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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
Cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în Republica 

Populara Romînă ;
Jn^țemeâii ort. 37, pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat 

Se convoacă Marea Adunare Națională, în sesiune extra
ordinară, în riua de 27 aprilie 1962, orele 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 
« ««*. W62 GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

t In prima intiloire internațională ăe lupte a aratei

R. P. ROMINĂ-SUEDIA 4-3
de mult 
în fața

l:

kiodată rni au dorit atît 
jitorii suedezi o victorie 
r romi ni, ca sîmbătă seară, in 
de a cincea întâlnire directă din

tele două reprezentative naționale, 
[tivii oaspeți s-a ti prezentat peste 
ptări, domintrtd întrecerea din 
[t de vedere al pregătirii fizice și 
>rței, dar totuși nu au reușit să 
ia mult sperata revanșă deoarece 
Horii ^oștri, care au depus etor-

campionului balcanic Marin Gristea 
la caiegoria imediat superioară. Ambii 
luptători au cite două încercări reu
șite și întîlnirea se termină cu un 
rezultat de egalitate. Dacă luptătorul 
romîn nu era atît de reținut, mai ales 
în repriza iritîi, putea obține o fru
moasă victorie. V icecampion ui olim
pic și mondial Ion Cernea a fost de 
nerecunoscut. El nu a știut să se des
curce în fața unui luptător mai bine

•m in minutul 3 al intîlnirii dintre reprezentativele R.P.R. și Suediei. D. 
'irvulescu reușește un fulgerător „tur de cap* tn fala lui Stig Karlsson.

Foto: P. Romoșan

nent în ceea ce privește forța, Tn pri
ma repriză, suedezul a avui un ușor 
avantaj neconcretizat însă în vreo ac
țiune tehnică. După pauză Ion Țăra- 
nu dezlănțuie cîteva atacuri dar toate 
se termină în afara spațiului de luptă. 
El a dorit foarte mult să realizeze un 
meci egal in fața puternicului suedez 
și a reușit acest lucru.

La categoria mijlocie, chiar din pri
mele secunde, Gheorghe Popovici ne 
promite o îrriîlnire palpitantă în țața 
lui Stig Persson. Luptătorul romîn

TIBERIU BAN

(Continuare tn pag. a 4-a)

e-

L/n frumot succes '

Consîanlin Grecescu și echipa feminină a RPJL 
campioni balcanici Ia cros

ATENA 1 (priu telefon de la cores
pondentul nostru). Cifeva mii de ale- 
nieni s-»u înșiruit de-a lungul traseu
lui celui de al Vfl-iea Cros balcanic, 
aplaudind cu căldură evoluția celor 
mai valoroși alergători de fond din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Rominia 
și Turcia.

Întrecerile desfășurate la un înalt 
nivel — cel mai ridicat din istoria a- 
cestei competiții — au fost dominate 
de concurenții romîni, cărora numai 
puțin le-a lipsit pentru a fi obținut vic
toria in toate cele patru clasamente.

ții așa performanța lor, două titluri 
de campioni balcanici, este vrednică de 
toată lauda și justifică intrutotui »- 
pla'uzele ce le-au fost adresate.

la Budapesta

deosebite, au reușit totuși să iu- 
ă la limită: 4—3.
fost o întîlnire, așa
și arbitrul francez

cum a subli- 
Rene Aur’ne, 

larernentș. să o vezi cel puțin de... 
I Spunem aceasta deși com-
lia nu ne-a satisfăcut din punct de 
Ire tehnic deoarece ambele forma- 
fi-au canalizat toate forțele spre 
lierea unei victorii chiar la linrfă 
u s-au aventurat în procedee teh- 

I care le-ar fi fost eventual defa- 
bile. Atît antrenorul Ion Cornes- 
it și Rudolf Svedberg au temperat 

Iri pe sportivii lor care s-au do- 
I prea „înlierbîntați” în încercarea 
[ițelor procedee.
tă cum a decurs întîlnirea : o pri- 
victorie la tuș ne este adusă de 
pionul olimpic Dumitru Pirvuies- 
[n fața Iui Stig Karlsson. Luptăto- 
romîn, întrebuințînd un procedeu 
ător, aplică fulgerător pe partea 

pită un „tur de cap“ și obține 
pria în min. 3. Medaliatul olimpic 
n Vesterbi a fost surprins de re- 

pe care a primit-o din partea

oț»* Spunem aceasta deși corn-

dotat din punct de vedere fizic și care 
schimba continuu garda de pe un pi
cior pe altul. Credeam că în cea de a 
doua repriză Ion Cernea va fi bine 
indruma-t de pe margine și va reuși 
„trecerile la spate”, pe care le-a în
cercat de atîtea ori in prima parte a 
intîlnirii ți care nu i-au izbutit. Nu 
s-a întîmplat îțisă acest lucru și dacă 
Cernea rm a obținut decit un meci de 
egalitate îrt fața lui Jan Wassjber a- 
ceasta se datorește orientării sale tac
tice greșite.

Campionul mondial Valeriu Bularc.1 
a obținut o victorie la puncte în fața 
lui Allan Sundstrom. Luptătorul sue
dez a știut să se apere excelent îm
potriva „supleurilor” pe care a încer
cat de nenumărate ori să le facă Va
leriu Bularca. In repriza secundă Va
leriu Bifarea ne-a dovedit că nu este 
încă pus la punct cu pregătitea fizică, 
adoptînd de multe ori o poziție 
teptare. La 78 kg. Ion Țăranu 
o sarcină deosebit de dificilă.
Nystrom l-a dominat în mod

BUDAPESTA (prin telefon). — L» 
concursul triunghiular de scrimâ de 
la Budapesta care a avut loc slmbltt 
și duminica cu participarea echipelor 
reprezentative ale R.P. Ungare, It.P. Ro
mine și Italiei echipa noastră feminini 
de floretă a ocupat locul ÎL

In meciul cu reprezentativa Italiei, 
trăgătoarele noastre au avut o compor
tare foarte bună. întrecind-o cu scorul 
de 11—5.

