Dor. Babele, Peștera, Padma. Carai- 
man. Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele sini utilate șl 

aprovizionate de către

ÎNTREPRINDEREA

Deși au fost conduși la pauză, jucă
torii arădani au reușit totuși — în re
priza secundă — la un moment dat 
să egaleze și chiar să aibă avantaj 
(39—38). Insuficient pregătiți din 
punct de vedere fizic, arădanii au ce
dat în final. (Șl. lacob-coresp.)

DINAMO ORADEA —G.S.M. GA
LAȚI 68—60 (32—28). Dinamoviștii, 
superiori din punct de vedere tehnic, 
au luptat cu o deosebită însuflețire, 
obținînd a 3-a victorie consecutivă. 
Vania (23) și Cîmpeanu (19) au fost 
cei mai buni jucători ai orădenilor. 
(M. Pop-coresp.)

ȘTIINTA CLUJ—DINAMO BUCU
REȘTI 82—60 (45—17), Studenții au 
jucat foarte bine în prima repriză, lu- 
înd un avantaj hotăritor. Albu (exce
lent coordonator) și Demian au fost 
realizatorii de bază, mareînd împreună 
50 puncte. Dinamoviștii s-au apărat 
slab și doar după pauză au reușit să 
facă față atacurilor deslănțuite ale 
clujenilor (N Todora-n și V. Godja- 
coresp.)

STEAUA BUCUREȘTI—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 66—32 (24—18). 
Meciul a fost echilibrat în prima re
priză cînd baschetbaliștii de Ia Progre
sul au opus o dirză rezistență cam
pionilor. După pauză, Steaua a Jucat 
din ce în ce mai bine, învingind ta un 
scor concludent. (R. Bogdan-coresp.)

SERIA A II A
RAPID BUCUREȘTI—AS A. BA- 

CAU 91—46 (41—20). Oaspeții au 
făcut joc egal cu feroviarii doar In 
primele 10 minute. Apoi, rapidiștii s-au 
impus printr-o serie de combinații 
spectaculoase, desfășurate In mare vi
teză. lanculescu (18), în mare vervă, 
Popescu (2), Predulea (22) și R. Po- 
povici (14) au fost elementele de bază 
ale formației învingătoare. Au arbitrat 
corect Petre .Marin și Al. Dănilă (Buc.)

CSO. CRAIOVA—STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 90—71 (49—33). Gazdele au 
avut jocul la discreție și dacă s-ar 
fi apărat mai bine, diferența putea li 
mult mai mare. Ionescu (31) șt Viciu 
(23) au fost principalii realizatori (V. 
Săndulescu-coresp.)

VOINȚA IAȘI—VOINȚA TG. MU
REȘ. 78—45 ( 30—17)

DINAMO TG MUREȘ—ȘTIINȚA
BUCUREȘTI 83—44 (36-22), Dl-

&

REGIONALA A STAȚIUNILOR 
BALNEOCLIMATERICE 
c/^tuuq/ 

namoviștii și-au depășit categoric ad
versarii în repriza secundă, luîndu-și 
o strălucită revanșă pentru înfrînge- 
rea din tur (73—74). (V. Kadar-co- 
resp.).

CAMPIONATUL FEMININ - SERIA 1
RAPID BUCUREȘTI—VOINȚA TG. 

MUREȘ 72—-29 ( 41—14). Mult supe
rioară. echipa campioană a învins la 
scor. Formația mureșană s-a prezentat 
slab pregătită și în plus folosește Ju
cătoare cu o talie necorespunzătoare 
pentru categoria A.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—I.C.F. 60-61 
(35—29). Joc foarte disputat Timi- 
șorencele au condus mult timp, une
ori chiar la 10 puncte diferență 
(43—33). In ultima parte a întîlnirii 
icefistele au avut o puternică reveni
re egalind (46—46) și luînd chiar con
ducerea (58—50). In final, bucureș- 
tencele, mai experimentate, au cîști- 
gat la limită. (1. loana-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI—AGRONO
MIA IAȘI 46—34 (24—15) După un 
început slab, baschetbalistele din Plo
iești au atacat mai decis, obținînd o 
victorie meritată. (A. Kreiss-coresp ).
I.T.B.  — C.S.O. CRIȘANA ORADEA 

58 —38 (20-16)

SERIA A II-A
ȘTIINȚA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 

CLUJ 67—50 ( 32—26). In derbiul e- 
tapei, Știința București și-a luat revan
șa pentru infringerea din tur (34—51). 
Partida a fost de slab nivel tehnic, 
neîndreptățind așteptările numeroșilor 
spectatori. Ambele formații au comis 
multe greșeli șî au avut un procentaj 
nesatisfăcător în aruncările la coș 
Scorul a fost echilibrat atît timp cît 
clujencele au evoluat cu echipa de 
bază. După ce V. Jujescu, R. Pop și 
C. Bugar au părăsit terenul pentru 5 
greșeli personale, bucureștencele șî-au 
impus superioritatea în lupta sub pa
nou, cîștigînd la o diferență clară.

G. S. MUREȘUL TG. MUREȘ— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 46—40 
(24-23).

VOINȚA BRAȘOV—VOINȚA ORA
DEA 51—37 (24—18).

A. S. BLANURI ORADEA—VOIN
ȚA BUCUREȘTI 45-42 (29-20).

Rezultate strinse in campionatul republican
(Urmare din pag. 1) 

oarece jucătorii săi nu sînt încă puși 
la punct cu elementele de tehnică In
dividuală și mai ales cu tehnica co
lectivă de compartimente (grămada
— torța din totdeauna a acestei echipe
— a acționat spontan și dezorganizat, 
iar deschiderea, unde a reintrat Stă- 
nescu, a fost de nerecunoscut).

Mat tot meciul, foștii campioni au 
fost ținuți „in șah' de elanul și dîrzenU 
tinerei, echipe a I.T.B.-ului. Juniorii 
de ieri, care alcătuiau în marea lor 
majoritate formația (dintre cei mai 
vîrstnici au jucat doar Ghica, V. Nistor. 
Leați. Sava și Nedelcuî au păstrat, 
spre lauda lor, timp de 78 de minute 
un rezultat egal (3—3). în final, 
Grivița a reușit să învingă datorită 
unei excelente faze, terminată cu o 
încercare reușită de Trandafirescu și 
transformată de Wusek. (în prealabil 
înscriseseră Țuțuianu — lovitură de 
pedeapsă (min. 26) pentru I.T.B., 
respectiv Moraru — lovitură de picior 
căzufă (min. 39).

HORICA GRfCfSCU, ANDREI BA1IABAȘ, VICTORIA COSA 
SI ION BUIACHi - CAMPIONI REPUBEICANI DE CROS

(Urmare din pag. 1)

6:27,8,' 8. Ioana Tuțică (Petrolul)
6:27,8; 9 Iris Bacinschi (UT Arad) 
6:28.41 10. Nicoleta Marin (Dinamo 
Buc); echipe: 1. Dinamo Buc. 12 pi
2. Metalul Buc. 17 pț 3. Petrolul PI. 
21 p.

