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București-Berlin 5-4, la hochei pe gheață
In cel (lc al doilea Joc oaspefii au obținut victoria cu 4-3 (1-1, 1-2, 2-0)

cu citeva surprize

I Prima dintre partidele susținute la 
București de selecționata Beninului 
[avînd în rîndurille sale nu mai puțin 
le 9 titulari ai echipei reprezentative 
i R.D.G.) a oferit celor citeva mii de 
spectatori, care au înfruntat gerul și 
jtntul tăic6 de sîmbătă seaca, satis
facția de a fi asistat nu numai ta ob
ținerea unui rezultat favorabil, ci și la 
mul clin cele mai interesante jocuri ale 
tezooțdui, mai ales din punct de ve- 
iere aî luptei pentru victorie. Despre 
schidi'brul întrecerii incertitudinea

scorului final vorbește, de ia început, 
rezultatul: București—Berlin 5—4
(2—0, 1—I, 2—3)1 Așadar, o victorie 
fa limită a reprezentanților noștri, o 
victorie muncită, obținută cu prețul 
unor deosebite eforturi. în același 
timp, o victorie deplin meritată, pen
tru că Selecționata Bucureștiului a 
jucat sîmbătă seara mai bine decit 
redutabila garnitură berlineză; a lup
tat mai mult, a avut o mai lungă 
perioadă de timp jnițiateva în joc și 
și-a creat mai muflte ocazii de goi. 
O mai bună prezentare sub raportai

ansambkitai, ai Jocului colectiv, com- 
binativ, ar fi putut aduce formației 
noastre o victorie și mai dară. Iar 
mai mult calm în joc, o permanentă

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Un nou punct pentru Tractorul: Stânei (T) a tras puternic și blocajul 
Flăcării roșii n-a putut opri balonul (Fază din meciul Flacăra roșie Bucu

rești—Tractorul Brașov 1—3)
Foto: T. Chioreanu

(Citiți amănunte asupra desfășurării meciurilor în pag. a 2-a)

Un atac al echipei oaspe la poarta noastră este rezolvat cu succes de Varga 
Foto : T. Roibu

„Premiul orașului Moscova" la haltere
Fit/1 Balaș a stabilit un nou record mondial de juniori —

A început sezonul oficial de fotbal!
• Steaua, St. roșu și Dinamo Pitești, performerele etapei

S-a reluat campionatul de fotbal! 
Așteptat cu un deosebit interes de 

masele de iubitori ai fotbalului, re
turul a început intr-un cadru cu to
tul neobișnuit: intr-un decor de iar
nă, cu meciuri desfășurate pe terenuri 
acoperite cu zăpadă sau desfundate.

REZULTATELE DE IERI

2—3
1—1
4—1

Petrolul — Steaua
Minerul — Rapid
Progresul — Jiul ...
Dinamo Buc. — Dinamo Pitești 2—2 (2—2)
U.T.A. ----- ---------- -----
Știința

(1-3) 
(1—1) 
(1-1)

— Metalul I—0 (1—3)
Tim. — Dinamo Bacău 1—0 (1—0)

Jiul — U.T.A. (1—0)
Steaua — Știința Cluj (2—2)
Dinamo Pitești — Minerul (0—2)
Metalul — Progresul (0—5)
Rapid — Știința Timișoara (0—1)
Dinamo Bacău — Dinamo București (0—1)
St. roșu — Petrolul (1—4)

Știința Cluj — St. roșu 1—3 (0—1)

CLASAMENTUL

1. St. roșu (2) 14 9 2 3 32:18 20
2. Dinamo Buc. (3) 14 8 3 3 28:18 19
3. Petrolul (1) 14 8 2 4 31:19 18
4. Progresul (4) 14 8 1 5 28:14 17
5. Știința Tim. (8) 14 7 1 6 17:19 15
6. Dinamo Bacău (5) 14 6 2 G 16:15 14
7. Rapid (7) 14 5 4 5 18:18 14
8. Știința Cluj (6) 14 5 3 6 27:25 13
9. Steaua (10) 14 5 3 6 28:26 13

10. Minerul (9) 14 6 1 7 14:29 13
11. U.T.A. (IZ) 14 5 1 8 20:22 11
12. Jiul (11) 14 4 3 7 16:29 11
IX Dinamo Pitești (14) 11 3 3 8 16:21 9
14. Metalul (13) 14 3 3 8 21:36 9

ETAPA VIITOARE (25 martie)

o Noul lider: St. roșu
în bună măsură execuțiile tehnice și 
mișcarea jucătorilor în teren. Dumi
nica viitoare, sperăm tn condițiuni 
mai bune de joc, fotbaliștii ne vor 
putea arăta, in mod complet, in ce 
măsură s-au pregătit, iar noua lor 
evoluție va fi fără îndoială mai edi
ficatoare.

Ieri, echipele — care au trebuit să 
lupte ji cu adversarii și cu terenul 
— și-au putut controla in primul rind 
pregătirea fizică. Intilnirile s-au ca
racterizat in general prin dinamism: 
ritm susținut, prin dirzenie. E regre
tabil însă că, uneori, s-a întrecut cu 
totul măsura, umbrindu-se acest în
ceput de sezon de care se leagă atî-

tea speranțe justificate. In parlideta 
Știința Timișoara—Dinamo Bacău Mi
nerul—Rapid și Știința Cluj—St. roșu 
unii jucători au avut ieșiri inadmisi
bile, care trebuie sancționate cu toată 
asprimea de cluburile respective $i 
de către federație. Nu trebuie admisă 
nici o abatere de la disciplină, intr- 
un moment in care eforturile tuturor 
trebuie să țintească spre ridicarea 
calitativă a acestui popular sport.

Dintre rezultate notăm victariila 
echipelor Steaua și St. roșu in de
plasare și meciurile nule reușite de 
Dinamo Pitești la București și Rapid 
la Lupeni. Steagul roșu a devenit 
noul lider al campionatului, in timp 

ce Metalul a... căzut pe ultimul loc.

STEAUA A CISTIGAT MECIUL ETAPEI: 3-2 (3-1)
PETROLUL PLOIEȘTI>

I MOSCOVA (Agerpres). — Concur- 
Isul internațional de haltere pentru 
LPremiti! orașului Moscova" a con
tinuat cu desfășurarea întrecerilor din 
Uimitele categoriei pană. Pe primul 
loc s-a clasat Evgheni Katura 
(U.R.S.S ) — 353.5 kg (112,5+’105 
1+ 135), urmat de Elemer Szabo (R.P. 
kjngară) — 345 kg. Rudolf Kozlovski 
(R.P. Polonă) — 335 kg. Locul 4 a

fost ocupat de tînărul halterofil ro
mi n Fîtzi Balaș, cu 332,5 kg. De re
marcat că halterofilul nostru a sta
bilit un nou record al țării la „arun
cat" — 137,5 kg. (vechiul record 
135 kg), realizînd o performanță su
perioară la acest stil, față de primii

'Continuare în pag. a 4-a)

Desigur că în asemenea condițiuni 
este mai greu de pus... note fotbaliș
tilor la primul lor examen oficial din 
acest sezon. Fiindcă, fără doar și 
poate, starea terenurilor a influențat

PLOIEȘTI 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Liderul clasamentului, Petrolul, a 
fost stopat din cursă chiar de la pri
ma confruntare a returului, pierzind 
la limită meciul susținut în compania 
militarilor bucureșteni. Rezultatul face 
parte, oarecum, din categoria surpri
zelor, mai ales dacă ne amintim că 
în toamnă la București, Petrolul ob
ținuse cu 6—2 o victorie comodă. Cu 
o echipă remaniată și bine pregătită 
în timpul iernii, Steaua a apărut in 
fața celor peste 20.000 de spectatori 
cu ferma dorință de a face un meci 
mare. Și l-a făcut, intr-adevăr, oferind 
împreună cu formația gazdă un joc

dinamic, spectaculos, în pofida tere
nului greu, alunecos, care a solicitat 
mult pe jucători.

începutul de partidă aparține gaz
delor care atacă in trombă. In min. 5 
Ivănesou salvează în extremis la o 
acțiune pe cane Badea se pregătea 
s-o finalizeze. Riposta oaspeților se 
soldează cu primul goi : o combinație 
Creiniceanu-Raksi-Mateianu (aflat pe 
stingă prin schimb de locuri) se ter
mină cu o centrare pe care Constantia

jH NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

L A Ds Nell ffobarFOTBAL?ieri

Jucătorii Un

Maroarea terenu-lui Portarul: — Săriți ! ! ! Avalanșa !!!apuc Ei,Portarul : Acum sa-l văd 
pe ăla care mai introduce 

mingea in poartă!...

E prima dată cind
Și eu să bean — la fot

bal — urn suc rece

arbitru mereu

aac-ar cadea 
acum, să ne mai..

încălzească l

Jucătorii zn&ra pe Antrenorul, de pe tușă: 
Prinde-i! E fierbinte !

Toate mijloacele de transport 
au fost mobilizate

Suf de la 35 mefri



ANA fNf A CÎȘTICAT... DUELUL 
CU CELE MAI BUNE TRĂGĂTOARE 

DIN CAPIIALĂ!
T întrecerile în primele două probe 
— spadă și floretă fete — din cadrul 
campionatului republican, etapa a 
Il-a, categoria I și maeștri au avut 
o desfășurare deosebit de interesantă. 
Incheindu-se cu rezultate neașteptate.