De menționat că la acest concura nu 
a participat una din componentele de 
bază ale echipei noastre, Maria Vicol, 
accidentată.

De-a lungul celor patru asalturi, Olgs 
Szabo s-a comportat foarte bine, tor-

minlnd netavinsl, deși ■ avut adversare 
renumite Ca Colombetti și Ragnș.

Rezultate : R.P.R.—Italia 11—-5. 
Szabo 4 v., Ene 3 v., Laxăr 2 v.. Sa- 
chel arie 2 v.; Bagno 1 v.; Sanguinetți 
2 v.; Colombetti 0 Tareoni 2 ▼.

R.P.R.—R.P.U.
Laaăr 1 Ene 1 V-, Sachelarie 1 
Sxalontai 3 v_, 
2 v., Iuhasx 3 ▼.

R.P.U—Italia 10—6. Marosi 2 v.. 
Cutași 3 ▼., Dfimelki 2 V., Juhasz 3 v., 
Ragno 2 v, Sanguinettî 2 v., Colom
betti 2 v., Tatroni 0 v.

Clasament general pe echipe : 1. 
R.P.U4 2 R.P.R.; 3. Italia

CONSTANTIN GRECESCU

6—10. Szabo 3 v.,

Dăaielki 2 v„ Gulasi

Cursa fetelor a măsurat 2.000 m. De 
la plecare Florica Grecescu s-a insta
lat în fruntea plutonului de alergătoare, 
anunțindu-se ca principala favorită 
a întrecerilor. După cîteva sute de me
tri 
m

ea se distanțează serios (la 1.000 
a trecuț in 3: 10,0) și toată lumea

ELIE SPORI 1)1 S

(Continuare in pag. a 4-a)

Categoria A la Sotbal

PRIMELE TREI CLASATE ÎNVINSE IN ETAPA DE IERI
Dinamo Pitești — performera etapei

de aș- 
a avut
Bertvl

perma-

Să începem din timp 
[amenajarea bazelor sportive simple 
I A început „LUNA CONSTRUC
ȚIILOR DE BAZE SPORTIVE 
SIMPLE”. In întreaga tară, ciu
turile și asociațiile sportive, sub 
ridrumarea organizațiilor de partid 
Li cu sprijinul sfaturilor popu
lare, al sindicatelor și al organi- 
lațiilor U.T.M. au și trecut la or
ganizarea unor importante acțiuni 
latriotice de transformare a locu- 
lilor virane, a spațiilor dintre ma
me clădiri și a terenurilor libere 
Min apropierea fabricilor, institu- 
liilor sau școlilor in frumoase baze 
Iportive.
| Organele și organizațiile sporti- 
je au datoria, în scurtă perioadă, 
lă mobilizeze tineretul sportiv de 
la orașe și sate Ia amenajarea l cit mai multe baze sportive sim
ile, folosindu-se din plin posibi
litățile tehnice și materiale pe plan 
beai. O aten'e deosebită va tre- 
lui acordată acțiunii de reamena- 
are sau de înfrumusețare a baze- 
k»r sportive existente, in așa fel 
heit in cel mai scurt timp tinere-

O etapă agitată, ieri, în categoria A. 
în care liderul. Steagul roșu, a fost în
vins net la Pitești (dar o dată cu el 
și cele două echipe aflate în urmărirea 
sa : Dinamo București și Petrolul), Ști
ința Timișoara și Metalul, au cucerit 
cite un punct prețios in deplasare, iar 
Minerul Lupeni, Știința Cluj, Rapid șl 
Progresul au cîștlgat la limită. Perfor
mera etapei : Dinamo Pitești. Cel mal 
frumos joc al zilei : Progresul—Steaua.

Rezultatele, bineînțeles, au produs 
schimbări în clasament, dar nu deci
sive. Important este de reținut că în 
frunte s-a făcut o regrupare. Progresul 
a trecut pe locul 3, iar Rapid a egalat 
la puncte pe Petrolul. O regrupare s-a 
înregistrat și în zona retrogradării, unde 
cinci echipe se află pe un interval de 
1 punct. Aici oricind se poate produce, 
de acum 
ziții.

Minerul 
cite două 
sul unul, 
două 
U.T.A.

patriei noastre, oamenii muncii 
la orașe și sate, să aibă la dis-

tul 
de 
poziție noi baze sportive, pentru a ’ 
desfășura o rodnică și recreativă 
activitate sportivă, pentru a-și petrece I 
timpul liber in atmosfera plăcută 
a stadioanelor. ’

Să nu uităm că, nu peste multă ( 
vreme, se vor organiza numeroase ’ 
întreceri sportive de mase, la star- < 
tul cărora se vor prezenta sute și ' 
sute de mii de concurenți. Pentru ( 
a se asigura succesul acestor com
petiții este necesar să amenajăm X 
din timp bazele sportive. Iată de ' 
ce o parte dintre cluburile și aso- ( 
ciațiile sportive, care nu au între- 1 
prins încă nimic in această direc- < 
ție trebuie să urmeze exemplul nu- a 
meroaselor organizații sportive care * 
au și pornit cu răspundere acțiu- . 
nea de amenajare a bazelor spor- ’ 
tive simple lucrind într-o atmos- 1 
feră de entuziasm tineresc.