Mai mult de jumătate din cursă a 
condus Georgeta Dumikescu, campioa
na ediției trecute. Mai apoi, insă. Floriea 
Grecescu a preluat inițiativa și a cîș
tigat clar primul ei litiu de campioană 
republicană la cros. Remarcabilă și 
comportarea Etisabetei Teodorof

SENIORI (8000 m) : individual: 
I Andrei Birahas (Dinarno Buc) 

24 18 6 ; 2 Const Grecescu (D iaim) 
21:33,6; 3. Ovtdiu Lupu (Steaua)

Rutierii bucureșteni s-au fcîntîlnit du
minica dimineața. După festivitatea de 
deschidere a noului sezon de ciclism 
pe șosea, cei aproape 100 de sportivi 
s-au îndreptat spre stadionul I.T.B. 
din șoseaua Olteniței, de unde s-au 
dat plecările tehnice.

In așteptarea startului cursei senio
rilor, am asistat la pasionante sosiri 
ale concuren|ilor plecați pe țos. Bucu
rești—Oltenița, în celelalte probe care 
au figurat în programul competiției. La 
categoria bicicletelor de oraș, cursa a 
fost cîșligată la sprint de Gh. Toader 
(Metalul), oare l-a întrecut pe ciclotu- 
ristul Aurel Cauja. In alergarea rezer
vată posesorilor de biciclete de semi* 
curse s-au detașat Z. Goșa (Steaua), 
V. Bularcu (Dinamo), P. Mursa (Met.) 
și A. Dincă (Steaua), primul cîștigînd, 
de asemenea, la sprintul final. Tot la 
demaraj a fost cunoscut și învingăto
rul în întrecerea juniorilor de categoria 
a Il-a : Mircea Gociman (G.S.S.). M. 
Tacacs (FI. roșie) a cîștigat într-un 
spectaculos finiș proba juniorilor de 
categoria I

în sfîrșit, s-a dat startul în cursa 
seniorilor. Gh. Bădără, G. Melcioc și TR. lOA-^lJESCU

Micul grup al „evadafiler* condus de 0. Ciocan.
Foto : Gh. Amuza

H U K B

Nu putem încheia succinta noastră 
cronică fără a nu semnala faptul că 
arbitrul C. Galicovski a săvirșit nu
meroase greșeli, care au enervat atît 
jucătorii cit și publicul spectator.

D. CALLIMACHI
PROGRESUL — FLACARA ROȘIE 

5—0 (5-0)
Ne așteptam, în partida Progresul — 

Flacăra roșie, să urmărim un Joc fru
mos, spectaculos, mai ales din partea 
formației Progresul. Realitatea insă a 
fost cu totul alta. Am asistat la un joc 
confuz și lipsit de orientare. De ce ? 
Fiindcă rugbiștii de la Progresul au 
uitat de cele mai multe ori că rugbiul 
este un joc colectiv. Astfel, practicînd 
un Joc individualist, ei au ratat multe 
faze spectaculoase oare se puteau ter
mina cu încercări reușite. Acest fapt 
a dat posibilitate rugbiștilor de la 
Flacăra să stopeze fără prea multă 
dificultate o sumedenie de acțiuni 
Despre jucătorii de la Flacăra putem 
spune că au acționat de cete mai

24: 45,81 4. Ion Veliciu (CSO Timiș.) 
24:59.0! 5. D-tru Birdău (Rapid) 
25:16,61 6. Tadeus Strzelbischl (Ra
pid) 25: 18,8; 7. Ion Pricop (CSO 
Timiș.) 25 : 24,0 ; 8. Vasile Weiss (Di
namo) 25 : 27,2 : 9. Toma Voicu (Ra
pid)! 25 : 38,4 ; 10. Alex. Arnăutu (Me
talul Buc.) 25:39,2; II. M. Nichita 
(Din.) • 12. N. Siminoiu (Rapid) ; 13 
V. Caramihai (ITB) ; 14 D. Tiltnaciu 
(Steaua) ; 15. V. Florea (Met. Roman): 
echipe: I. Dinamo Buc. 27 p! 2 Rapid 
Buc. 32 p; 3. Steaua Buc. 65 p.

De la plecare s-a distanțat Grecescu 
(urmat la mică distanță de Barabas) 
care a impus cursei un ritm susținut. 
Din turul patru (s-au alergat 6 ture) 
conducerea a fost preluată de Bara^aș 
care a și cîștigat confortabil.

alți tineri cicliști, în vervă deoseb’tl 
încearcă să se desprindă de plutoț 
După repetate atacuri lansate pe nai 
de o serie de alergători ți anihilate fl 
pluton, G. Ciocan, Gh. Neagoie, G. P< 
rumb și G. Istrate reușesc să evadezi 
Pînă la ieșirea din comuna Frumușan] 
punctul de întoarcere, ei îți creează ui 
avans de peste 500 m. In urmăriră 
fugarilor plutonul se fragmentează. L 
Popești—Lcordeni notăm următoare
situație: la 800 m de fugari urmeaz 
un grup format din I. Ardeleanu, M 
Magiaru, I. Vlaicu, G. Baciu, St. P< 
trescu. după alți 300 de metri au tw 
cut V. Jica, N. Chiriacescu, A. Mitei 
și apoi plutonul. Acum era clar că îl 
vingătorul va fi unul din cei patru. Ii 
sprintul final a învins Gh. Neagoi 
(Steaua) cronometrat după 40 de kill 
metri, cu 1 h 07:11,0. în același tins 
au sosit 0. Porumb (I.T.B.), G. Istral 
(Voința) și G. Ciocan (Petrolul Pl« 
iești). în proba rezervată tinerelului 
învins alergătorul A. Winterhom (Voii 
ța) marcat cu 1 h 03:28,0 (30 km).

multe ori foarte timid, făcind astfe 
un joc dezorganizat și lipsit de orien 
tare (multe lovituri cu piciorul, jot 
de apărare nejustificat) și numai gre 
șelile adversarilor i-au salvat de la ta 
scor mult mai mare.

N. BĂRBAUȚEAN
ALTE REZULTATE DIN ȚARA:
C.S.M.S. lași — Știința Bucureșt 

3—3 (0—3) ; Știința Petroșeni —
Știința Timișoara 9—3 (3—0) ; Științi 
Cluj — Dinamo 3—9 (0—3).

A APĂRUT

Revista „SPORT”
nr. 5

De la I.E.B.S.
Biletele de intrare Ia meciul inter

național de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele R-P.R. și R.S-C-. care 
va avea loc miine seară pe patinoa
rul „23 August4', se pun in vmzare 
începi nd de azi la casele de bilete 
obișnuite.