La spadă, de pildă, în lipsa lui 
C. Stelian, accidentat, în lupta pentru 
locul I s-au angajat R. Dobrescu, D. 
lonescu, C. Lichiardopol și alături de 
ei, tinerii C. Țintea și T. Sirbulescu. 
Foarte calm și atent în toate asaltu
rile, C. Țintea a realizat cele mai 
multe victorii. El a fost secundat de 
T. Sirbulescu care a tras mult mai 
aproape de valoarea sa (în raport cu 
evoluția de la meciul cu R.D. Germa
nă). De neexplicat „căderea", în tur
neul final, a reprezentanților clubu
rilor Steaua și Progresul. Clasamentul 
general : 1. C. Țintea (Știința) 6 v.; 
2. T. Sirbulescu (Știința) 5 v. ; 3. T. 
Croitoru (Univ.) 4 v. ; 4. C. Lichiardo
pol (Progresul) 4. v. ; 5. V. Teodorescu 
(Progresul) 3 v. ; 6. R. Dobrescu (Stea
ua) 3 v. : 7. D. lonescu (Steaua) 2 v.; 
8. 1. Halmagy (Știința) 1 v.

Și la floretă fete s a înregistrat o 
absență, a Măriei Vicol (bolnavă). In 
concurs au fost prezente însă toate 
trăgătoarele fruntașe din Capitală : 
Geta Sachelarie, Lidia Grieb, Pavla 
Lăzărescu, Glicheria Ștefănescu ș.a. 
Șl totuși, concursul a fost dominat 
de elementele tinere, în frunte cu 
Ana Ene, care au pus in dificultate 
pe principalele protagoniste ale în
trecerii. Dintre senioare, singura care 
a „mers" constant bine a fost Paula 
Lăzărescu, candidată la locul I îm
preună cu Ana Ene. In asaltul din 
baraj însă, Ana Ene a avut mai mul
te resurse fizice și a ciștigat net: 
4—0 ! Clasamentul general: 1. Ana Ene 
(Progr.) 6 v. (d.b.) ; 2. Paula Lăzărescu 
(Steaua) 6 v. (d.b.); 3. Lidia Grieb 
(Steaua) 4 v. ; 4. Doina Alexandrescu 
(Progr.) 4. v. ; 5. Geta Sachelarie 
(Steaua) 3 v. ; 6. Glicheria Ștefănescu 
(Progr.) 2 v.; 7. Elena Bejan (Steaua) 
3 v.; 8. Florența Albu (Progr.) 1 v.

ELENA DOBINCA

Numeroase surprize în etapa de ieri a campionatelor republicane
MASCULIN, SERIA I

C. S. M. GALAȚI — 
ȘTIINȚA CLUJ 73—68 
(27—32) I Partida a fur
nizat o mare surpriză. 
Deși au fost conduși la 
pauză, gălățenii au luptat 
în repriza secundă cu o 
excepțională dirzenie, în
scriind numeroase puncte, 
in special prin aruncări 
de la semidistanță. S-au 
remarcat: Stoica (23), 
Vasilhi (17) de la C.S.M. 
și Demian (19), Stroie 
(12) de la Știința. (A. 
Schenkman — coresp).

CONSTRUCTORUL A- 
RAD — STEAUA BUCU
REȘTI 47—66 (25—29).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCU
REȘTI 52—70 (23—21)1 
După o repriză egală, 
dinamoviștii s-au impus 
categoric in partea doua 
a jocului, obținînd victo
ria la un scor surprin
zător de mare. învingă
torii au excelat în arun
cările de la semidistanță 
(N. Mihăilescu — coresp).

PROGRESUL BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 65—53 (38—27).
Victorie surprinzătoare, dar totuși pe 
deplin meritată. Progresul a luptat cu 
o remarcabilă însuflețire și a știut să 
profite de toate greșelile adversarului.

SERIA A ll-A

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — DI
NAMO TG. MUREȘ 67-51 (33-21)1 
Rezultat surprinzător avind in vedere 
comportarea de pînă acum a celor 
două formații. Brașovenii au făcut cel 
mai bun joc din campionat. Ei au ac
ționat mai rapid și au contrat ex
trem de eficace jocul pivoților mu
reșeni. (E. Ursu — coresp).

VOINȚA IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 71—61 (38—30) 1 Nici de data 
aceasta Rapid nu a putut învinge la 
lași. Localnicii puteau cîștiga la un

Fază din intilnirea Știința Bucure ști—Blănuri Ora
dea, desfășurată duminică după amiază in sala

Dinamo
scor mai mare dacă nu ar fi avut 
citeva căderi de-a lungul meciului.

A.S.A. BACAU — CS.O. CRAIOVA 
55—58 (34—20). Deși a condus ma
joritatea timpului, uneori chiar la di
ferențe apreciabile, echipa băcăoană 
a pierdut in linal. (Gh. Dalban — 
coresp).

VOINȚA TG. MUREȘ — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI 62-68 ( 30-26) I
Meci echilibrat pînă în min. 37 cînd 
Știința a luat un avans de 6 puncte, 
pe care l-a menținut pînă la sfirșit 
(I. Păuș — coresp. reg.).

FEMININ, SERIA 1

VOINȚA TG. MUREȘ — I. G. P. 
62—41 (21—18). O surprinzătoare vic
torie a echipei gazdă. Voința a luptat 
cu un elan deosebit. (V. Kadar — 
coresp.).

C.S.O CRIȘANA ORADEA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 69—34 ( 30—14). 
Localnicele au fost net superioare, 
marcînd numeroase puncte in special 
pe contraatac. (I. Ghișa — coresp. 
reg.)'.

AGRONOMIA IAȘI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 64—61 (19—18, 51—51). 
Deși au condus aproape tot timpul 
meciului, ieșencele au fost egalate in 
ultimele secunde. Rămînînd însă în 3 
jucătoare, Știința a cedat in prelun
giri. (P. Codrea — coresp. reg.).

SERIA A II-A

ȘTIINTA BUCUREȘTI — A. S. 
BLANURI ORADEA 63-32 (31—19). 
Deși au aliniat o formație cu multe 
rezerve, studentele bucureștene au ciș
tigat la scor. Echipa orădeană a prac
ticat un joc prea lent, dovedind lip
suri serioase atit in atac cit și în apă
rare. Principalele realizatoare ale for
mației învingătoare: I. Rizescu (18) 
și M. Simon (16).

VOINȚA ORADEA — C. S. MU
REȘUL TG. MUREȘ 60—65 (29—35). 
Victorie meritată a oaspetelor care an 
acționat cu mai multă hotărîre sub 
panou. Voința, pe linia slabelor sale 
comportări, a ratat numeroase arum 
cări libere. S-au remarcat: Fogarassi 
(19), Varga (14), Pircan (13) de la 
Mureșul și Stamatiu (24), Arbore 
(16) de la Voința. (I. Ghișa — co 
resp. reg ).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 52—67 (20—33). Cu un lot 
mai omogen și o pregătire fizică su
perioară, brașovencele s-au impus in 
partea a doua a meciului.

Rezultatele etapei de ieri 
din campionatul de tineret

Progresul București — Jiul Petrila
3— 1 (1—1)1

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

U.T.A. — Metalul Tîrgoviște 4—1: 
(2-0)

Știinta Timișoara — Dinamo Bacău
4- 1 (3-1)

Minerul Lupeni — Rapid București 
0—4 (0—1)

Știinta Cluj — Steagul roșu 1—2 
(1-2) , -

Petrolul Ploiești — Steaua 1—2
(1-2}

!n etapa
a „Cupei

de ieri
R.P.R.”

- Laminorul R

— Gloria Pașcani

C.S.M.S. lași

Campionatele s-au reluat cu citeva surprize

«o
Aseară,M. GHEORGHIONI L-A 

PE CAMPIONUL ȚĂRII, V.

la Hunedoara:
ÎNVINS
MARIUȚAN

I HUNEDOARA, 18 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Hunedorenii au 
așteptat cu mare interes. finală tur
neului pe categorii de greutate. A- 
proape 2500 de spectatori au urmărit 
cu emoție ultimele intilniri și tot ati- 
lia au așteptat zadarnic procurarea 
unui bilet care să le dea drept de 
intrare in sală... La ora 19, arbitrul 
Eugen Lazăr a chemat pe ring prima 
pereche de boxeri: I Asztaloș (Di
namo București) și P Osman (Met 
23 August). ParVda a fost cit se 
poate^de echilibrată. Tinărul Osman a 
tăcut un meci curajos răspunzind cu 
regularitate la atacurile ins is ten ie ale 
dinamovistului. Tn repriza I, acesta 
din urmă a recepționat o puternică 
dreaptă la figură, după care s-a re
simțit Deși a atacat in continuare. 
Asztaloș n-a inițiat acțiuni clare, ne- 
putînd obține decît o decizie de „nul" 
— și aceasta cu greutate. I Păunoiu 
(A.S.A Bacău) a intrat hotărît să 
facă, ceea ce se cheamă, un meci 
tare în compania lui P Deca (C.SO. 
Craiova), lucru ce i-a reușit oină la 
mijlocul reprizei a doua, cind la o 
ciocnire invo'untars a ieșit cu nasul 
«part. în continuare am asistat la o 
dispută presărată cu obstrucții, in '-are 
Dec a mai experimentat a știut să se 
descurce mai bine. Craioveanul a ciș- 
tiga' pînă la urmă pe merit.