Sportivi, fiți in primele rînduri in ( 
munca pentru construirea de baze < 
sportive simple! 4

înainte, o răsturnare de po~ 

și Dinamo Pitești au ciștlgat 
locuri in clasament, Progre- 

în schimb, Jiul a coborît cu 
locuri, iar Petrolul, Steaua șl 
cu cite unul.

De remarcat că diferența dintre lider 
și codaș s-a micșorat de la 11 la 10 
puncte.

Tn această etapă, eficacitatea înaintă
rilor a fost mai mică în comparație 
cu primele două : 20 goluri, față de 25 
la 25 martie și 24 la 18 martie, dar 
mai mare decit în etapa corespunză
toare din toamnă (17 goluri).

Și acum, să așteptăm etapa urmă
toare, a XVII-a, care programează jocu
rile : Progresul—Dinamo Bacău, Știința 
Timișoara—Minerul, Dinamo București— 
U.T.A., Jiul—Steaua, Metalul—Dinamo
Pitești, Petrolul—Știința Ciuj 
—Rapid.

ETAPA DE IERI

șt Si. roșu

Rapid—Dinamo București 1-0 (1-0)
Progresul—Steaua 4-3 (2-2)
U.T.A.—Știința Timișoara 1-1 (»-®)
Minerul—Petrolul 1-0 (1-0)
Dinamo Bacău—Metalul 2-2 (2-0)
Știința Cluj—Jiul 1—0 (0-0)
Dinamo Pitești—St. roșu 3—1 (1—0)

CLASAMENT
1. Steagul roșu (1) 16 10 2 4 36:22 22
2. Dinamo Buc. (2) 16 9 3 1 33:20 21
3. Progresul (4) 16 9 1 6 32:19 19
4. Petrolul (3) 16 8 2 6 32:23 18
5. Rapid (5) 16 7 4 5 20:18 18
6. Știința Cluj (6) 16 7 3 6 30:26 17
7. Știința Timiș (7) 16 7 2 7 18:21 16
8. Dinamo Bacău (8) 16 6 3 7 19:22 ÎS
9. Minerul (11) 16 7 1 8 16:32 15

10. Steaua (9> 16 5 3 8 32:32 13
11. Dinamo Pitești (13) 16 5 3 8 22:26 13
12, Jiul (10) 16 5 3 8 19:32 13
13. U.T.A. (12) 16 5 2 9 23:26 12
14. Metalul (14) 16 4 4 8 25:38 12

Min. 8 al meciului Progresul—Steaua: Baboie a ajuns mai repede la minge 
decit Voinescu prin plonjon și înscrie primul din seria celor 7 goluri. 

Foto : T. Chioreantt

Un meci fru
Progresul a învins cu 4-3 (2-2) 

printr-un joc simplu și

publicul

„Deschidenea" cuplajului de ieri de 
pe Stadionul „23 August" a fost, de 
fapt, „vedeta" programului. întîlnirea 
Progresul-Steaua a Întrunit toate a- 
tributele pentru a cuceri
spectator. Ambele echipe — dar n,ai 
cu seamă Progresul — nu și-au precu
pețit eforturile pentru a face asistența 
să trăiască intens acest meci. Și au 
reușit. A fost un joc viu, dinamic, 
sportiv, adesea de o tehnicitate ridi- \ 
cată, cu faze rapide, palpitante ci nd 
la • poartă cind la alta, cu o evoluția

mos!
echipa Steaua > 

eficace
pasionantă a scocului, eu 

— și toate acestea Intr-un
de-a dreptul 
multe goluri 
cadru cu adevărat primăvăratic, îm
bietor și pentru jucători și pentru cei 
peste 70.000 de spectatori din tribune.

La capătul celor 90 de minute de 
Progresul a ieșit învingător gra- 

unei pregătiri mai bune decit *
joc, 
tie

J, BERARIU
P. GAȚU <

(Continuare tn P^S- «



C. S. O. Craiova la prima infringere in retur!
Rapid București - C. S. 0. Craiova

Spre

79-69 (39-35) iu seria a Ii-a a campionatului masculin
MASCUL1N — SERIA I sfîrșit, campioanele

A ÎNCEPUT returul categorii

Știinta Timisoara — GS.M. Galați 
85—58 (32—20). Victorie categorică 
fcxtr-ini meci în care gazdele au fost 
net superioare. (N. Mîhăilescu — co
resp.).

Constructorul Arad —• Știința Cluj 
55—56 (23—23). După o repriză echi- 
lforaiă, gazdele au dominat categoric 
după pauză, conductnd țzmă m min. 
88. Din acest moment însă, jucătorii 
de ia Constructorul comit mai multe 
greșeli de apărare, fapt dare permite 
oaspeților să egaleze și să câștige la 
Hmrtă. S-au remarcat I Schaffer (25), 
Mma (13), Bocsai (10) de le Cors- 
irudterui și Albu (22), Demian (12), 
Vtzf (12) de ia Știința, (Șt lacob — 
coresp.).

eu intrat în 
ritmul obișnuit, abthsnd o victorie 
clară.

rele nu au putut fi cunoscute decit

Progresul București - 
București 61—70 ( 32—35).

Dina mo

SERIA A II-A

București — C.S.O. 
(39—35). Liderul a

Voința Tg. Mureș 
iași 102-45 (45—22).