O comportare care a decepționatDINAMO BUCUREȘTI — DINAMO TIRANA 2-3 (1-3)
■ Stadionul ,,Dinamo" a fost arhiplin 
2ri după amiază. Dar, miile de spec- 
■tori —■ venite să asiste la primul 
Ițeci internațional din acest an în Ca- 
■tală, între Dinamo București și Di- 
lamo Tirana, în cadrul Turneului bal- 
fcnic — au plecat decepționate. De 
feziiltat, pentru că victoria, surprin- 
Etor, a revenit oaspeților cu 3—2 
K—1J. dar, mai ales, de comportarea 
fchipei bucureștene. Intr-adevăr, fot- 
laliștii acesteia au jucat sub orice cri- 
Ică, mai cu seamă în prima repriză, 
■nd a fost decis meciul, dînd posibi- 
Itate adversarilor să joace în largul 
p- și să realizeze mult mai mult decît 
Iperau ca joc și rezultat. în mod nor
mal, pe teren propriu, Dinamo Bucu- 
bști trebuia să fie echipa care să 
bute și să reușească să-și impună 
Itmul și 'jocul, să cucerească superio- 
Itatea tehnică și teritorială la care 
I dădeau dreptul și avantajul terenu
ri, dar și posibilitățile lotului său
■ lunga perioadă de pregătire avută 
B dispoziție.
I Dacă lucrurile nu s-au desfășurat 
Ișa, ba mai mult, dacă meciul a luat 
I întorsătura neașteptată încă din pri
pa repnză aceasta se datorește în 
parte mare măsură echipei bucureș- 
bne. Deși alcătuită din mulți jucători 
fiternaționali, deci cu suficientă matM- 
Etate și obișnuiți cu atmosfera jocuri- 
br internaționale, precum și din ele- 
hente cu posibilități de un randament 
luperior celui de ieri, totuși Dinamo 
krcurești a nemulțumit total. A jucat 
Eră orizont, nervos, cu numeroase gre
sii în plasament și în execuții, în 
Irientarea tactică, atît în apărare cit 
i în atac. înaintașii au fost lipsiți de 
Paritate și precizie în acțiuni, s-au 
Bsat angrenați in jocul de aproape 
lu adversarii, deși era clar că sînt 
htrecuți în viteză și in jocul cu corpul. 
Ene II și Unguroiu au fost foarte 
labi, Anghel și Pircălab parcă s-au

itimele meciuri de verificare 
înaintea returului

Ziua de ieri a fost rezervată ul
timelor partide amicale înaintea 
începerii returului categoriei A. Ma
rea majoritate a echipelor și-a ve
rificat jocul de ansamblu și forma- 
iia probabilă pentru campionat la 

țertide cu adversari chiar de pri
mă categorie. Unele au dat sa
tisfacție, altele au vădit încă lipsuri 
în pregătire, cum se constată din 
relatările de mai jos.

înainte de a da amănunte asu-

■Știința Cluj - B. T. A. 3-3 (3-2)
■ CLUJ, II (prin telefon). Intîlnirea 
Blintre Știința și U.T.A. a prilejuit un 
Boc frumos, Ja care au contribuit în 
Bgală măsură ambele echipe. Jocul 
■i plăcut mai ales în repriza I, cînd cele 
■ouă formații au acționat clar, cu 
■>ase precise și bine gîndite. Intere
santă a fost evoluția scorului. In min.
■ 6, la o ezitare a apărării clujene, 
■Sasu înscrie din apropiere. în min. 19 
■izako ridică scorul la 2—0 pentru 
■J.T.A. Primul gol al Științei este 
■nscris de Ivansuc în min. 23 după o 
■icțiune personală. Egalarea survine

n min. 37, prin punctul marcat de 
Suciu. Cu patru minute înainte de 
ifîrșîtuî reprizei, H. Moldovan în
scrie cel de-al treilea punct al gaz- 
lelor Ia o învălmășeală în careu. După 
>auză, jocul a scăzut în spectaculozit
ate. Totuși, oaspeții acționează mai 
Jar și egalează în min 65 prin Țîrlea.

Arbitrul R. Sabăti (Cluj) a condus 
»rect următoarele formații :

ȘTIINȚA: Moguț. (Ringheanu) — 
Wardan (Rusu), MUREȘAN (Geor- 
fescu), COSTIN — Cimpeanu, Geor- 
fescu (Popescu) — IVANSUC, Petru 
imil. SUCIU (Szabo), Constantin 
(Suciu), H. Moldovan.

U.T.A.: 'Coman (FAUR) — Capaș. 
făcut II, Neamtu — Metcas, 
(OSZKA - Selimesi. SASU, Toma, 
(Țîrlea). Florut, CZAKO. i

V. Morea-coresp. reg.

Dinamo Dacâu —
Metalul lîrgoviștc 2-1 (l-o)

BACAU 11 (prin telefon). Terenul 
desfundat și vîntul care a suflat tot 
timpul partidei au obligat pe compo- 
nenții ambelor echipe la eforturi mari 
și totodată au influențat negativ destă- 
$urarea jocului Din această cauză, ve
rificarea înaintea începerii returului 
nu a corespuns Intrutotul. Execuțiile 

menajat. Doar Țîrcovnicu a muncit 
mult și cu folos. Apărătorii au comis 
numeroase erori elementare în plasa
ment și intervenții, fiind depășiți cu 
regularitate în special în prima repriză 
(Nunweiller III, Iancu, Ivan — care 
și-a revenit însă după pauză).

Intr-un cuvînt, jucătorii bucureșteni 
nu au justificat cu nimic așteptările, 
prezentindu-se intr-un joc internațio
nal oficial și la o săptămînă înainte 
de începerea returului campionatului 
ca și cînd și-ar fi reluat de curînd pre
gătirile ! Pe bună dreptate spectatorii — 
profund dezamăgiți ieri — și-au pus 
întrebarea : așa au folosit fotbaliștii 
echipei Dinamo lunile de pregătire și 
turneul peste hotare care le-a fost asi
gurat tocmai pentru menținerea echipei 
in activitate și pentru îmbunătățirea ni
velului de pregătire ? Așa răspund ei 
eforturilor care se fac pentru S li se 
asigura condiții optime de antrena
ment ?

Comportarea de ieri a echipei Di
namo trebuie să constituie obiectul 
unei serioase analize.

★
Golurile au fost înscrise în ordine 

deBespalla (min. 20), și Pircălab 
din 11 m (min. 32), Bushati (mim 35), 
Bespalla (min. 42) și Pircălab din 11 
m (min. 49). Meciul a fost condus 
de arbitrul turc A. Muvahct, ajutat 
la tușă de M. Popa și N. Mihăilescu. 
Acesta din urmă a comis o gravă e- 
roare, nesemnalind poziția de ofsaid a 
lui Bespalla din min. 20, la faza din 
care s-a marcat primul gol.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu-Ște- 
fan, NunweiilIer III, Ivan-V. Alexandru, 
Nunweiller IV (din min. 28 Iancu)- 
Pîrcălab, Țîrcovnicu, Ene II, Ungu
roiu, V. Anghel (din min. 65 David).

DINAMO TIRANA: Qoshja-Frasheri, 
Halili, Halluni-Vernja, Ndini-Bespalla, 
Pano, Bushati, Lubonja (Dain), Duro.

P. GAȚU

pra întîlnirilor amicale, reamintim 
jocurile primei etape din retur, pro
gramate duminică :

Petrolul Ploiești-Steaua București
Minerul Lupeni-Rapid București 
U.T. Arad-Metalul Tirgoviște 
Știința Timișoara-Dinamo Bacău 
Știința Cluj-Steagul roșu Brașov 
Progresul București-Jiul Petrila 
Dinamo București-Dinamo Pitești. 
In deschidere se vor disputa 

partidele de tineret 

tehnice nu au putut fi efectuate nor
mal. Singurul lucru care a putut fi 
verificat a fost pregătirea fizică, dome
niu în care ambele formații s-au do
vedit a fi puse la punct.