Un meci care a stirnit ropote de 
aplauze a fost cel dintre I Monea 
(Dinamo București) si P Mentzel 
(G S. O. Timișoara) Monea a do
minat autoritar timp de două repr ze, 
demons^rind un box de clasă El a lo
vit sec. cu serii pre’ungite la corn, 
urmate de lovituri duble la față. Tî- 
nărul Mentzel a punctat mai puțin — 
în aceste reprize — dar spectaculos. 
Ultimul rund ne-a oferit o dispută de 
o rară dirzenie. Mentzel a abandonat 
pasivitatea și s-a luptat de la egal la 
egal eu campionul. El n-a mai putut 
însă să recupereze handicapul, astfel

că Monea a obținut o victorie meri
tată.

Așteptați cu mare interes au urcat 
în ring V. Mariuțan (Dinamo Bucu
rești) și M. Gheorghioni (Corvinul 
Hunedoara). Meciul a început în‘r-o 
notă de mare tensiune. Rivalitatea 
dintre cei doi sportivi datează de la 
finalele campionatelor republicane din 
1960. cînd Mariuțan a ciștigat ioarte 
greu. Tn repriza I, ambii boxeri au ac
ționat nervos, din care cauză multe 
lovituri nu și-au atins ținta Dina 
movistul a luat inițiativa, dar hune- 
doreanul a evitat aproape toate lovitu
rile. Tn repriza a doua, Gheorghioni 
iese la atac și îl „găsește" pe Mariuțan 
cu citeva stingi dure la figură Din a- 
cest moment, Mariuțan se enervează și 
lovește exasperant de mult cu antebra
țul, recurge la țineri, fapt pentru care 
este avertizat de două ori de către 
arbitrul Robert In final, mai sigur 
pe el. Gheorghioni plasează lovituri 
precise și obține prima sa victorie !n 
țața campionului țării I O victorie 
care il obligă pe pugilistul hunedorean 
să se pregătească cu tot mai multă 
perseverență.

Alte rezultate: N. Tudor (Steaua) 
bp. T. Cringașu (Rapid); C. Peter
man (St r Brașov) b p N Tonală 
(I.MU. Medgidia); E. Schnapp (Pro
gresul) b p. N. Peiti (Timișoa
ra) ; I. Ivan (Șc. sp. C. Lung 
Muscel) b.p V. Trandafir (Steaua): 
N. Motoc (Rapid) b. ab. II N. Leiba 
(Textila Buhuși); M. Nico’au (C.Ș MS. 
Iași) b. p. E. loanovici (Voința Cluj).

R. CALARÂȘANU

FEMININ

SERIA 1 : I. F. A. București — 
Voința Miercurea Ciuc 2—3 (II —15, 
9—15. 15-10, 17-15. 9-15). Echipa 
învingătoare a constituit o surpriză 
plăcută. Avind in Judith Cohn o exce
lentă realizatoare, Voința a reușit o 
victorie meritată. S-au remarcat Jud’th 
Cohn (Voința). Geta Marinescu, Vic
toria Șeitan (I F A ).

OHmpia Brașov — C.S.M.S. lași 
3—0 (4, 7, 6). — Gazdele au obți
nut o victorie clară, ca urmare a unui 

I stadiu mai înaintat de pregătire. 
I (Gh Corcodel — coresp ).

C.S.M Cluj — Metalul București 
•3—1 (9—15. 15—13, 15-12, 15-10) 

Meciul D'namo București — Știința 
Cluj a fost aminat.

SERIA A IJ-A: Progresul Bucu
rești — -Rapid București 1—3 (9 — 15 
15—13. 5—15 15—17). — în urma
unei partide interesante, care a p’ă- 
cut publicului spectator, rapidislele au 
obținut o nouă victorie Deosebit de 
disputat a fost setul al patrulea. In 
general, vo'eibalistele de la Progre
sul. in ascensiune de formă, au lup
ta! cu multă ambiție și au reușit o 

i partidă bună. Sonia Colceriu Natalia 
Todorovschi. Alexandrina Berezeinu 
(Rapid). Anca Claici. Constanța llă- 
păianu. Antoaneta Maricuța (Progre
sul) au fost ceie mai bune jucătoare 
(Gh Cîoranti — coresp).

Sănătatea București — Farul Cons
tanța 0-3 (4 15. 7) — Cu excep
ția cehii de al doilea set. meciul a 
fost la discreția jucătoarelor de la 
Farul, care au doved’t o bună pre
gătire. Sănătatea, cu o echipă care se 
impune a fi comp’etată cu elemente 
tinere, nu a putut face față joc.u'ui 
echipei din Constanța S-au remarcat: 
Ada lonns, Fo’Tonia Va«'1e. Paula 
Costea (Farul), Margareta Witgenstein 
(Sănătatea).

Combinatul poligrafic București — 
C S. O Timișoara 3—0 (7, 9, 8) — 
Meciul C. S. O. Craiova — C. S. M. 
Sibiu a fost aminat

De la I. E. B. S.
Biletele pentru meciul international 

ae baschet feminin, K.p.R. — Franța, 
care va avea loc vineri 23 martie în 
sala Floreasca, se pun in vinzare 
Incepind de azi la casa de bilete din 
str. I. Vldn

Din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile, etapa de iarnă a „Al Di- 
niadei republicane" care trebuia să 
se desfășoare începînd cu data de 
70 martie ac., s-a amînat.

Comisia de specialitate din cadrul 
federației a hotărît ca startul în etapa 
de iarnă să fie dat în felul următor : 
de la cabana Podragul vor pleca e-

chipeie Voința Brașov (la 3 aprilie). 
Metalul București (5 aprilie), Casa O- 
fițerllor Brașov (6 aprilie). Torpedo 
Zămești (7 aprilie). De la cabana Ne- 
goiul vor pleca alte 4 echipe : I.T.B. 
(la 3 aprilie), Voința București (5 apri
lie). Dinamo Brașov (6 aprilie), Ca- 
raimanul Bușteni (7 aprilie).

MASCULIN

SERIA I: Știința Galați — Steaua 
București 3—0 (14, 13, 10). — Da
torită unui blocaj foarte bun și a 
un-ui joc fără greș în linia a doua, 
studenții au terminat învingători un 
meci așteptat cu interes în localitate. 
A arbitrat bine E. Costoiu — Bucu
rești. S-au remarcat lorga, Kramer. 
Petrișor (Știința), Mincev, Woif 
(Steaua) (Ă Schenkman — coresp)

Rapid București — Dinamo Orașul 
Dr. Petru Groza 3—0 (It. 11. 9). — 
Deși n-au reușit să cîștige vreun set 
voleibaliștii de la D:namo au fost la 
fel de aplaudați ca și învingătorii. 
Aceasta datorită excelentei compor
tări pe care au avut-o în meciul cu 
puternica echipă a Rapidului. De 
multe ori oaspeții s-au ridicat la va
loarea partenerilor lor. oferind faze 
spectaculoase La începutul intîlnirii, 
serviciile lui Drăgan și Corbeanu sur
prind pe dinamoviști și rapidiștii ob
țin astfel puncte prețioase Dinamo 
reface de la 10—2 la 14—10. dar ce- 
dează — în linal — cu mare greu
tate. Tn setul al doilea oaspeții con
duc cu 10—8 Dar, după un sch'mb 
pasionant de mingi, „bombele" lui II 
Nicolau și Pavel fac ca setul să re
vină feroviarilor Tn ultimul set sco
rul alternează pină la 8—8. de unde 
Rapidul se detașează și ciștigă un 
meci de un hun nivel tehnic S-au re
marcă!: Pavel, Corbeanu. Drăgan (Ra- 
p:d). Novac, Zamolo (Dinamo). 
(\l. C ).

Alte rezultate: C.S.M.S. tosi — Pe
trolul Ploiești 3—1 (15-13 15-12.
13—15. 15—12), Știința Petroseni — 
Știința Cluj 2-3' (10-15. 15-12.
10—15. 15—10 5-15).

SERIA A II-A: Farul Constanța — 
Progresul. București 0—.3 (10. 14. 12). 
— încheiat cu victoria netă a echmei 
bucureștene, meciul a fost totuși in
fluențat de arbitrajul foarte s’ab pres
tat de V Arhire — Brașov Progresul 
a jucat bine, impresionind prin foita 
loviturilor, ca și prin subtilitățile la 
fileu S-au remarcat: Ganciu. Che- 
zan. Miculescii (Progresul). Ciocănel. 
Dărîngă (Farul). (Ch. Goldenberg — 
coresp).

Flacăra roșie București — Tracto
rul Brașov 1—3 (15—8, 12—15.
11 — 15, 7—15). — Victoria brașoveni
lor este perfect meritată și ei o pu
teau obține — dacă jucau mai atent 
în primul set — chiar și la scorul de
3— 0.

Alte rezultate: C.S.M. Cluj — Știin
ța Timișoara 1—3 (12—15, 15—7 
8—15. 11 — 15), Dinamo București — 
C.SO. Craiova 3—1 (16-14, 18—16)
4— 15, 15—8).

Victoria Dorohoi 
man 0—2 (0—1)

Unirea Botoșani
3- 0 (2-0)

Dinamo Suceava
1—2 (1—0)

Minerul Deva — Corvinul Hune
doara 1 — 1 (0—0, 1—1)

Au marcat: Pop pentru Hunedoara 
(min. 56) și Sebastian pentru Minerul 
(min. 85). 2.000 spectatori.

Recolta Cărei — C.S.O. Crișang O- 
radea 3—0 (1—0)

Gazdele au dominat net. Au mar
cat: Hauler (min. 13), Petz (min. 77) 
și Fischer (min. 83).