I.T.B. — Petrolul Ploiești 89—^5 
(44-13).

CSM. Crișana Oradea — I.C.F. 
80—53 ( 34—23). Localnicele an ju
cat mai organizat, avîod inițiativa in 
permanență. Victoria lor este meri
tată. Principalele realizatoarei Dara- 
baș (20). Pariu? (15); Twzfa (12) 
de ia CiS.M. ți I zbiceam (!!), Cer- 
codei (9), Hocacek (9) de U I.GF. 
(M. Roxin — AI. Jilău — coresp ).

rele nu au putut li cunoscute decit o 
dată cu fluierul final al arbitrilor. Am
bele echipe au condus pe rînd și cu 
citeva secunde înainte de sfîrșit scorul 

Agronomia -era egal: 41-44 In această situație, Ma- 
darasz a comis un fault și I. Rizescu 
a transformat cele două lovituri li
bere, aducirtd bucureștencelor victo
ria. (R. Bogdan — coresp.).

A. S. Blănuri Oradea Voința

taut cu o evoluție de scor interesantă. 
Localnice ni au obținut victoria io utti- 
meie secunde. (M. Roxin — Al. Jilău 
— coresp. y.

Știinta Chij
59—44 (27—18).

Voința Oradea

SERIA A Ii-A

SERIA I
Știința GalațiDinamo Suceava

ța_o (1-0).
Prahova Ploiești

2—2 (2—1).
Flacăra Moreni

4—1 (0-0).
Foresta Fălticeni 

cău 1—0 (1—0).
C.S.M.S. lași — C.F.R. Pașcani 2—0 

(1—0).
Poiana Cimpiti^ — C.S.O. Brăila 

3—0 (1—0).
Dutauio .Galați — Ceahlăul P. 

NV.-nI 2—0 (1—0J.
CLASAMENTUL

Rapid Focșani

— St. Roșie Ba-

Carpați Sinaia

5. C.F.R. Roșiori 14 7 1 6 22H
e. Tractorul Brașov 14 4 6 4 16:
7. C.S.M. Mediaș 14 5 3 6 14::
8. C.S.M. Sibiu 14 5 3 6 16::
9. Chimia Făgăraș 14 5 2 7 20::

10. Metalul Buc. 14 5 2 7 2131
11. Chimia Govora 14 5 2 7 12:
12. Știința Buc. 14 5 1 8 25:1
13. Flacăra roșie Buc. 14 5 1 8 20::
14. Portul Constanța 14 4 3 7 15:;

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Rf
— FI. Roșie București; C.S.O. Cra

Craiova 
fost ne- 

părăsească pentru prima oară 
învins în retur. Deț haodi

Rapid 
79—69 
voit să 
terenul ..... — ........
capeți de lipsa lui Dinescu, feroviarii 
mi luptat cu o deosebită ambiție pen
tru victorie. Basctietbaliștii de ța Ra
pid au atacat mai organizat cu mul
tă preocupare pentru blocaje și încru
cișări si au urmărit mai atent la pa
nou. Chiar în ultima parte a me
ciului, cind echipa pierduse 5 jucători 
pentru 5 greșeli personale rezervele 
au reușit să „țină pasul", menținmd 
avantajul acumulat de ceilalți parte 
neri.

Evoluția

Voința București — Progresul Bucu
rești 47—44 (23—19). Jucătoarele de 
la Voința au condus in permanență, 
obțin,nd prima victorie din acest cam
pionat (R Bogdan — coresp.). VIITOARE :

1. Poiana Ci mp i na 14 11 1 2 31:10 23
2. C.S.MS . Iași 14 10 2 2 42:10 22
X Prahova Ploiești 14 S 7 1 23:15 19
X Dinamo Galați 14 7 3 4 27:21 17

Foresta Fălticeni 14 7 1 C 17:10 •5
f. Carpați Sinaia 14 C 2 6 32:36 14
7. Silința Galați 14 5 2 7 22:25 12
8. CeahUul p. Neamț 14 5 2 7 19:24 12
9. C.F.R. Pașcani 14 5 2 7 18:23 12

10. C.S.O. Brăila 14 4 4 c 15:21 12
11. Rapid 1Focșani 14 3 5 c 18:27 11
IX Dinamo Suceava 14 4 2 8 17:29 10
13. Flacăra Mureni 14 3 3 8 18:27 9
IX Steaua Roșie Bacău 14 2 4 8 13:28 8

C.F.R. Paș-

Știința Bucirețti — G S Mureșul 
Tg. Mtreș 46 44 (22—22). Joc ex
trem de echilibrat in care învingătoa-

întreceri frumoase în probele feminine

ETAPA
câni—Dinamo Suceava; Ceahlău) P.
Neamț—C.S.M.S. Iași ; 
Bacău — Dinamo Galați; 
ila — Foresta Fălticeni; 
lăți — Flacăra Moreni; 
șani — Prahova Ploiești; 
oaia —

St. Roșie 
C.S.O. Bră- 
Știința Ga- 
Rapid Foc- 
Carpați Si-

— Chimia Govora ; Portul Consta
— Metalul București; Știința Bu 
rești — Tractorul Brașov; Chit 
Făgăraș — C.S.M. Mediaș; Dina 
Obor — Farul Constanța | C.S.M. 
biu — C.F.R. Roșiori.