In partea întîi, inițiativa a aparți
nut localnicilor care reușesc să Înscrie 
prin Gram (min. 6) la capătul unei 
acțiuni personale. De menționat că pînă 
în min. 35 Bucur nu a primit nici o 
minge. După pauză, jocul s-a echili
brat dar cei care înscriu sînt tot 
dinamoviștii. în min. 62, Drăgoi face 
o cursă pe aripa stingă și din mar
ginea careului pasează lui Nemeș care, 
atent, marchează. Singurul punct el 
oaspeților l-a înscris Cazacu cu capul 
în min. 85. după ce în min. 56 el ■ 
ratat o mare ocazie de gol. Gazdele au 
avut in repriza a Il-a cite o bară pria 
Drăgoi și Nemeș. A arbitrat A. Maco- 
vei-Bacău.

DINAMO BACAU: Bucur-Giosanu. 
Lazăr, Cincu-Stoica, Vătafu-Drăgoi. Ne
meș, Gram. Panait (Meder), Publik.

METALUL. TIRGOVIȘTE : Andrei 
(Marcu)-Tomescu. Prandea, Popescu- 
Nițescu, Petrescu-Cruțiu, Prodanciuo, 
Cazacu, Niculescu (Barac), Chiriță.

Ilie lancu-coresp. reg.

Progresul București — 
știința București 3 2 (1-2)

Pattida amicală disputată ieri dimi
neață pe terenul din str. Dr. Staicovici 
a fost cîștlgată cit destule emoții de 
Progresul. în prima parte i jocului, 
studenții au dat o ripostă neașteptat 
de bună, ținînd seama de faptul că pină 
la reluarea campionatului categoriei B 
mai sint aproape 3 săptămini. După 
un început slab, în care Progresul în
scrie prin Stoicescu, Știința combină 
frumos, construiește numeroase atacuri, 
folosind deseori extremele. La un ase
menea atac. In min. 35. pe partea 
dreaptă. Florian Dumitrescu egalează, 
apoi Sașcă (min 43) Înscrie dintr-o 
lovitură de la 18 m.

Vn atac la poarta echipei Știin/a (Progresul—Știinfa București 3—2).

După pauză, Progresul pune stăpî- 
nire pe joc și atacă dezlănțuit Totuși, 
atacurile sale sînt destrămate de apă
rarea calmă a studenților. Egalarea 
se produce în min. 58 cînd Ioniță tran
sformă un 11 m acordat în urma unui 
fault asupra lui Măria Golul victoriei 
a fost înscris de Smărăndescu I în 
mia 84. Progresul a arătat o bună 
pregătire fizică. Apărarea a fost însă 
uneori nesigură, iar atacanții nu caută 
întotdeauna drumul cel mai scurt spre 
poartă. Și în repriza a doua studenții 
au avut cîteva ocazii favorabile să în
scrie, însă Nertea, Popescu și F. Du
mitrescu au ratat

PROGRESUL: Mindru-Nedelcu, Io- 
niță, Soare-Știrbei, Pașcanu Oaidă, Voi- 
nea, Smărăndescu I, Stoicescu (Dinu- 
lescu ), Maria

ȘTIINȚA i Petcu-Anton, Ghegheșan 
(G. Dumitrescu), Tusz (Rădulescu)- 
Macsai (Spătaru), Dragomir (Tusz)-
F. Dumitrescu (Moldoveanu), Gibea,
G. Dumitrescu (F. Dumitrescu), Sașcă 
(Popescu), Zăinescu (Nertea).

V. Pompiliu

Steagul roșu —
Poiana Cimpina 7-0 (3 0)

BRAȘOV (prin telefon). Jocul de 
verificare desfășurat azi a fost cit se 
poate de util. Formația gazdă s-a 
prezentat bine, a prestat un joc variat 
timp de 90 de minute, punînd la grea 
încercare poarta apărată de Opanschi. 
Linia de atac a brașovenilor spriji
nită bine de mijlocași, a executat cu 
succes diferite scheme tactice, fructi- 
ficînd «apte din numeroasele ocazii 
de gol.

Poiana Cimpina s-a prezentat slab 
în ceea ce privește pregătirea fizică, 
confirmind astfel forma slabă mani
festată și duminica trecută, cînd a fost 
învinsă acasă de Tractorul Brașov cu 
2—0. Punctele au fost înscrise de 
Fusulan (min. 15, 43 și 75), Năftă- 
năilă (min. 45), David (min. 58) și 
Ciupa (min. 89 și 90).

STEAGUL ROȘU: Ghiță (Hajdu)— 
Campo (Bărbulescu), Zaharia, Nagy— 
Seredai, Szigeti — Hașoti. Năftănăilă, 
Fusulan (Ciupa), Meszaros, David;

C. Gruia-coresp. reg.

Petrolul —
Dinamo Pitești 2-0 (0-0)
PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). Peste 

8.000 de spectatori au asistat la un 
joc bun, în care localnicii au Rst 
superiori. După jocul prestat, echipa 
Petrolul a arătat că este bine pregă
tită în vederea reluării campionatului. 
Ploieștenii au dominat majoritatea 
timpului, actionînd destul de specta
culos. Dinamo. în schimb, a făcut un 
joc distructiv, apărîndu-se supranu- 

meric. Oaspeții s-au arătat deficitari 
din punct de vedere tehnic și tactic. 
Cele două goluri ale partidei au fost 
înscr’se de A. Munteanu (min. 63) 
și Dridea II (min. 66).

PETROLUL: lonescu — Pahonțu, 
FRONEA, Neacsu (Marin Marceli — 
Tabarcea, MARIN MARCEL (D Mun- 
teanu) — Zaharia (Asiminoaie), 
Badea. DRIDEA I, A. MUNTEANU, 
Babone (Dridea II).

DINAMO: NICULESCU (Varga) — 
Valcan, Barbu, Vulpeanu (Haimo- 
viei) — Florescu (Vulpeanu), Radu — 
Ghinea. Constantinescu, Lovin (Lalu)', 
Halagian, Țurcan.

La tineret: Petrolul — Dinamo 
Pitești 0—1 (0—0).

A Vlăsceanu și Gh. Alexandrescu- 
coresp.

$tiin(a Timișoara —
C. S. M. Reșița 4-1 (2-0)
TIMIȘOARA 11 (prin telefon). 6.000 

de spectatori au asistat la un joc de 
bun nivel tehnic. Studenții au dominat 
aproape tot timpul. Au marcat : Lere- 
ter (min. 15), Mițaru (min. 42), Geor
gescu (min. 57 din 11 m), și Petescu 
(min. 66), respectiv Pătrașcu (mia. 
70). Au jucat formațiile:

ȘTIINȚA! Pain-Jenei, Turcan, Geor- 
gescu-Botescu, Tănase (Răcelescu)- 
Girleanu (Ciacîr), R. Lazăr, Giacir 
(Petescu). Lereter, Mițaru.

C. S. M. REȘIȚA i Rusu (BocianuJ- 
Plev, Apro II, Budai-Bratu, Apro I- 
Stigelbauer, Pătrașcu, Hirlogea, Comi
sar, Scinteie.

Al. Gross-coresp. reg.

C. $. 0. Craiova —
Jiul Pcirila 2-0 (2-0)

CRAIOVA 11 (prin telefon). Așteptat 
cu interes, meciul nu a corespuns de
cît dintr-un singur punct de vedere: 
acela al Jocului practicat de C.S.O. 
Craiova din categoria B. In schimb, 
Jiul_Petrila, cu o săptămînă înaintea 
reluării campionatului categoriei A, a 
dovedit multe lipsuri.