Moldova Iași — Știinta Galați 4—I 
(2-1) ’ ’ . J

Metalul Oțelul Roșu — C.S.O Timi
șoara 1—4 (0—2)

Victorie meritată. Au înscris: Sur- 
dan (min. 16), Zanca (min. 35) și Fo- 
dor (min. 84 și 89 — din 11 m), res
pectiv Hamuș (min. 50).

Minerul Oravița — C.F.R 
0—1 (0-1)

Unicul gol a fost marcat de 
viei (min. 38).

C.S.O. Craiova — Dinamo
5— 4 (1—2, 4-4)

Au marcat: Constantinescu
20, 50 și 62 — din 11 m) și 
(min. 66 și 
(min, 8, 79 și

C.S.M. Cluj
2-1 (1-0)

Au marcat: 
ner («in 63), respectiv Nagy (mia 
60) Ji»c de nivel tehnic mcd'ocru.

Metalul S. Mare — A S M D S. 
Mare 0-1 (0—0, 0—0)

Manea a inscris în min. 107 goluri 
victoriei, după ce colegul său Savanil 
ratase un 11 m în min. 90

Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu
4— 2 (2—0)

Au marcat: Feher (min. 2 și 71), 
Graef (min. 18) și Dumitru (mm 53j, 
respectiv Mercurea (min. 48 și 79L_

A. S. Aitid — Ariesul Turda 0—2 
(0-2)

Au marcat: Ivan (min. 9), Ursi 
(min. 13) și Pirvu (min. 51).

Constructorul B. Mare — C.S.O. B 
Mare 0—5 (0—1)

Au marcat: Vaida
Sasu 1 (autogol — 
(min. 70) și Roman

Flacăra Moreni —
1-5 (0-3)

Au marcat: Gh. Dumitru (min. 7}| 
Tîrcău (min. 15). Maleschi (min. 40) 
Tîrcău (min. 55} și Popescu (min 65} 
respectiv Mihăcscu (min. 77 — dii 
11 ni).

Tractorul Brasov — Met Brașov 
0—1 (0-0, 0—0)

Unicul gol a fost înscris de Petrea
Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Galat 

1—2 (1—2)
Oituz Tg Ocna — St roșie Bacăii

6— 3 (3—1)
A.S.A. Crișul Oradea — Voința Ora 

dea 2-1 (2-1)
Au marcat : Bagi (min 17) și 

(min. 36), respectiv Meszaros (min 
■10).

Ancora Galați — C.S.O. 
(aminat).

Arai

Ioan<

Ol

(mia 
Popa 

93), respectiv Bukossț 
86) și Sima (min. 32}. 
— Mureșul Tg Murej

Rațiu (min. 24) și Kir-

(min. 55 și 75)1 
min. 2), Vlad 1 
(min. 88).

Metalul Bucurest

Jakol

Brăit

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 12 rezultați 

exacte la concursul nr. 11 din 18 marții 
1962 :

Teren
I. Petrolul — Steaua 2—3 I 

II. Știinta Cluj — Steagul i 
roșu

III. Minerul
IV.

V.

1 Urni
2 I

2
X

1

VI. 
VII.

VIII.

IX.

X.
XI. 

XII

1—3 
Rapid 1—1 

Progresul — Jiul 4—1
Știința Timișoara — Dinamo
Bacău
U.T.A. — Metalul 3—0 
D’namo Buc. — Dinamo
Pitești 2—2

Fiorentina — Juventus
1-0

1-0 1
1

X

1
Lancrossi — Inteniazionale

X
X
X

1
230.1

Torino — Roma 
Venezia — Bologna 
Mantova— Atalanta

1-1
1—1
1-1
3—1

Variante depuse: aproximativ



TEAGUL ROȘU DIH NOU LIDER IN CATEGORIA A
Victorie prețioasă in deplasare Cine trage la poartă ... ciștigă

La Cluj: Steagul roșu—Știința 3 . 1 (1-0)
rect partida, ne spunea că „clujenii, lip
siți de cițiva titulari, au avut totuși 
posibilitatea să termine la egaltate sau 
chiar să dștige partida, dacă nu se 
pierdeau in unele faze*.

Iată cîteva „momente" care au deter
minat scorul partidei : în min. 5 Cîm- 
peanu vrînd să trimită „acasă" un ba
lon, l-a surprins pe Moguț nepregătit 
și cu tot plonjonul disperat al acestuia, 
tabela de marcaj* ■ fost 
tîia oară : 1—0 pentru , .

Min. 51 Georgescu îl faultează ta 
careu pe Divid, arbitrul 
pe care îl 
jeiză însă 
ner.

Min. 56 
șutcază h 
tot Marcu

Min. 85
Ilașoti trece peste Moguț și intră în 
gol: 2 — 1 pentru St. roșu.

Min. 86 David driblează doi apără
tori clujeni și marchează în poarta pă
răsită de MogiH: 3—1 pentru St. roșu.

ȘTIINȚA: Mogut — Kromelv. GEOR
GESCU, Costin — PETRU EMIL. Gîm- 
peanu — Ivinsuc. Suciu, „MARCU, BA- 
LUȚ1U, Moldovan.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Campo, 
ZAHARIA, Nagy. SEREDA I. Szîgeti — 
Ilașoti, NAFTANAILA. Fusulan. Mes- 
zaroș, David.

In min. 62 Meszaroș și Ivansuc au 
fort eliminați de pe teren pentru lovire 

reciprocă.

■CLUJ 18 (prin telefon de la trimisul 
Istru). Dacă jocul palpitant, desfășu-
■ în viteză, i-a satisfăcut pe deplin 

cei 15.000 de spectatori, în schimb,
Buhaiul final, defavorabil Științei, î-a 
|zamăgit. Plecînd spre casele lor, după 
rminarea partidei, înflăcărații supor
ți clujeni încercau să-și explice cau
se înfrîngerii. Să-i ajutăm :
11. Ineficacitatea liniei de atac care 
păcătuit prin lipsă de claritate în fi- 

Hizarea acțiunilor.
2. Greșelile nepermise comise de apă- 

Ire și speculate cu maximum de prom- 
ftudine de către oaspeți.
Ilită, așadar, că într-un meci 
■ijenit iu dominat copios (mai 
I de minute), lăsînd impresia 
lă să cucerească victorii (iu 
eî bare). Știința ■ părăsit 
Ivinsă.
Ambele echipe iu arătat un nivel de 

legătire bun, reușind să mențină un
■ m de joc foarte rapid din primu] ți 
nă în ultimul minut al partidei. A- 
astvtuu toate rit terenul, curățit de 

Lpidă, dar înghețat și alunecos, n-a 
rrmis etalarea întregului bagaj de 
fnoștințe tehnice al celor 22 de ju- 
l tori.
Steagul roșu, așa cum ne mărturisea 
ițrenorul Silviu Ploieșteanu, ■ știut să 
cică 
lus 
bționat 
părarea 
mpului,
i cîleva
ii V.

Dacă nouă, spectatorilor, meciul 
Progresul—Jiul ni s-a părut că nu se 
mai sfîrșește, din cauza gerului tăios 
de ieri după-amiază, firește partida 
a ridicat probleme.........  ' "
în fața fotbaliștilor 
care și-au măsurat 
acoperit în mare 
înghețat pe alocuri

modificată în- 
Steagul roșu.

1n care 
bine de 
că me- 
avut Ș< 
terenul

, acordă 11 m,
execută Nagy. Moguț plon- 
și respinge mingea în cor-

Ivinsuc centrează, Marcu 
poartă. Ghiță respinge și 

reia direct în plasă : 1—1. 
o minge șutată cu boltă de

peste elanul clujenilor printr-un 
de calm. Fotbaliștii brașoveni eu 

liolirît, reușind să străpungă 
clujeană fermă în majoritatea 
dar copilărește de vulnerabilă 
sllualii dificile. Arbitrul jocu- 

Drug (Buc.), care a condus co HRISTACHE NAUM

infinit mai dificile 
celor două echipe, 
forțele pe un teren 
parte cu zăpadă, 

__ sau și, dimpotrivă, 
desfundat în alte părți, unde soarele 
de dimineață bătuse mai puternic.

Am asistat deci, Ia o întrecere care
■ pus la încercare, în primul ‘ ‘ 
calitățile fizice și cele morale 
voință ale jucătorilor. Și, se 
spune că, în ciuda condițiilor 
prielnice de joc, echipele ne-au 
o întrecere dinamică, plăcută sub as
pectul combativității. Execuțiile teh
nice au fost maî puțin mulțumitoare, 
dar ele au fost muit iuflueuțile de 
starea terenului, care îngreuia contro
lul balonului. Progresul s-a orientat 
mai bine, a ținut seamă de condițiile 
de joc, folosind pase lungi șî șutind 
fără mtirziere și din orice poziție la 
poartă. Rezultatul ? O victorie catego
rică, deși Jiul s-a arătat a fi, in 
cîmp. un adversar aproape egal. Oas
peții au driblat însă prea mult, au 
avut un "Inter (Gibor) care ■ frînat 
tot jocul (și un portar) Crîsnic (la 36 
de buî), lipsit de mobilitatea necesară. 
Aceasta explică. într-o măsură, de ce 
prima repriză, desfășurată sub semnul 
superiorității teriToriale a Jiului, n-a 
adus uîcî un avantaj fotbaliștilor din 
Petrila, iar pe de altă parte de ce In
■ doua parte a meciului scorul a luat 
proporții.

rind, 
și de 
poate 
puțin 
oferit

Progresul—Jiul 4-1 (1-1)
A dominat la început Jiul, care a 

și desfășurat un joc de ansamblu mai 
bun. In min. 15, Mîndru plonjează in 
ultima fracțiune de secundă în picioa
rele lui Martinovici, Iar două minute 
mai tirziu un șut ca 
Gabor ■ trecut de 
poartă. In min. 19. 
pînă atunci, primește 
tifică faza, trăgînd sub bară 1 1—0. 
Progresul deține inițiativa timp de 15 
minute, după care jocul se echilibrea
ză Finalul reprizei aparține din nou 
Jiului, care egalează în min. 45 prin 
Martinovich

După pauză, Progresul atacă mai 
mult și. mai ales după ce Ciurdărescu 
pierde în min. 55 o bună ocazie de 
■ marca, nu mai lasă nici o îndoială 
asupra 
Voinea 
60)

din tun al lui 
puțin pe lingă 
Oaidă, nejucat 

balonul și fruc-

?*

rezultatului final. Rind pe rînd, 
(in min. 57), Stoicescu (min. 

loniță din 11 metri (min. 68)

marchează pentru Progresul, prile
juind echipei for o victorie meritată, 
dar exagerată totuși, ca scor.