SERIA A JII-A
Vagonul Arad — C.S.O Baia M 

6—0 (3—0).
Mureșul Tg. Mureș — Recolta I 

rei 2—0 (2—0).
C.S.M. Crișana Oradea — C.Sț 

Cluj 2—1 (0—1).
A.S.M.D. Satu Mare — Ind. 1 

mei C. Turzii 1—0 (0—0).
C.S.O. Timișoara — Crisul Ora 

2—1 (0—1).
Corvinul Hunedoara — Rapid 

Mureș 3—0 (1—0). I
Arieșul Turda — C.F.R. Arad 3 

(0-0). |

Evoluția era iovei i ilor ne-a dezamă
git in mare măsură. Oaspeții au do
vedit lipsuri în apărare, iar în atac 
*u „trăit" mai mult pr’n acț!,jnite 
personale a,le lui Hofman. Viciu ș 
lonescu. Scorul a fost ecESibra" timp 
de 25 de minute. Apoi, rapidiștii au 
luai un avantaj mai mare (10—12 
puncte) — datorită unor frumoase 
acțiuni încheiate cu st oces de Po
pescu, Predtilea și in special tînăr.il 
Oragomirescu — pe care l-au menți
nut pînă la sfîrșit. (a. v.).

CLASAMENTUL >>k
1. Crișana Oradea 14 10 i 3 27:
2. Mureșul Tg. Mureș 14 8 3 3 29:
3. C.S.O. Timișoara 14 8 3 3 20:
4. C.S.M. Cluj 14 6 5 3 20:
5. C.S.O. Baia Mare 14 7 3 4 22:
6. Ind. Sîrmei C. Turzii 14 7 2 5 23:
7. Arieșul Turda 14 5 6 3 18:
8. Vagonul Arad 14 6 2 G 24:
9. Recolta Cărei 14 4 4 li 19

10. Crișul Oradea 14 3 4 7 19
11. Rapid Tg. Mureș 14 3 4 7 15:
12. A.S.M.D. Satu Mare 14 3 4 7 11:
13. C.F.R. Arad 14 2 4 8 11:
14. Corvinul Hunedoara 14 3 1 10 141

ETAPA VIITOARE: C.F.R. An

Poiana Cîmpina.
SERIA A II-A

C.S.M Mediaș — Știința București 
1—2 (0-1).

CF.R. Roșiori
2 -! (0—0).

orul Brasov
1-1 (0-1).

Chimia Govora — C.S.M.
0—1 (0-1).

Farul Constanța — Chimia Făgăraș 
4—2 (0-1).

FI. Roșie București — C.S.O. Cra
iova 2—1 (2—1).

Metalul București — C.S.M. Sibiu 
0—1 (0—01.

liber: 1. M. Căpră-BĂIEȚI. 100 m 
rescu 1:01,8; 2. C. Georgescu 1:01,9; 
100 m bras: 1. A. Schntahzer (Sleaui) 
1:16.4: 2. 1. Gonczi (Steaua) 1:17,7: 
1O0 m spate: 1. L. Berea (Dinamo) 
1:10.2; 2. Gh. Trohani (C.S.Ș.) 1:11,3; 
3. T. Șerban (Progr.) 1:11,4; 400 m 
mixt: 1. AL Popescu (Dinamo) 5:36.5; 
2. V. Bud.ri C-tcaua) 5:45.1; 200 m flu
ture: 1. V. Medianu (Steaua)) 
400 m liber: 1. M. Că pră rescu 
2. D.
bras: ' 1.
Glo'z
2:52.5; 
2:35,1; !
100 m
?.. V Bu.iai 1:10.2. (A. A.)

(Dinamo) 5:04,2;
Scliinaltzer 2:50,3;

3. E.

Nagv
. A.

(Steaua) 2:51,4,
200 m spate: 1. Gli.
2. M. Cerchez (Steaua)
fluture: 1. V. Medianu

2:36,3; 
5:02,6;
200 n> 
2. D. 
Gonczi 

Troll ani 
2:37,1; 
1:08,4:

Dinamo

Portul

Obor

Cons-

Reșița
C.S.M. Crișana; C.S.M. Cluj — Z 
șui Turda ; Rapid Tg. Mureș — 
gonnl Arad; Recolta Cărei — C. 
Timișoara ; C. S. O. Baia Maro 
A.S.Ă4.D. Satu Mare; Crișana Ori 
— Mureșul Tg. Mureș; lud. Sil 
C. Turzii — Corvinul Hunedoara!CLASAMENTUL

1. Farul 14 10 1 3 38:15 21
2. C.S.O. Craiova 14 7 3 4 23:10 17
3. C.S.M. Reșița 14 8 1 5 27:22 17
4. Dinamo Obor 14 8 1 5 24:24 17

Știința BucureștiBacău

i Timi-

i

m 
Și

FEMiNIN — SERIA I

și Dumitrescu (18) au fost 
buni jucători ai Steagului 
Radar — coresp.).

A.S.A.
62—74 ( 27—34).

Rapid București — Știința 
poara 73—83 (33—36). Studentele au 
făcut un meci curajos, reușind chiar 
«ă conducă timp de 25 de minute (I).

Voința Iași — Dinamo Tg. Mu
reș 70—56 (32—26).

1n

S-a terminal o nană probă... Medicul sportiv Keaterina Cristea verifică pulsul 
unei tinere înotătoare. Cercetările medicilor sportivi ajută, in mare măsură, 
munca de instruire desfășurată de antrenori. Foto: Gh. Amuza

Cei mai buni schiori școlari

Voința Tg. Mureș — Steagid roșu 
Brașov 45—81 (17—34). Gazde'e au 
tost net depășite de acțiunile in mare 
viteză desfășurate de brașoveni. Bir- 
Kari (20) 
cei mai 
noșu. (V.