Jocul începe in nota de superiori
tate a craiovenilor. In min. 9 Biscă 
schimbă cu Deliu, care șutează prin 
surprindere și mingea se rostogolește 
în plasă î 1—0 pentru C.S.O. Craiovenit 
majorează scorul în min. 32, cînd 
Popa driblează doi apărători ai Jiului 
?i pe Crîsnic, șutează spre poarta 
goală, dar fundașul Cazan plonjează 
ca un autentic portar și reține mingea. 
Arbitrul N. Mogoroașe dictează o lo
vitură de la 11 m pe care o trans
formă tot Popa t 2—0 pentru C.S.O.

JIUL: Crîsnic — Romoșan, Ti!- 
vescu, Cazan — Șerban, Crișan — 
Martinovici, Ghibea, Ciurdărescu, 
Gabor. Ciomoavă.

G.S.O.: Sugar — Geleru, Fîță, Du
mitrescu — Hirșova, Deliu — Ganga, 
Constantinescu (Onea), Popa, Pană. 
Biscă (Mihăescu).

St Gurgui-coresp.

Juniorii — campioni de zonă
CÎMP1A TURZII (prin telefon). Ju

niorii reprezentanți ai regiunilor Do- 
brogea. Argeș, Hunedoara și Cluj și-au 
desemnat după întreceri dirze cam
pionii zonei desfășurate în localitate, 
lată-i, în ordinea categoriilor: A. 
Reget (Dobrogea), A. Simion (Argeș), 
A. Iliescu (Dobrogea), A. Șerban 
(Cluj), V. Dondozi (Clui), P. Prunea 
(Cluj), G. Imre (Cluj), Gh. Kovari 
(Cluj), C. Nazîru (Dobrogea), Șt. 
Bene (Hunedoara).

P. Țonea-coresp.
★

MEDIAȘ (prin telefon). Finala fazei 
de zonă disputată la Mediaș a scos 
în evidentă buna pregătire a juniori
lor din regiunea Banat. Prezenți in 
zece meciuri ale finalei ei au reuși* 
să cîștige șapte. Iată campionii: C. 
Gruescu (Banat). C. Buzuliuc (Banat), 
FI. Paraschiv (București), A. Nemeth 
(Banat), Z. Pazmani (Banat), P 
Păcuraru (Banat), I. Hodoțan (Banat). 
G. Ciupuligă (București), I. îordar-he 
(București), M. Stoicu (București). 
St. Păunescu (Banat), M. Avedisian 
(București).

O. Vintilă-coresp.
★

BAIA MARE (prin telefon). Dună 
o reuniune frumoasă la care au asistat

Rezultate din etapa de ieri 
a Cupei R. P.R.

U.M.T. Timișoara-Minerul Oravița 
0—0, după prelungiri

Chimia Onești-Oituz Tg. Ocna 1—2 
(1-2)

Gloria Tg. Mures-Avîntul Reghin 
0—2 (0—1)

Progresul Strehaia-Progresul Băilești
2— I, după prelungiri

Constructorul B. Mare-Dinamo Cluj
2-1 (1-0, 1-1)

Victoria Dorohoi-Energia Moldovița
3— 2 (2—2)

Unirea Botoșani Gloria Pașcani 3—0, 
neprezentare

Laminorul Roman-Textila BuhușI
3—2 (1—0, 2—2)

Metalul Oțelul Roșu-Minerul Anl- 
noasa 4—3 (1—1)

Inaugurarea 
activității 

competiționale
Concursul inaugural al sezonului, 

deși reprezenta în fapt simple probe 
de trial, lipsite de spectaculozitatea 
duelurilor directe dintre alergători (ple
cările s-au dat individual contra-cro- 
nometru), a fost urmărit cu un viu 
interes de aproximativ 15.000 de spec
tatori. Timp de aproape 4 ore cei pre- 
zenți pe platoul din spatele stadionu
lui I.T.B. i-au văzut defilînd în plină 
goană pe aproape toți motocicliștii 
noștri fruntași precum și mulți tineri 
care se vor avinta peste două săptă- 
mîni în întrecerile campionatului repa- 
blican de motocros.

Cele mai bune rezultate (pe manșe) 
la acest prim concurs al anului au fost 
obținute de maestrul sportului Gh. Ion 
— Steaua (2: 16.2 — 2 : 18,2 — 2: 
18,4), Cristian Dovitz — Metalul 
(2 : 20,0) și Ervin Szeiier — Metalul 
(2:20,5). lată primii trei clasați dia 
fiecare probă: ÎNCEPĂTORI — pînă 
la 175 cmc: 1. Al. Schuler (Steaua) 
5:07,5, 2. Th. Văduva (Dinamo) 5: 
45,7, 3. I. Pascat (Voința) 5:46.61 
pină la 350 cmc: 1 .Al. lonescu (Vo
ința) 5 : 12,7, 2. 8. Baloc (D)j 5 : 39,0, 
3. L'. Rășcanu (Voința) 5:44,4 j 
AVANSAȚI: 125 cmc: I. Tr. Maca-, 
rie (D) 4 : 57,0, 2. Al. Schuler 5:00,5, 
3. Gh. Voiculescu (Steaua) 5:01.4: 
175 cmc s 1. Gh. Ion (Steaua) 4:42.8, 
2. M. Pop (D) 4:50,9, 3. St Ianco- 
vici (Metalul) 4 : 58,3 : 250 cmc: 1. 
Gh. Ion 4:34,4, 2. M. Dănescu (Stea
ua) 4 : 40,5, 3. G. Dovitz 4 : 43,5 : 350 
cmc: 1. G. Dovitz 4:44,0, 2. E. Szei
ier 4:47,0, 3. M. Dănescu 4:47,5.

peste 800 de spectatori, au fost ca- 
noscuți boxerii juniori campioni ai 
zonei. lată-i, în ordinea categoriilor: 
A. Sommer (Maramureș). O. Gorea 
(Mureș-Autonomă Maghiară), A. Cercel 
(Bacău), Z. Antal (Mureș-Autonomă 
Maghiară), G. Mihali (Maramureș), 
M. Kiriakos (Bacău). M. Ignat (Su
ceava), O. Matusz (Maramureș), V. 
Corpaci (Iași), A. Ionici (Iași).

V. Săsăranu-coresp. reg.

©ronosDort
Așa arată o vartantă cu 12 rezultate 

exacte. (Concursul nr. 10 din 11 mar
tie 1962).

T CJ
I. Din. Buc. — Din. Tirana 2—3 2 1 

n. Roma — Florentina 1—0 1 2
m. Juxentus — Milan 2—4 2 K
IV. Inter. — Sampdoria 1—1 . X 1

V. Atalanta — Palermo 2—2 X 2
VI. Catania — Torino 0—1 2 2

VII. Padova — Spa! 3—2 1 1
VIII. Venezia — Lanerossi 2—0 1 X

IX Udinese — Lecco 5—1 1 a
X. Bclcțna — Mantova 3—0 1 3

XI. Lucchesse — Bari 1—2 2 1
XII. S. Monza — l>azio 2—1 1 X

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ 195.000 variante.



Concursul international de schi al R. P. R.