Arbitrul P. Malița (Ploiești) a con
dus satisfăcător. Ar fi Irebuit însă să 
intervină mai energic atunci cînd unii 
jucători (Smărăndescu II, de pildă) 
au încercat să rezolve prin forță (fo
losită neregulamentar) duelurile cu 
adversari mai bine pregătiți tehnic.

PROGRESUL t Mîndru—Smărăn
descu II, CARICAȘ, Nedelcu—ION1- 
ȚA, ȘTIRBEI—OAIDA, Voinea, Smă
răndescu I, STOICESCU. Marin 
(Mafteuță).

JIUL : Crîsnic—Romoșan, TÎLVES- 
CU, Cazan — CIUTAN, CRIȘAN - 
— MARTINOVICI, Ghibea, Ciurdăres- 
cu, Gabor (Maximilian), Ciornoavă

JACK BERAR IU

SCOR EGAL LA LUPENI:
Minerul — Rapid 1-1 (1-1)

LUPENI 18 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Partida, desfășurată 
in prezența a peste 6.000 spectatori, a 
consemnat buna pregătire fizică a celor 
două echipe. Am foist plăcut surprinși 
de ritmul viu în care s-a jucat în tot 
timpul partidei. Un plus de vigoare în 
acțiunile ofensive l-a dovedit echipa 
gazdă, care — de altfel — a și deschis

Pilcșicnii au condus cu 2-0 • Bucurcșcnil au ratal un „11 b"
Stadionul Dinamo — 8.000 de spectatori 

[Timp friguros, teren greu, * * ' '
lunecos.
[Au marcat : Florescu (min. 
bo*> pentru oaspeți. 
[Nunweiller . .................
13’) pentru gazde. 
[ DINAMO ---------
tantinescu, 
frFFAN, V. 
frălilă, Eftimie (Unguroiu), 
Shel.
DINAMO PITEȘTI : NICULESCU — 

[alean. BARBU. HA IMO VICI — Flores- 
u. RADU — CORNEANU. LaJu, LOVIN, 
balagian. TUSCAN (Ghinea).
[a arbitrai satisfăcător A. Macovei — 
lacâu.

desfundat,

19), rin

Alexandru

săi, in special inain-

III (32') «I V.

BUCUREȘTI : Uțu — Con- 
NUNWE1LLER IU, Ivan — 

ALEXANDRU — Pîrcălab, 
David, AN-

ceasta, jucătorii 
tașii, au comis multe greșeli, care au 
îngreuiat controlul batonului (pase fără 
■dresă, plasamente greșite). Ineficaci
tatea liniei de înaintare o ilustrează 
și faptul că golurile au fost marcate de 
apărători. O scuză poate fi aceea că din 
■ tac au lipsit doi titulari : Ene
Țîrcovnicu.

lată cîteva faze maî interesante, 
min 5. la un atac

și

Știința Timișoara a obițînut o victorie dificilă
111 (1-0) cu Oinamo Bacău

.Gtiroșdința cu... terenul ne-a lăcut-o 
lortariil Uțu. care in minutul 2 a plon- 
jit după o minge cam pe la punctul 
ie 11 m și a... alunecat in noroi, cu 
ninge cu tot. dincolo de careul de 16... 
re un asemenea teren, piteștenii au 
ficat 30 de minute din prima repriză 
nult mai bine ca partenerii lor de in- 
recere. au fost superiori din toate 
lunetele de vedere, ca execuții tehnice 
[mult îngreuiate de starea terenului) 
■ concepție de loc. Atacurile lor. con- 
ăruite prin pase lungi pe sus au pus 
B grea încercare apărarea bucure?- 
e^tiă și intr-o jumătate de oră au și 
Barcat două goluri Un punct forte al 
khip»i oaspe in partea doua a jocului 
k- eind s-a bazat mai mult pe contra
atacuri — a fost apărarea, care a des
cărnat atacurile repetate ale gazdelor. 
Br portarul Niculescu are un merit in 
dus : a apărat în minutul 56 o lovi- 
ură de 11 metri trasă de Pîrcălab

Dinamo București nu s-a regăsit 
lecit la sfirșitul primei reprize cind a 
edus scorul și apoi a egalat. După a-

In 
supranumeric ai 

piteștenilor, Țurcan ajunge in apropie
rea porții, trage dar intervine prompt 
fundașul Ivan Oaspeții beneficiază de 
o lovitură liberă la circa 20 de metri 
(min. 19). și mijlocașul Florescu — 
prolitind de plasamentul greșit al lui 
Uțu — o transformă printr-un șut sub 
bara transversală. In min. 25 bucu- 
reștenii inițiază un atac periculos, dar 
Anghel ratează din apropiere. Al doi
lea gol al oaspeților este înscris de la 
cca 20 m., de centrul înaintaș Lovin 
(min 30) la un contraatac. La numai 
două minute bucureștenii reduc din 
scor prin Nunweiller (el venise la îna
intare la executarea unui corner și a 
marcat un gol de toată frumusețea cu 
capul). Imediat Eitimie are o ocazie 
excelentă să marcheze dar... luftează 
Golul egalizator este înscris de V A
lexandru in min 43, printr-un șut pla
sat de la 20 de metri. In minutul 56 
David este faultat în careu. Lovitura 
de pedeapsă este executată de Pîrcălab. 
Acesta trage pe jos in colțul drept și 
portarul Niculescu printr-un reflex ex
cepțional reușește să devieze mingea 
și apoi să o rețină.

T RABȘAN

TIMIȘOARA 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru) Suporterii Științei au 
așteptat cu „sufletul la gură" fluierul 
fina) în partida cu Dinamo Bacău. Și 
era firesc să fie așa, căci după ce 
a luat conducerea eu 1—0 prin golul 
marcat în min. 22 de Mițaru (Ia o ezi
tare a apărării adverse), echipa lor a 
rămas in zece oameni (prin eliminarea 
lui R Lazăr în min. 57) și en greu 
putea face față atacurilor adverse. A 
fost deci, un final dramatic în care 
dinamoviștii. în superioritate numerică, 
forțau egalarea.

Ce se tniîmplase pînă la acest final 
de joc ? In prima repriză. Știința o do
minat majoritatea timpului, 
săi s-au descurcat insă, cn 
terenul desfundat, păcJtuind 
exagerate la „metru pătrat", 
za secundă, jocul s-a echilibrat. 
venit mai dîrz, dar din păcate la un 
moment dat ■ degenerat. Cei care an de
clanșat seria neregul ari tă iilor au fost 
Țurcan și Curcan, care fără motiv au 
protestat timp îndelungat la o decizie 
justă a arbitrului. în continuare am 
asistai la scene penibile în care „eroii* 
au fost Jenei. Lereter și Remus LazJr, 
care și-au lovit adversarii in repetate 
rînduri fără balon (ultimul de altfel 
■ și fost eliminat de pe teren). Gestul 
lui necugetat era să coste scump, de
oarece după cum am 
zece oameni Știința ■

Atac iutii 
greu pe 

prin pase
In repri- 

a de

mai amintit, in 
trebuit să facă

(Urmare din pag. I)

la colț. 
Voines- 

tăcuseră 
din nou

> fructifică înscriind de aproape : 
—0 ! In continuare, fazele de cîmp se 
tucced cu repeziciune de la o poa tă 
a alta și in min. 14 Badea ratează
> mare ocazie. Golul egalizator nu va 
ntirzia insă decit trei minute pentru 
:ă Dridea I va șuta decisiv 
ăcind inutilă intervenția lui 
ru : 1-1. „Tribunele", care 
lină atunci, își încurajează
ormația favorită. Echipa Steaua se 
ipără organizat, declanșînd contra- 
itacuri periculoase. In min. 21, Crei- 
liceanu face o cursă lungă, cu Tabar- 
:ea „în spate", și din apropierea liniei 
îe fund centrează pe jos in fata por
ii lui Sfetcu. Mateianu, aflat pe fază, 
«ia de la cițiva metri în plasă: 2-1 
A fost o acțiune asemănătoare cu a- 
■ee care a dus la înscrierea prirou- 
ui punct. Sesizînd slăbiciunile apă ră
ii (pe partea dreaptă, unde Tabarcea 
oacă avansat, lă.sîndu-1 mereu singur 
,e Pahonțu), antrenorul ploieștemlur

operează in min. 25 o schimbare in 
troducindu-1 pe D. Munteanu în locul 
lui Tabarcea. Fără prea mare folos, 
pentru că - după cum se va vedea un 
singur minut mai tirziu — acțiunea 
care va duce ia golul al treilea se pe
trece tot pe partea lui Creiniceanu 
Extrema stingă a bucureștenilor scapă 
din nou de sub supravegherea lui Pa
honțu, dar este faultat in momentul 
în care se pregătește să centreze șl 
arbitrul dictează just 11 m. Constan
tin transformă precis și scorul a de

* După gol, oaspeții calmea- 
cîteva minute, prin pase 
repetate în jumătatea lor

venit 3-1. 
ză jocul 
scurte și 
de teren.