Și de dala •ceasta Ielele au fost a- 
celea care ao .încălzit" tribunele bazi
nului acoperit de la Floneasca. Probele 
feminine 100 m bras și 400 m liber s-au 
detașat pna spectaculozitate si — tn 
parte — prin valoarea tehnici. La bras 
Sanda Iordan (Dinamo), Zoe Reznicenco 
(C.S.Ș.) ne-au oferit o eursl piu dis
putat!. C» o zvăcnituri mai puternici, 
fanda a atins marginea bazinului mai 
repede cu ..CÎteva sutimi de sec undi ! 
în cealaltă probă. 400 m liber, Ingrid 
Văchter-L'ngur (Știința) a invins-o pe 
Cristina Balaban (Dinamo) cu numai 
2 zecimi de secundă. Cu o comportare 
satisfăcătoare si două recorduri perso
nale au încheiat concursul, la 100 
liber. Mircea Căprărescu (Steaua) 
Cornel Georgescu (Știinta).

In general, rezultatele înregistrate
coo<-l--ul de selecție a înotătorilor bucu- 
rcrloui, sînt mai bune in probele femi
nine.

FETE. 100 na spate: 1. Anca Trohani 
(C.S.Ș.) 1:17,3; 2. Ingrid Wjcliler-l*n- 
gur 1:19.1; 100 m fluture: 1. Măriuea 
Rotaru (Rapid) 1:21.5; 2. ) «silica Ro
taru (Dinamo) 1:28.7; 3. Gabriela Tăr. 
năuceanu (C.S.Ș.) 1:29.2: 100 m bras:
1. Sanda Iordan 1:25.5; 2. Z-ve ttezoî- 
cenoo 1:25.5; 3. Florentina Rambosec 
(C.S.Ș) 1:27.0; 100 m liber: 1 Va*- 
lica lurciuc (Dinamo) 1:12.3: 2. 
harta Zarcliicviei (Progr.) 1:16.3; 
Milena Dum’rtreseu (C.S.Ș.) 1:19.2: 
Monica Munleanu (Progr.) 1:19.4: 
Gabriela Talpan (C.S.Ș.) 1:10.5; 400 m 
liber: 1 Ingrid Vlriiler-l'ncur 5:33.0;
2. Cristina Balaban 5:31.1; 200 m bras: 
1. Zoe Reznictmco 3:07,0; 2. Florentina 
Rambosec 3:08.5; 400 m mixt: 1. 
silica Iurciuc 6:31.6.

și-au desemnat campionii
BRAȘOV 1 (prin feâefoti). — Pîr- 

tiife din Postăvar au găzduit sim- 
băfă si duminică finalele pe țară ale 
campionatelor republicaoe școlare de 
schi. Aproape 200 de coocurenți, elevi 
și eleve din II regiini ale țării, ală
turi de o selecționată a școlarilor din 

I R. P. Ungară, s-au întrecut în probe 
•dpine și de fond. Timpul n-e fost 
prea prietenos, iar zăpada grea a su
pus pe coocurenți la im efort deose
bit. Totuși, ca urmare a bunei pre
gătiri, școlarii schiori au învins aceste 
greutăți și au obținut rezultate teli- 
nice remarcabile. Bine s-au compor
tat sportivii din reprezentativa re- 

' giunii Brașov. Este de remarcat, de 
■semenea, performanța chijeonutoi 
Geza Tornori, care a devenit dublu 
campion, precum și a tinerilor schiori 
din selecționatele regiunii Suceava. 
Oaspeții au avut o comportare fru
moasă în probele de ștafetă. La suc
cesul competiției a contribuit din plin 
o organizare excelentă. Iată acum 
rezLrftațete tehnice:

FOND, 5 km băieți: 1. C. Arghi- 
ropol (Brașov) 22:04,2; 2. I. Nan
(București) 22:11,6; 3. V. Narea (Bra
șov) 22:20,9; 4. T. Cucerea (Sucea
va) 23:18,4; 5. I. Funieru (Ploiești) 
23:23,2 j 3 kra fete: £ Rodica Mu»-

teaou (Brașov) 16:54 8; 2. Viorica
Vlasea (S:>ceava) 17:18.9; 3. Klara 
Schelkier (R.P.U.) 17:57,8; 4. Elena 
Popa (Brașov) 18:42.6; 5. Maria
Stănilă (Brașov) 18:58,4; ștafetă 
3x5 km băieți: 1. Brașov 1 h 08:15,5;
2. Suceava I h 10:15,8; 3 Ploiești 
1 h 13:24.8; ștafetă .3x3 km fete: 1. 
Suceava 55:12,4; 2. Brașov 56:15.0;
3. R. P. Ungară 1 h 08:09,3.

Coborire băieți : 1. G. Tomori
(Cluj) 1:16,1 ; 2. T. Blaj (Brașov) 
1:16.4; 3 C. Cișmaș (Brașov) 1:17,9; 
4—5. St. Manea și D. Munteanu 
1:18,6; slalom special băieți: 1. G.
Tomori 1:13,9; 2. M. Puîu (Ploiești) 
1:19,5; 3. D. Mureșan (Ploiești)
1:19,7; 4. Gh. Mărgărit (Ploiești)
1:20,4; 5. Em. Mihăilă (SiKeava)
1:23,4; coborire fete: I. Constanța
Măzgăreanu (Brașov) 1:04,0; 2. Mi- 
haela Casapu (Brașov) 1:06,1 ; 3. 
Liana Blebea (Brașov) 1:06.5; 4. Ma
riana Andreescu (Suceava) 1:07,8 ; 5. 
Ioana Baiu (București) 1:09,6; slalom 
speriat fete: 1. Mitiaela Casapu
1:11,0; 2. Constanța Măzgăreanu
1:13,3; 3. Mariana Andreescu 1:18,7;
4. Liana Blebea 1:25,1; 5. Reka Lit-
kay (R.P.U.) 1:23,8.