Gheorghe Bălan — învingător 
la slalom special și la combinată

Azi, la Moscova, în C. C,

Ț S. K. A. ȘI PROGRESUL BUCUREȘTI SE ÎNTÎLNE 
DIN NOU ÎNTR-UN MECI HOTĂRÎTOR

POIANA BRAȘOV, 11 (prin telefon de 
h trimisul nostru). — Duminică dimi
neața. mii de spectatori au trăit din 
plin sMisJaeția frumoasei victorii a 
schic’ ui romin Glieorglre Bălan, in 
cursa de slalom special, desfășurată 
tn cadrul concursului internațional al 
R.P. Rom x. Acest talentat schior și-a 
dovedit încăodată .specialitatea" de a 
se comporta excelent in curse intcrna- 
țfona't (in jeronul trecut a cucerit lo
cul 1 în cursele de slalom uriaș, dis
putate in cadru) Spartachiadei de iarnă 
a Armatc’or prietene de la Zakopane 
ți ia G «ursul internațional Jubiliar 
al P P P ) rcaîizlnd cei mai buni timpi 
în ambele manșe. Maestrul sportului 
Gheorghe Bă.an a avut in campania 
lui Tăbăraș. Gohn. Bucur (R.P.R.), 
Lutzcifocrt (RU.G.), Fercher (Aus
tria). Wal-a Jerzi (RP.P.) adversari 
deosebit de valoroși, pe care i-a Între
cut insă datorită unui plus de cwnba- 
tiviyie ți aUalie. Succesul lui este cu 
•tit nai injoMs cu cit prin 4ife®er.Ți 
de secunde realizate s-a rfasit pe pri
mul loc ji b combinata de două pro

din iatilnirea Steaua Bncur^ti— Progresul București, lupte clasice. 
Foto: Petre Stan

REZULTATE
LUGOJ 11 (prin telefon). — Peste 

1.500 de spectatori au asistat la între
cerile etapei a doua a campionatului 
republican de lupte pe echipe. Dumi
nică s-au desfășurat întrecerile forma
țiilor de „clasice*. Spectatorii nu s-au 
putut declara mulțumiți cu rezultatele 
obținute de luptătorii lugojeni. Aceștia, 
după ce au reușit să depășească pe 
sportivii de la C.S.O. Arad cu 8—2, 
■u fost nevoiți să cedeze echipei cam
pioane, Steagul roșu Brașov, cu 9—5. 
Brașovenii bine pregătiți au învins la 
un scor categoric și pe C.S.O. Arad 
14—2 Cu acest prilej am notat buna 
comportare a lui I. Vaideș (Brașov), 
And reni (Arad) și V. Micula (Lugoj).

La această etapă nu s-a prezentat 
echipa Vulturul Tulcea. Notăm, de a- 
eemenea, lipsurile organizatorilor: sala 
neincălzită, bănci și scaune insuficiente 
ele.

1 Leș — coresp.

CRAIOVA 11 (prin telefon). — Cele 
cîtcva sute dc spectatori au aplaudat 
cu satisfacție buna comportare a echi
pei gazdă, lată rezultatele tehnice în
registrate : C.S.O. Craiova cu C.S.O. 
Baia Mare 12—4. cu Unio Satu Marc 
10—6, cu C.S.O. Timișoara 8—8; C.S.O 
Timișoara cu C.S.O. Baia Mare 10—6, 
cu Unio Salu Mare 8—6; Unio Satu 
Marc cu C.S.O. Baia Mare 8—6.

Dorina Drăniceanu — coresp.

în București au participat la între
ceri patru echipe: Steaua. Metalul, Pro
gresul, toate din Capitală și Rulmen
tul Brașov. Iată, pe scurt, desfășurarea 
intilririfor : Steaua — Rulmentul 14—2. 
Bucureștcnii nu au suferit rlecît o sin
gură inlrîngere la 52 kg. prin F. Per
ries In rest au obținut cinci victorii 
la tuș.

Melalul — Progresul II—3. Intîlni- 
rea, așteptată cu nerăbdare, nu s-a ri
dicat la nivelul tehnic scontat. Luptă
torii de la Progresul, lipsiți de trei 
oameni din formație, au fost nevoiți 
să cedeze puncle prețioase. Intîlnirea 
diidre L. Buba (Progr.) și M. Chirițâ 

be, ceea ce constituie, de asemenea, o 
performanță remarcabilă. In general, 
proba de slalom special, cea mai in
teresantă și spectaculoasă din cele des
fășurate timp de trei zile la Poiana Bra
șov, a oferit o luptă pasionantă între 
schiorii fruntași din R.P.R., Austria, 
R.D.G., R.P. Polonă. Italia. R.S. Ce
hoslovacă și R.P Ungară. Timpul fru
mos și zăpada bună au contribuit la 
reușita cursei.

Interesantă a fost și proba de cobo
râre, disputată siffibătă pe pîrtia Lupu- 
lai si câștigată de austriacul Mucken- 
schnabel. Vremea plăcută și starea fa
vorabilă a zăpezii au permis un ritm 
rapid (csștigătorul a stabilit un record 
a! noii variante a traseului).

Rexniiateie obținute de juniorii noștri 
ia cea de a 111-a ediție a .Cupei Spe- 
ranțekr* nu ne muițurnesc. In cursa 
de coborîre, des'ășurâlă «^mbătă pe Su- 
licar, doar Spiridon Bă t:. s-a clasat 
pe un ioc fruntaș, ceilalți concurenți 
au parrurs traseu! sub nos+r’ități. Ei 
s-«m clasai pe locuri slabe. O formă 
bună au arătat tinerii reprezentanți ai

In campionatul republican de lupte clasice pe echipe

NORMALE
(Met.) a plăcut prin dinamism și dîr- 
zenie.

Steaua — Metalul 13—1. In 6 mi
nute militarii obțin trei victorii Ia tuș. 
Apoi, în patru întilniri nu au obținut 
decit decizii la mici diferențe de punc
te. A plăcut, în mod deosebit, din e- 
cliipa militarilor, I. Moca, G. Badea, 
D. Pîrvulescu și AT. Cristea. De la me- 
talurgiști s-a evidențiat Șt. Stanciu.

Progresul — Rulmentul 10—6. Bucu- 
reștenii. avînd în formație pe M. Be- 
lușică V. Vlădescu, V. Mihaî și pe ta
lentatul A. Teodoroiu au reușit să ob
țină o victorie, cu atît mai valoroasă 
cu cît au concurat numai cu șase spor
tivi.

Steaua — Progresul 13—1. Luptă
torii militari n-au cîștigat alit de ușor 
cum arată scorul. Ei au trebuit să mun
cească foarte mult pentru această vic
torie. Cinci dintre intîlniri s-au termi
nat fără decizie de tuș la mici dife
rențe dc puncte. In acest meci luptă
torii de la Progresul au dovedit o pu
tere de luptă excepțională și că, în 
fața unui adversar mai bun, nu cedează 
ușor.

Metalul — Rulmentul Brașov 10—2. 
Intîlnire fără istoric. Brașovenii lipsiți 
de o pregătire fizică corespunzătoare 
au cedat fără împotrivire.

Intîlnîrile s-au desfășurat la un ni
vel tehnic mulțumitor. Subliniem în 
mod deosebit curajoasa replică dată de 
L losifescu (Melalul) campionului o- 
limpic D. Pîrvulescu. Un „f.b." pentru 
întâlnirea dintre I. Man (Rulmentul) și 
S. Popescu (Steaua), care a fost viu 
aplaudată de spectatori. Arbitrajul în 
totalitate bun.