După reluare, petroliștii se năpus
tesc pur și simplu asupra adversaru
lui în dorința de a reduce cit mai 
repede din handicap. Este insă o pre
siune haotică, care înlesnește sarcina 
apărării oaspeților. Totuși, in min. 60, 
la un -orner, Tătaru — venit în spriji
nul coechipierilor săi — îl îmbrâncește 
pe A. Munteanu in suprafața de pe-

va executa Șideapsă și... Dridea I 
el penaltiul cu precizie : 2—3. A mai 
rămas o jumătate de oră de joc și 
gazdele forțează egalarea. O vor ob
ține (în min. 75), insă în condiții r.eie- 
gulamentare, prin Dridea I, care pre
lungește mingea cu mîna în poartă. 
Arbitrul Z. Drăghici acordă gol in 
primul moment, dar la protestele lui 
Voineseu, se consultă cu arbitrul de 
tușă și revine just asupra deciziei. 
Ultimul sfert de oră se desfășoară 
tot în nota de superioritate a gazdelor, 
întreruptă rareori de contraatacurile 
echipei Steaua.

Z. Drăghici, cu excepția neatenției 
la golul înscris 
condus bine un

PETROLUL: 
Fronea, Neacșu
teanu), M. MARCEL — Zaharia, BA
DEA. DRIDEA, A. Munteanu, Babone.

STEAUA : VOINESCU - Zavoda II, 
HALMAGEANU, IVANESCU - JE
NEI. Crăciun - Tătaru, Constantin, 
Mateianu, RAKSI, CREINICEANU.

de Dridea cu mina, a 
joc dificil.
Sfetcu - Pahonțu, 
— Tabarcea (D. Mun-

eforturi deosebite pentru a menține 
ziillatuL Ce are de zis conducerea 
fiei de fotbal a clubului Știinla despre 
ieșirile nesportive ale lui : Țurcan. Jenei. 
Remus Lazăr și Lereter, care s-au com
portat într-un mod cu totul necorespun- 
zator sau a portarului Curcan, care nu 
numai c3 a protestat la deciziile arbi
trului, dar l-a și amenințat pe acesta ? 
Arbitrul A. Galambos — Baia Mare — 
■ arbitrat bine în prima repriză, dar 
după eliminarea lui R. Lazăr ■ dat mele 
decizii inverse în compensație.

ȘTIINȚA: Curcan — Jenei. Țurcan, 
Georgescu — BOTESCU, Tănase — 
IGNA, R Lazăr. lordăcbescu (Ciacîr), 
Lereter. MIȚARU.

DINAMO :
Cincu 
Drăcoi, 
BL1K.

re
sec-

Bucur — Gross, Lazăr, 
- RADULESCU. VATA FU — 
NEMEȘ, Gram, Panaît, PU-

AL. INOVAN

scorul în primul minut de joc prin 
Olteanu. Rapidiștii răspund prompt 
fiecărui atac prin contraatacuri la fel 
de îudirjile. Faptul că terenul a fost 
bine curățat ne-a dat posibilitatea să 
apreciem că și din punct de vedere 
tehnic cele două echipe dispun de o 
pregătire destul de bună. Introducerea 
în ambele echipe ■ unor elemente ti
nere (Comșa și Olteanu la Minerul. 
Dan Coe și Codreanu la Rapid) ■ in
fluențat pozitiv calitatea jocului. D.n 
păcate, frumusețea acestei întilniri a 
fost umbrită de atitudinea nesportivă, 
am putea spune chiar huliganică, a ju
cătorilor Neacșu și Szoke care s-au 
lovit reciproc, motiv pentru care aroi- 
trul Traian Cruțeanu (Arid) i-a eli
minat în minutul 30

Egalarea se produce în minutul 41. 
in urma unui schimb de pase rap.de și 
derutante pe aripa stingă, încheiate cu 
o centrare la Ozon care transformă. 
Repriza secundă poate fi caracterizară 
ca un ’ ’
echipe, 
duiesc 
jocului 
talelor 
o parte și de ilta, pe care arbitrul nu 
reușește să le stăvilească. Raport de 
cornere: 5—4 pentru Minerul.

MINERUL: Mihalache — Stinciu. 
Coman, Dan li — Mihăilă, Szoke — 
Cucu, Comșa, Olteanu, Mihaly. Nis’- 
peanu (Mazilu).

RAPID: Todor — Coe, Motrcc, 
Macri — Neacșu, Georgescu (Langa) 
— Kraus, Ozon, lonescu, Balint (Geor
gescu), Codreinu.

HORIA CRISTEA

joc de uzură. în care ambele 
mulțumite de rezultat, se stră- 
să-l mențină. Spectaculozitatea 
scade simțitor din cauza repe- 

BtBClJ^■ periculoase, de

Slab joc colectiv la
U. T. A. — Metalul Tirgoviște
18 (prin telefon de la trimisul 

_____,. — Pariida dintre U.T.A. și 
Metalul Tîrgoviște a fost urmărită de 
10.000 de spectatori și a oferit o dispu
tă pasionantă, de luptă în care victoria 
a revenit formației gazdă. Terenul de 
joc, care in ajunul meciului fusese 
acoperit cu un strat gros de zăpadă, 
a fost complet curățat, astfel incit atît 
ambele echipe, cit și spectatorii s-au 
bucurat că meciul se poate desfășura 
în condițiuni normale. Pentru acest 
lucru organizatorii merită felicitări.

Vorbind despre jocul proprîu-zis, tre
buie să menționăm că nu s-a ridicat la 
o valoare tehnică corespunzătoare unei 
partide de categoria A. Au abundat 
greșelile in execuțiile tehnice și în 
special in precizia paselor. In prima 
repriză, U.T.A. — care a avut o su
perioritate teritorială — nu a știut 
să-și valorifice acțiunile din cauză că 
majoritatea paselor au fost trimise la 
adversar, iar în acțiunile ofensive nu a 
folosit pasele în adîncime. O singură 
dată cînd o reușit atacul să lege o ac
țiune în trei, U.T.A. a și marcat. în 
min. 28, Pop a prelungit batonul lui 
Selvmesi, acesta i-a servit balonul ca 
pe „tavă" lui Sasu, care a înscris 
spectaculos. Apărarea oaspeților a fost 
furată de viteza acțiunii: fundașii au 
rămas „spectatori", iar Andrei a în- 
tîrziat să iasă din poartă. După pauză

ARAD 
nostru).

Arad
30 (1-0)
s-a schimbat. Metalulaspectul jocului

■ constituit pentru gazde un adversar 
egal in jocul de cîmp. Oaspeții au avut 
cîteva ocazii bune de gol, dar ei au 
repetat de data aceasta greșeala iră- 
danitor din prima repriză. Pătrunderile 
individuale ale lui Mureșin și lordi- 
che, e drept periculoase, au rămas fără 
rezultat. U.T.A a jucat în această 
parte a jocului mai mult pe contra
atac, acțiuni din care a și înscris de 
altfel cele două goluri: Czako prin- 
tr-un șut fulgerător din colțul careului 
de 16 metri (min. 53) și tot el după 
ce a primit o pasă de la Sasu (min. 
74). Ca aspecte pozitive remarcăm: 
pregătirea fizică și jocul deschis al 
ambelor echipe.

Dintre jucători o impresie bună au 
lăsat cei doi portari, Koczka, Czako, 
Tomescu, Mureșan și fordache. Slab 
au jucat Băcuț și Chiriță. Arbitrul C. 
Nițescu (Sibiu) a condus cu compe
tență, deși nu a primit suficient spri
jin din partea arbitrilor de tușă.

U.T.A.: Comin — Capaș, Băcuț. 
Neamțu — Mețcaș, Koczka — Sely- 
mesi, Sasu, Pop (din min. 82 Țîrlea). 
Florut, Czako.

METALUL) Andrei . — Tomescu. 
Prandea, Popescu — Nițescu, Petrescu 
— Cruțiu (min. 57 Niculescu), . Mure 
șan, lordache, Prodanciuc, Chiriță.

ION OCHSENFELD

rap.de


M. BOTA, coresp.

Sanda Iordan, Nicoieta Gordin

perfor-
— g- n. —

★

i(X A)

HOCHEI PE GHEATAEA

h-

• 5

Popeseu 
Mediana 
(Steaua)

Monica

Helga

acestei asociații

1:12,0; 100 m fluture: 1. Al. 
(Dinamo) 1:07,7; 2. V.
(Stema) 1:09,9; 3. V. Budai 
1:10 A

(Casa Ofițerilor Brașov) 
Kurt Colin (Dinamo Brașov) 
N. Ioviei (Dinamo) 1:40,6; 
(Caraimanul Bușteni) 1:40,8;

7.

raCimfȘÎI-BERHS 5-4.