CAROL GRUIA — coresp. regional

©ronosțSo
Așa arată o variantă cu 12 rt 

tate exacte la concursul PRQ 
SPORT tir. 13 din 1.IV.1962 t

1. Dinamo Buc.—Rapid 
(cat. A) 0—
Progr.—Steaua (cat. A) 

4— 
Min.—Petrolul (cat. A)

'
Din. Pitești—St. roșu 
(cat. A) 3-;
UTA—Știința Timiș.
(cat. A) 1 —
Știința Cluj—Jiul (cat. A) 

i-J
Din. Bacău—Met. (cat. A)

2 I
Din. Suceava—Șt. Galați 
(cat. B) 1-1

IX. Chimia Govora—CSM 
Reșița (cat. B) 0—|

X. CSM Mediaș—Știința Buc. I 
(cat. B) 1-1

XI. Farul—Chimia Făgăraș I (cat. B) 4-|
XII. ASMD Satu Mare-Ind.

Sîrmei C. Turzii (cat. B) I 
i-l 

Variante depuse: aproximativ 4î|

II.

III.

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.

ETAPA A X A: ACALMIE
REZULTATELE ETAPEI : 

MASCULIN
SERIA I : Rapid București — Pe

trolul Ploiești 3—0 (7, 9, 6) ; Dina
mo Or. Dr. Petru Groza — Steaua 
București 3—1 (15—6, 13—15, 15—11. 
15-11); C.S.M.S. lași - Știinla 
Cluj 3 8 (15—12, 13—15, 13—15,
15—7, 15—11); Știința Galați — Ști 
ința Petroșeni 3—0 (6, 10, 14).

SERIA A ll-A: Progresul Bucu
rești — Dinamo București 3—I (15— 
13, 15—13, 13—15, 15—13) ; FI. roșie 
București — Farul Constanta 1—3 
(11 — 15. 15—13, 10—15, 14—16); 
C.S.M. Cluj — C.S.O. Craiova 3—0 
(9, 14, 13) ; Știința Timișoara — Trac
torul Brașov 0—3 (II. 13. 15).

FEMININ
SERIA I : l.F.A. București — Ști

ința Cluj 0-3 (13, 5, 8); Metalul 
București — C.S.M.S. Iași 3—1 
(15- 4, 15—6, 2—15, 15—13); Olim
pia Brasov — Dinamo București 1—3 
(15—11, 7—15, 11—15, 12—15);

C.S.M. Cluj — Voința M. Ciuc 3—0 de-a dreptul puerile,
(16, 6, 1).

SERIA A ll-A; C.P. București — 
Progresul București 3—1 (13—15,
15—5, 15—9, 15—12) ; Sănătatea Bucu
rești — C.S.M. Sibiu 2—3 (4—15, 
15—13, 15—6, 8—15, 14—16) ; Farul 
Constanta — Rapid București 2—3 
(10—15.’ 15 9, 15—5, 13—15, 9—15); 
C.S.O. Craiova — C.S.O. Timisoara 
3-2 6-15, 15—9, 15—11, 5—15,
15-6).

Cele două surprize... aproximative, 
din meciurile masculine de ia Timi
șoara și Cluj, ne îngăduie totuși să 
afirmăm că etapa a X-a a campio
natelor republicane, cea de a treia a 
returului, a fost intr-adevăr o etapă 
calmă, și chiar mai calmă decit o 
arată unele rezultate. Pentru că, in 
majoritatea cazurilor, scorurile ceva 
mai strinse ilustrează nu atît ripostele 
de valoare ridicată ale învinșilor și — 
deci — jocuri neapărat echilibrate, cit 
gradul în care — pe alocuri — în
vingătorii și-au complicat singuri si
tuația, (win erori tactice cile odată

de neing 
Ne referim, in primul rînd, la t 
masculină Progresul București 
cea feminină a C.S.M. Sibiu : 
zăm îndeosebi jocul defensiv d 
nia a doua, defectuos la mai 
echipele.

Cit privește nivelul tehnic și s 
cular al meciurilor, el a fost î 
nere scăzut, nefăcind excepție 
aceasta nici derbiul etapei, r 
masculin dintre bucureștenele P 
sul și Dinamo, animat și inte 
mai mult prin evoluția scorului

Iar în clasamente, o singură 
dificare importantă : căderea t 
masculine C.S.O. Craiova din si 
II-a de pe locul 4 (pe care a 
Farul Constanța) pe locul 
alte două neesențiale: in
a ll-a masculină, FI. roșie Bu< 
și C.S.M. Cluj și in seria a 1 
campionatului feminin. Pro 
București și C.S.O. Craiova au 
bat între ele locurile din etaps 
cedentă.

x—cJ
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PRIMELE TREI CLASATE ÎNVINSE IN ETAPA DE IERI
DINAMO PITEȘTI - STEAGUL ROȘU 3-1 (1-0) Petrolul Ploiești ia a treia înfrîngere: 0-1 la Lupeni! 0 victorie muncită:

PITEȘTI, 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

DINAMO PITEȘTI — STEAGUL 
ROȘU 3—1 (1—0). Au marcat! 
LALU (min 29) care a reiuat o 
minge scăpată copilărește de Haj- 
Wu; NAFTANAILA (mm. 49) 
printr-un șut plasat de te 15 m l 
LOVIN (min. 63) care a reluat la 
o învălmășeală din apropierea por
ții o lovitură liberă executată de 
Halagian: LALU (min. 75) din 
lovitură liberă peste zid.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu— 
Valcan, Barbu, Haimovici — Fk>- 
Tescu, Radu — Constantinescu, 
Corneaiwi (din mtn. 50 Lovin), 
Lalu, Halagian, Lovin (50 Tur- 
can).