— b —
CLUJ 1! (prin telefon). — In ca

drul etapei a doua a campionatului re
publican pc echipe au fost obținute ur
mătoarele rezultate : Dinamo București 
cu C.S.O. Reșița 14—0, cu C.S.O. Ga
lați 16—0; C.S.O. Reșița cu C.S.O. Ga
lați 12—4. Echipa din localitate nu a 
putut prezenta numărul minim de con
curenți necesari la cîntar și nu a putut 
participa la întreceri.

P. Radvani — coresp.

Poloniei și Italiei, care s-au dovedit 
mai tehnici și mai rapizi la coborîre. 
In ștafeta 3x5 km, juniorii R.D.G. au 
condus de la primul schimb și pînă 
la ultimul, manifestînd o pregătire fi
zică superioară.

Rezultate tehnice. CONCURSUL. IN
TERNAȚIONAL AL R.P. ROMINE. 
Slalom special (în Kantzel, lungimea 
pirtiei 350 m, diferență de nivel 150 
m, 54 porții : I. GH. BALAN (R.P.R.) 
84.8 ( 42,8+42,0), 2. W. Liitzendorf 
(R.D.G.) 86,6 ( 43, 8+42,8), 3. M. Bucur 
(R.P.R.) 88,9, 4-5. G. Fercher (Austria) 
90.2, 1-5. W. Jerzi (R.P.P.) 90,2, 6. C. 
Tăbăraș (R.P.R.) 90,6 (în manșa a 
doua a căzut la ultima poartă). Cobo- 
rire (pîrtia Lupului 3.050 m lungime, 
750 diferență de nivel) : 1. H. Muc- 
kenschnabel (Austria) 2:15,6, 2. St. 
Scdatt (Austria) 2:18,5, 3. K. Gohn 
(R.P.R.) 2:18,6, 4. C. Tăbăraș (R.P.R.) 
2:19,7, 5. Gh. Bălan (R.P.R.) 2:19,8,6. 
W. Liitzendorf (R.DG.) 2:20,6. Com
binata de două probe: 1. Gli Bălan 
(R.P.R.), 2. W. Liitzendorf (RD.G.) 
.CUPA SPERANȚELOR" (juniori). 
Coborîre (pe Sulinar, lungimea pirtiei 
1.600 m. diferență de nivel 600 rn) : 
1. J. Myslajek (R P-P-) 1:27,8. 2. R. 
Za-idegiacomo (Italia) 1:28.8, 3. Spi
ridon Bă'an (R.P.R.) 1:28,9. 4. R. Jerzi 
(RPP.) 1:29,1, 5 U. Wenzel (RD.G.) 
1:29,3, 6. B. Maccari (Italia) 1:30,2.

Ștafeta 3x5 km: 1 R.D.G. (Fischer, 
Schwab, Grimer) 48:44,0. 2. R.P.R. 1 
(N. Sumedrea. B. Olteanu, G. Vilmos) 
50:37,0. 3. R.P.R. II 52:46,0, 4. R.P.R. 
DI 53:25.0, 5. R.P. Bulgaria 51:04.0.

Clasament pe echipe (la „Cupa Spe
ranțelor"). Probe alpine; 1. italia 

35.16 p-, 2. R.P. Romină 41,30 p, 3. 
R.S. Cebosknacă 43,66 p., 4. R.P.R. II 
62.40 p-, 5. R.P. Polonă 83,78 p., 6. 
RP. Romină III 8Ț.58 p„ 7. R.D. Ger
mană 91,20 p. Probe nordice: 1. R.D. 
Germană 10 p., 2. R.P. Romină I 16 p.,
3. R.P. Romină III 43 p., 4. R.P. Romî- 
nă II 45 p., 5. R.P. Bulgaria 68 p.

D. STÂNCULESCU

Prăjina din fibre sintetice 
va fi interzisă?

Prăjina din fibre sintetice cu care 
atletul american John Uelsas a stabilit 
recent un nou record mondial pe teren 
acoperit (4,89 m) riscă să fie pusă 
sub interdicție de comisia tehnică a 
Federației internaționale de atletism 
(I.A.A.F.) — anunță corespondentul din 
Londra al ziarului austriac „VOLKS- 
STIMME". Cunoscutul specialist bri
tanic Harold Abrahams, membru al 
acestei comisii a făcut presei urmă
toarea declarație:

„Comisia noastră va lua în studiu 
această prăjină din fibre sintetice, 
pentru a vedea dacă ea nu acționează 
ca o catapultă! La timpul său, I.A.A.F. 
a interzis pantoful cu talpă elastici al 
săritorilor în înălțime ji probabil ta 
lua o măsură similară in legături cu 
prăjina sintetică. Vrem sd conservăm 
principiul ca atleții să se întreacă pre
tutindeni cu același tip de materiale 
și concursurile să fie ciștigate de cet 
mai buni, in condiții egale de luptă P

Despre victoria Iui Țiriac asupra lui Fraser
CAIRO 10 (Agerpres). —
Comentînd victoria obținută de jucă

torul romîn Ion Țiriac asupra austra
lianului Neale Fraser, în semifinalele 
turneului internațional de tenis de la 
Cairo, corespondentul agenției Reuter 
relevă că aceasta este o performanță 
senzațională. Fraser, cîștigător al tur
neului de la Wimbledon (ediția 1960). 
cotat ca unul din cei mai buni jucători 
de tenis ai lumii, a suferit o înfrîn- 
gere categorică, la care nimeni nu se 
aștepta. Celebrul „as“ australian s-a 
prezentat bine în meciul cu Țiriac, însă 
el a fost surprins tot timpul de dirze- 
nia, jocul energic și bine dirijat al ju
cătorului romîn. Țiriac a cîștigat des
tul de ușor primul set cu 6—3, l-a .pier
dut pe cel de-al doilea la luptă: 4—6, 
iar în setul trei, cînd a făcut un joc 
splendid la fileu, l-a întrecut detașat 
pe I+aser cu 6—1. Australianul a în
cercat să egaleze în setul al patrulea 
dar n-a reușit, pierzînd cu 4—6.

Voleibaliștii bucureșteni
MOSCOVA, 11 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Intîlnirea de 
volei din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" dintre echipele Ț.S.K A. 
Moscova ți Progresul București, așa 
cum era de așteptat, a atras In tri
bunele sălii Ț.S.K.A. aproape 5.000 
de spectatori. Printre cei prezenți 
puteau fi văzuți voleibaliști cunoscuți 
în trecut ca lakușev, Reva, antrenorul 
echipei Ț.S.K.A. și a selecționatei 
U.R.S.S. G. Ahvledianî, precum și 
campionul eiwopean de box Abramov. 
Spectatorii moscoviți au salutat cu 
aplauze îndelungi apariția pe teren a 
celor două echipe: PROGRESUL: 
Miculescu, Clțezan, Ganciu, Clierebețiu, 
Gbertinișan, Bărbuță (au mai jucat 
Palade, Pădurețu și Gani) | Ț.S.K.A.: 
Cesnokov. Scerbakov, Kovalenko, Kli- 
ger, Jakovlev, Burobin (a mai jucat 
Șmit). Intîlnirea a fost condusă de 
arbitrul cehoslovac Sluika și s-a în
cheiat cu victoria echipei Ț.S.K.A., cu 
scorul de 3—1 (15—10, 12—15, 15—9. 
15-5).