(1:25.7) realizat 
recoct persaanl.
a iau M;troian 6 
amet «ocări.

PoMfabUfi de 
cord, fa iwnd 
Miralela Cardia. 
co orerfafl £m

„Cupa R.PJL" la probe alpine a lost cucerită de Carpați Sinaia
și Zoe RezrJcenco au început cu bine 

sezonul competitional
Maro» majoritate a înotătorilor frun

tași .lin Capitală au participat sîmbătă 
scara, la bazinul Floreasca, la un con
curs eu caracter de verificare, Crauliști. 
brasi*ti, spatișli și delfinițli (fete și 
băieți) a» parcurs, rind pe rînd, dis
tanța de 100 metri, dînd astfel posi
bilitate astrrnorilor si le controleze 
(Viteza*, ’■ stadiul actual de pregătire.

Cele mai buae rezultate an fost "fa- 
ținule la „bre» feminin”. Soodo farda», 
cișticăloarea probei, a lost cronome
trată m 1:24.7 — rezultat mulțumitor-, 
finind rea* de etaj- de prerii, re fa 
care w aflăm La imii • aeeamdB de 
faoUioarea Imimariaă a »a l foarte 
tizi-, Z*e Jtcsarcewoo (14 lai) Tim^l 

de ra, repvrziaiJ m 
rarei* taleutata elevi 
va mai aduce, femgwr.

în prima aapi a .Capei Dinamo* la 
pol* s-an jucat trei partide. Dinamo a 
ciștigat la Rapid cu 7—1 (3—0, 1—0, 
1—1. 2—0) prin punctele înscrise de 
Zakre (3). Lreghet (2), Grințcsca și 
Bartorici, respectiv C. Vasil ia fi. Mai 
JupUlt a fast jocul Știința — Prn- 
gresuL Studmlu an ciștigat ai 8—4 
(1—2. 3—1. 3—0. I—I). Au înscris 
Clasei (4). C* rvlsuțl (2). Ml realesca 
(2) penare favmgătmi fi lonescu (2). 
Czîszm si t. smzre pentrn PiognesuL 
In aluaal jac a’. etaja Steaua a învins 
<m lt—• (l—•. 2—0. 3—4. 4-0) 
ezkăpa CkdiUi cpertiv fcobr. Au fa- 
sezâs: Cafmrac (3). Alezzodiescu (3), 
K. (2) fi Mariwna. (2).

SINAIA, 18 (prin telefon). A treia 
șî ultima etapă a „Cupei R.P.R.* la 
probe alpine s-a bucurat de un deo
sebit succes. Ca și în etapele anterioare, 
probele alpine au fost dominate de 
schiorii de la Carpați Sinaia, care au 
ciștigat maj’oritatea locurilor fruntașe. 
De altfel, Carpați Sinaia a cucerit de
tașat primul loc în clasamentul final 
pe echipe al „Cupei R.P.R.", 
manță deosebit de frumoasă pentru 
vrednicii schiori ai 
sportive. Iată acum rezultatele probelor, 
desfășurate sîmbătă și duminică pe ptr- 
tiile situate între Valea lui Carp și 
Cota 1400.

SLALOM URIAȘ, SENIORI : 1. P. 
Clinei (Carpați Sinaia) 1:35^; 2. N. 
Pandrea 
1:35,9; 3. 
1:36,2; 4.
5. I. Secui
6. Horst llanich (Dinamo) 1:42,4;

I C. Tăbăraș (Carpați) 1:42,5 (cu cl- 

i zătnră). SENIOARE : 1. Ana Seheret 
I (Voința Brașov) 1:32J>; 2.
! Klvckner (C.O.B.) 1:40,7; 3.

I Cnopprit (Olimpia) 1:16.6 (Ilona Micloș 
ni participat). JUNIORI : 1. I. Pitiș 

I (Dinamo) 1:17,4 ; 2. M. Banta (Car- 
> pafi) 1:20,7; 3. Puiu Dan (Voința)

1:21,1 ; 4. Doru Mureșan (Caraimanul) 
1:26,3; 5. T. Blaj (Luceafărul) 1:30.3; 
6. P. Tomory (Cluj) 1:36,5. JUNI
OARE : 1. Liliana Focșeneanu (Carpați) 
1:12,1; 2. Constanta Măzgăreanu (Lu
ceafărul) 1:12,5; 3. Iuditli TomOrv
(Cluj) 1:45,0. SLALOM SPECIAL, SE
NIORI: 1. C. Tăbăraș 113.1 (51.6Ț-
58,5), 2. N. Pandrea 113,9 (54,7+59,2), 
3. K. Gohn 114,8; 4. N. Ioviei 117,7; 
5. M. Bucur (Carpați) 118,3; 6. O. 
Licbliardt (Olimpia) 125,5. SENIOARE: 
1. Mihacla Măzgăreanu (Carpafi) 135,7 
(67,0+68,7) ; 2. Ana Scherer 139,7
(56,2+83,5 — în manșa a doua a că
zut) ; 3. Helga Czoppclt 163,5. JUNI

ORI : 1. E. Balint (Carpați) 52,8; 2.

1. Pitiș 55,0 ; 3. Puiu Dan 56,5 ; 
Doni Fabian (Caraimanul) 64,3 ; 5. 
Andrecscu (Voința) 67,0 ; 6. P, Tdmoi 
(Cluj) 69,5. JUNIOARE : 1. Constanț 
Măzgăreanu 45,3 ; 2. Felicia Bucșoi 
(Olimpia) 57,0; 3. Liliana Focșenean 

58,8. Clasament final al „Cupei R.P.R 

pe echipe : 1. CARPAȚI SINAIA 534
2. DINAMO BRAȘOV 955 p. 3. CAS 

OFIȚERILOR BRAȘOV 1069 p, 4. 
limpia Brașov 1089 p, 5. Caraimar 

Bușteni 1238 p, 6. Luceafărul Braș
1308 p, 7. Cluj 1309 p, 8. Voința Br 

șov 1778 p.

S-au încheiat campionatele mondial
de patinaj artistic de la Praga

tensiune dar scorul nu mai 
fi >nodticat.
echipa noastră cei mai buni au 

Sofzan. Varga, Czaka, Biro 
a abuzat insă de joc indivi- 
fn accentuată revenire, foncs-
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(' reua) 1:43.4 ; l'3t ■ brea 
Scliiaaltzer ȚSfrxu) U4.4 . î 
vaci (Dînare») 1:17.*; 3 1.
(Steaua) 1:195; JU) aa a^cr*.- 
Berra (0>uma) 1:99.7; 2. G*. Teatw 
(C5S.) 1:123); 3. T. Șerb» (Pr=țr.)

noștri
W. Ci -. C-.r-aisi *?

Grec
II și Varga.
La 5—2. ia

L Al Z k- o *- C- €■
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Ca-»
1. L Severe’, acas

56 F uvncri

ȘIIHIS BUCWRtȘH-ȘIIWIA PfIRBStM 0-0
Stoguri med de rugi» disputat :n 

etapa a doua a campionatul ia cate
goriei A s-a jucat pe stadionul Tine
retului, opurund echipei Știința Bucu
rești colega de club din Petroșeni.

de

„Premiul orașolui Moscova" ia haltere
(Urmare din pag. 1)

3 clasați. REZULTATUL OBTINUT 
DL FITZf BALAȘ ÎNTRECE TOT
ODATĂ CU 2.5 KG. Șl RECORDUL 
MONDIAL DE JUNIORI.

Halterofilii sovietici au dominat în
trecerile competiției internaționale 
pentru „Premiul orașului Moscova”. 
Duminică. 3 halterofili sovietici au 
obținut victorii. Al. Kurinov a cucerit 
țrfi.uul toc la cat semi-mi jlocie cu 
430 kg., Piotr Sibiriakov s-a clasat 
primul la mijlocie cu 442,5 kg. iar 
Vasili Stepanov a repurtat victoria la 
semigrea, rkficind la trei stiluri 460 
k.» Reprezentantul R.P. Romine. La
zar Baroga s-a clasat pe locul 4 Cu 
415 kg (130+125+ 160 kg). La ca
te cia ușoară, primul foc a revenit 
rikzieznlui V. Bajanowski cu 430 kg

I a stabilit un nou record mondial 
la stilul „smuls" — 130.35 kg.

SiraLri de zăpadă de aproape 30 
centtfnMri a pus m Jte probleme celor 
două echipe. Tactica adoptată de am
bele formați a fost aceea a jocului 
cit inai economic, balonul fiind foarte 
mult jucat iu margine. De această si
tuație au profilat, in special, gazdele 
care prin Roita, prinzătorul lor prin
cipal au dominat terenul. Avantajul 
acesta insă nu a fost pe deplin fructi
ficat din cauza slabei organizări a 
pachetului de înaintași. Oaspeții au 
jucat prudent reușind să mențină sco
rul alb ceea ce reprezintă un rezultat 
bun in deplasare. S-au remarcat: Ha
giu, Roibu, Leonte (Știința București), 
Petrache, Manolache și Antinviatiu 
(Știința Petroșeni).

★

Campionatul de calificare va începe 
duminică cu jocurile programate inițial 
pentru etapa din 25 martie. în etapa 
viitoare a categoriei A se vor juca ur
mătoarele partide: C.S.M.S. Iași — 
Știința Petroșeni, Știința Timișoara — 
Știința 
Steaua,
I T.B. — Progresul.

București, Știința Cluj — 
Flacăra roșie — Dinamo și

X

mare 
poate

Dki 
fost: 
(care 
dual), 
cu și Ca’amar De la oaspeți, cel mai 
beat a fost Ziesche (care .face" tot 
jacul echipei), urmat de Hirche, 
Schmutz.'er și Franke. Excelent arbi
tra ju1 cuplului cehoslovac Pokorny— 
Cen-ir. București: Sofian (Pușcaș) — 
Czaka, lonescu, Varga, Naghi — Sza
bo I, Ferenczi, Szabo II, Takacs, An
drei, Biro. loanovici, Calamar, Ciobo- 
Uru—Peter. Berlin : Hirche—Voigt,
Sch idan, Piotka. Sclimiitzler, Kliigel, 
Ziesche, Hiller, Franke, Frenzel, Tudi- 
ka. Maus, SerHtieben, Kunstler.

Duminică seara bocheiștii germani 
a j :cat mai calm și mai organizat, 
nbȘnvid o victorie la limită: 4—3 
țl—1. 1—2. 2—0). Acest rezultat nu 
ref «tă insă o diferență de valoare 
intre ccje două formație el fiind mai 
mult o consecință a greșelilor comise 
de apărarea echipei noastre, cit și a 
seriilor de ocazii — una mai mare ca 
alta — ratate de jucătorii rom’ni, ceea 
ce i-a privat de obținerea unui rezultat 
favorabil

Trebuie să adăugăm și faptul că se
lecționata bucureșteană a fost infe
rioară adversarilor ei la capitolul pre
gătire fizică și din această cauză în 
finalul partidei jucătorii noștri au cedat 
pasul, perrrrițmd 
două goluri și 
intr-un meci în 
periori.

Scorul a fost
Klugd fa o ezitare a apărării noastre, 
în finalul primei reprize, la căpătui 
unui frtanos contraatac, Szabo egalea
ză Un autogol al lui lonescu aduce 
avantajul echipei germane in primele 
minute de joc ale reprizei secuniie, dar 
selecționata bucureșteană reușește să 
egaleze (lonescu — min. 29) și să 
ia conducerea (Ferenczi — min. 37). 
în ultima repriză, chiar în primele 
cinci minute de joc echipa Berlin în
scrie două goluri (Piotka — min. 42 
și Klugel — min. 45) asigurindu-și 
victoria

Vom menționa că formația oaspe a 
beneficiat de un șut de penalitate pe 
care l-a apărat... Czaka. Bun arbitrajul 
cuplului cehoslovac Pokorny și Cerny.

oaspeților să înscrie 
să obțină o victorie 
care nu au fost su-

deschis în miri. 5 de

Simbâtă la Praga, ti
nerii patinatori ceho
slovaci Eva și Pavel Ro
man au repurtat o re
marcabila victorie in 
campionatele mondiale 
de patinaj artistic, cuce
rind titlul în proba de 
dans. Eva (16 ani) și Pa
vel (18 ani) practică pa
tinajul de la virata de 
5 ani. Ei s-au specializat 
acum 4 ani in proba de 
dans sub îndrumarea an- 
trenoarei Novakova-Ku- 
cercwa. Anul trecut la 
Berlin, Eva și Pavel e-au 
clasat pe locul 5 în cam
pionatul european, iar la 
actuala ediție a „europe
nelor “ au ocupat locul 3. 
Perechea cehoslovacă a 
reușit să învingă cuplul 
campion european Guhel 
(Franța), totalizing 318,5 
puncte. Perechea france
ză a realizat 315,8 punc
te, iar cea canadiană 
Them pson-Mc. Lachlan, 
clasată pe locul trei — 
314.8 puncte.

Duminică, peste 18.000 
de spectatori au urmărit 
ultimele întreceri ale 
campionatelor. Titlul mon
dial feminin, deținut 
pe rind timp de 7 ani
cancele Albright și Carole Heiss, a 
rămac anul acesta în Europa grație 
patinatoarei olandeze Sjevkje Djikstra, 
care a repurtat o categorică victorie, 
cu un total de 2350 puncte.

Djikstra, de trei ori cîștigătoare a 
titlului de campioană europeană, este 
studentă in virată
locurile următoare s-au clasat Windy 
Griner (Canada) — 
gine Heitzer (Austria) — 2218,3 puncte.

de amen Cuplul fraților Eva și Pavel Romi 
(R.S. Cehoslovacă), învingător in pro 
de dans a campionatului mondiai 

patinaj artistic
Foto : C.T.K.

de 20 de ani. Pe
Echfla Suediei ciștigătoarr^ 

a turneului de hochei
2273 puncte și Re

Echipa de volei Vasas Budapesta 
a evoluat și la Baia Mare

BAIA MAKE 16 (prin telefon). — 
Miercuri și joi a evoluat în localitate 
echipa masculină de volei Vasas Burii- 
pesta. în compania formației C.S.O. 
Baia Mare. în primul meei. C.S.O. a 
ciștigat cu 2—0 (15—11, 17—15) : a 
doua partid! a revenit formației Vasas 
cu 3—1 (15—12, 15—11, 12—15,
16—14). Cei mai buni j’ucători, în cele 

două meciuri, au fost : Bcnke. Varga, 
Farkas, Prouza (Vasas), Popescu, Pop, 
lonescu, Agîrbiccann (C.S.O.).

V. SASARANLJ-coresp. regional

de la Colorado Springs
Echipa de hochei pe gheață a Su 

diet a ciștigat turneul internațional t 
la Colorado Springs, învingind în t 
timirl meci cu 4—0 (2—0. 2—0. 0—( 
echipa R. F. Germane. Hocheiștii st; 
dezi au terminat neînvinși competiți 
fn grupa B pe primul loc s-a clas 
echipa Japoniei, învingătoare cu 13- 
(6—0, 4—0, 3—1) în meciul cu O 
nemarca.

Alte rezultate : Suedia—Norveg
10—2 (5—0, 1—2, 4—0), S.U.A.
Elveția 12—1, Finlanda—Norveg 
5—2, Canada—Anglia 12—2, Sucd 
—Anglia 17—0, Anglia—R.F. Germ 
nă 9—3 (grupa A), Austria—Fran 
10—1. Japonia—Olanda 20—2 (gruț 
B). In ultimele meciuri ale turneul 
se întilnesc : Canada—S.U.A.; R. 
Germană—Elveția (grupa A) și Dan 
marca—Austria (grupa B).

• [.a Istanbul, intr-un meci con-
tînd pentru sferturile de finală ale 
«Cupei campionilor europeni" ta bas
chet masculin, Dinamo Tbilisi a în
trecut cu 80—67 ( 40—34) formația
’urcă Darusafaka.
• Cu prilejui unui concurs de na- 

tație, desfășurat la Rotterdam, inotă- 
toarea olandeză Ria van Velscn a 
stabilit un nou record european în 
proba de 100 m spate cu timpul de 
1:10,3. Vechiul record era de 
si aparținea aceleiași sportive.

• In sala „Universiada" din 
a început turneul feminin de 
din cadrul „Cupei campionilor 
peni" Ia care participă echipele 
via Sofia. Tatran Praga. Rotation 
zig și Legia Varșovia. In primele me
ciuri au fost înregistrate următoarele 
rezultate: legia Varșovia—Rotation 
Leipzig 3—2 ; Slavia Sofia—Tatran 
Praga 3—0; Slavia Sofia—Rotation 
Leipzig 3—0 ; Legia—Tatran 3—0.

La Wembley Stadium din Lon- 
are Ioc un concurs internațional

1:10.5

Sofia 
volei 

euro-
Sla-

Leip-

dra are Ioc. un concurs internațional 
atletic pe teren acoperit. In seriile 
probei de 60 yarzi cele mai bine 
timpuri au fost realizate de Winder 
(S.U.A.) — 6.4. Foik (R.P Polonă) 
— 6,5, D Herman (Anglia) 

rezultate: 1 milă 
4:13,5; 2 mile: 

8:57.4 ; lungime Valkama 
7.41 m; prăjină Nikula 
4,57 m; greutate Gubtter

— 6,6 
Weisigcr 
Ibbotson

Alte i
(S.U.A.) 
(Anglia) 
(Finlanda) 
(Finlanda)
(S.U.A.) 19.53 m. El a fost urmat de 
Rowe (Anglia) cu 18,65 m și Sosgor- 
nik (R.P. Polonă) 17,62 m.

• Ultima etapă a cursei cicliste î 
ternaționale Paris—Nisa disputată i 
tre Frejus și Nisa (102 km) a rev 
nit Ia sprintul final belgianului V: 
Looy în 2h54:47. Cursa a fost cîș 
gata de belgianul Plankaert care 
parcurs 1500 km in 36 h 09:58. El 
fost urmat in clasament de Simpst 
(Anglia) — 36 h 12:55 și Wolfshe 
(R E. Germană) 36 h 15:56. Ciștigat 
rtil Turului Franței. Jacques Anquct 
a ocupat locul 8 la 10 minute duț 
învingător.

• La Erfurt s-a disputat meciul < 
box dintre reprezentativele R.D. Ge 
mane și R.P. Bulgaria. Pugiliștii gc 
mani au repurtat victoria cu scor 
de 12—8. Echipa R.D. Germane i 
intîlni la I aprilie, Ia Berlin, echq 
de box a R.P. Romine.

• Ua Glasgow, intr-im meci co 
tind pentru „Turneid celor 5 națiun 
echipele de rugbi ale Scoției și A 
gliei au terminat la egalitate: 3- 
(0-3).
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