Jocul a început cu atacuri puternice 
ale echipei Ț.S.K.A., care conduce cu 
1—0. 2—1, 3—2, 5—4. Cesnokov,
Kliger și Burobin, cu lovituri puternice, 
străpung adeseori blocajul formației 
oaspe. Este adevărat că Miculescu și 
Chezan, prin eforturi deosebite, egalează 
la 8, dar treptat avantajul echipei 
sovietice se concretizează în puncte: 
10—8, 13—9. 15—10. începutul setu
lui a) doilea aparține jucătorilor ro- 
mîni, care conduc cu 5—1. Miculescu

Echipa de tasebet T. 0- N. A. Sofia 

sosește azi in Capitală
Basclietbaliștii de la Ț.D.N.A. Sofia 

sosesc astăzi în Capitals. După cum 
am mai anun|at, echipa oaspe va sus
ține două partide în București. In pri
mul joc, sportivii bulgari vor întîlni, 
mîine în sala Dinamo, echipa noastră 
campioană, Steaua, iar miercuri ei vor 
da replica unei selecționate divizionare.

Turneul international de tenis
MOSCOVA 11 (Agerpres). Turneul 

internațional de tenis, desfășurat timp 
de mai multe zile în sala Sokolniki 
din Moscova, a luat sfîrșit. întrecerile 
au fost dominate de sportivii sovie
tici, care au cucerit cele mai multe 
titluri. La simplu bărbați, Tomas Leius 
l-a învins în finală pe Sergio Iacobini 
(Italia) cu 7-5 ; 8-6 ; 6-4, iar la sim
plu femei, Anna Dmitrieva aîntrecu-

Jocurile mondiale universitare dc iarn
Jocurile mondiale universitare de 

iarnă eu continuat în stațiunea elve
țiană Villars. Proba de coborîre la schi 
a fost cîștigată de francezul Philippe 
Mellard, la masculin, și de Bărbi Hen- 
neberger (R.F.G) la feminin. Campio
nul european Alain Calmat (Franța)

In cealaltă semifinală, Fred Stolle 
(Australia) l-a învins pe suedezul Orik 
Lundquist cu 5—6, 6—0, 6—3, 6—2.

In finala desfășurată duminică vic
toria a revenit la limită, la mare luptă 
australianului Stolle, care a cîștigat 
la Țiriac cu scorul de 3—2 (5—7, 6—1, 
6—1, 4—6, 6—3}.

In finala de simplu femei, Donna 
Floyd (S.U.A.) a învins-o pe Lorna 
Cawlhorne (Anglia) cu 6—0, 6—3.

Pe scurt ® Pe scurt
• Înotătorul japonez Morito Shige- 

matsu a stabilit un nou record mondial 
in proba dc 220 yarzi-bras cu timpul 
de 2:33,4. Vechiul record, deținut de 
Chct Jastrcmski (S.U.A.), era de 
2:34,1.
• La Teheran, selecționata de lupte

au fost intrecufi in meciul de ieri cu 3-1
demonstrează o bogată gamă de 
vitirri scurte și lungi, cînd puterr 
când „moi", iar Ț.S.K.A., datorită 
deosebi lui Cesnokov, reușește să c 
leze la 9 și chiar să conducă 
10—9. Progresul joacă mai bine s 
sfîrșit și cîștigă cu 15—12. Uri 
toarele două seturi sînt dominate 
Ț.S.K.A. care, profitînd de bloca 
defectuos și de slăbiciunile apăr! 
adverse, cițtigă cu 15—9 și 15- 
Gonform ultimelor prevederi ale 
gulamentului pentru desemnarea « 
pei calificate în etapa următoare 
competiției, luni se va desfășura 
aceeași sală un al treilea meci, ech 
învingătoare caliiicîndu-se pen 
etapa următoare.

La încheierea întâlnirii, antrene 
Gruia ne-a declarat: Infringerea no 
tră se datorează faptului că forms 
sovietică a jucat mai bine ca Ia Bu 
cești — atît in atac cît și in apăr, 
— iar Progresul a manifestat <m «p 
de luptă scăzut, evoluîod mai & 
ca în primul meci.

A. SjWs^lENKC

Vasas Budapesta și-a incep 
turneul in țara noastră

ORAȘUL Dr PETRU GROZA,1, 
(prin telefon). Simbătă și duminică 
evoluat în localitate echipa masculi 
de volei Vasa> Budapesta, în compas 
formației Dinamo. Primul joc a i 
venit gazdelor cu 3—2 (15—11, 7—I 
15—6, 10—15, 15—7), iar cel de 
doilea oaspeților cu 3—1 (11— 
15-8, 18-16, 15—13).

Dinamoviștii au jucat la valoai 
lor doar în primul meci. In cel 
duminică, au comis o serie de greț 
elementare atit la servicii, cît și 
apărare. Vasas a dovedit că este 
echipă redutabilă, cu o apărare b 
pusă la punct. S-au evidențiat: Nov 
Adamovici, Gornoviceanu, Zamolo (1 
namo), Varga, Prouza, Benko, Fark

Marji. la Oradea, ambele ech 
vor susține o nouă partidă.

MII1AI DO M IȚI A \-coresp

de la Moscova a luat sfir:
t-o pe cunoscuta jucătoare italiaj jtî 
Pericolli cu 6—2 ; 7—5. Proba dc < 
blu bărbați s-a disputat între d< 
cupluri sovietice. Leius și Sivohin. 
cîștigat cu 10—8 ; 4—6 ; 4-6 ; 8—6 ; 6—2 
fața perechii Mozer-Lihaciov. La 
blu femei, Pericolli (Italia), Estem 
(R.F. Germană) au învins în fi: 
cu 6-1 ; 6-2 cuplul Troșkina-Ta 
(U.R.S.S.).

și japoneza Junke Uene au ieșit 
vingfitorl în competițiile de pată 
artistic.

Proba de combinată nordică (15 1 
fond plus sărituri de la trambuJi 
e-a încheiat cu victoria student» 
sovietic Viacieslav Driaghin, urmat 
compatriotul său Albert Larionov 
japonezul Yosuke etc.

In finala turneului de hochei 
gheață, echipa R.S. Cehoslovace a 
trecut selecționata U.R.S.S. cu 
(0-0 : 3—1 ; 0—0). (Agerpres).

Stein — Gligorici 1 - <
In cea de a doua partidă ’ a mei 

lui de baraj pentru desemnarea k 
lui 6 la turneul interzonal de 
de la Stockholm și a unui particip 
la turneul candidaților de la Curai 
Stein l-a învins, cu negrele, în 64 
mutări, pe Gligorici, acumulînd : 
fel un punct și jumătate din d 
partide jucate.

libere a U.R.S.S. a întrecut reprez' 
tativa Iranului cu 5'/2—2'/2 puncte.
• Intr-un meci pentru optimile 

finală ale Cupei campionilor eu 
peni la volei masculin, Aca-dcmik Sc 
a învins cu 3—0 (15—0, 15—7, 15—1 
pc Scrvetle Geneva. Returul va a» 
ioc la Sofia.
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