STEAGUL ROȘU: Hajdu - 
Zbircea, Zaharia, Nagy — Sere- 
dai (46 Campo), Szigeti — Hașoti 
'(50 Berekmeri), Năftănăilă, Necula 
(46 Seredai), Campo (46 Hașoti), 
David.

Siadionul din Pitești — arhiplin, 
culoarele tribunelor erau blo

cate. Sute de spectatori s-au urcat pe 
podul de lingă intrare, iar alte zeci 
în... plopi.

Partidă de luptă, însă de un nive] 
tehnic scăzut. PiteștenH au făcut ri
sipă de energie. Steagul roșu a jucat 
sub posibilități Lipsa lui Fusulan, 
Mesaroș și mai ales a lui Ghiță a 
fo6't din plin simțită. Victorie meri-

U. T, A-Știința Timișoara 1-1 (0-0)
ARAD, 1 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Timpul a fost frumos, tere
nul acceptabil și galeride in mare for
mă. Singur jocul nu a fost în ton cu 
ambianța agreabilă în care s-a desfă
șurat. Cu toate eforturile depuse de 
componcnții celor două formații, calita
tea partidei a fost necorespunzătoare 
sub toate raporturile. Și poate că su
porterii arădenilor ar fi fost dispuți 
să treacă cu vederea și acest neajuns 
dacă echipa lor ar fi cîștigat cele două 
puncte atît de prețioase. Koszka „astru” 
solitar într-o formație amorțită, obosită, 
și-a pierdut repede strălucirea, devenind 
după primele ÎS minute unul dintre cei 
12 anonimi (după pauză Mețcas l-a în-

Joc egal la Dacau:
Dinamo — lictalul

Tîrgoviștc 2-2 (2-0)
BACĂU, 1 (p-rin telefon). Dinamoviș- 

tii nu au reușit să treacă de metalur- 
giști. cu toate că au condus cu 2—0 
din min. 20. Ei au făcut în continuare 
marea greșeală de a-și supraaprecia 
forțele, greșeală cu atît mai gravă cu 
cit jocul oaspeților nu lăsa de loc să 
se întrevadă că aceștia s-au resemnat 
luptind doar pentru un rezultat cit 
mai strîns. Dimpotrivă. Deși dinamo- 
viștii s-au dovedit superiori in prima 
parte a meciului. (Nemeș marchează 
cu un șut plasat în min. 15 iar Gram 
mărește scorul în min. 20, La o lovitură 
liberă de la 18 m) totuși metalurgiș- 
tii nu se descurajează, continuă să 
lupte din răsputeri pentru un joc des
chis. reușind cu timpul nu numai să 
echilibreze partida, dar chiar să preia 
inițiativa. Atacurile oaspeților au silit 
interii dinamoviști la un joc retras, 
în timp ce metalurgiștii organizau ac
țiuni ofensive, din ce în ce mai pe
riculoase, pină cind apărarea gazdelor 
cedează : in min. 74 Al. Lazăr reia cu 
capul o centrare a lui Murețan iar în 
min. 83 Chiriță in luptă cu Gross îl 
depășește pe acesta, egalînd.

In finalul partidei localnicii atacă cu 
disperare, dar ca și în restul întîlnirii 
șuturile lor sint trase de la distanță 
sau apărate de Andrei. Dinamoviștii 
au avut „o bară” la un corner execu
tat de Publik. Metalurgiștii au meri
tat punctul obținut la Bacău datorită 
dîrzerdei cu care și-au apărat șansele.

Arbitrul Dumitru Rttsu (București) 
a condus următoarele formații : DINA
MO : Buc.ur-Gross, Lazăr, Cincu-Rădu- 
lescu, Vătafii Drăgoi, Nemeș, Gram 
Cjripoi, Publik.

METALUL : Marcu (Andrei din 
min. 21)—Popescu, Prandea, Georges- 
cu-Nițescu, Petrescu-Al. Lazăr, Mure- 
șan, Cazacu (Prodanciuc), lordache, 
Chiriță.

ILIE 1ANCU și 
GH. DALBAN coresp. 

tată a gazdelor datorită combativi
tății.

La pKeștemi: un portar sigur, e 
linie de fund fermă, uneori prea dură 
In partea a doua a jocului, doi mij
locași neobosiți (principalii factori ai 
victoriei). Ei au avut un atac care, 
deși nu a legat prea multe acțiuni, 
3 periclitat poarta lui Hajdu, mai 
ates prin baiu și Lovin mereu te 
pest.

La brașoveni: un portar neoores- 
punzător, o linie de fund ușor pene- 
trabilă, mijlocași buni, dar atacul lip
sit de coeziune. Neinspirată a foist 
trecerea lui Seredai în atac după 
reluare. N-a întărit atacul, in seb Ti» 
3 slăbit apărarea, Campo neizbutind 
să fie avanpostul lui Zbircea și Za
haria și să acopere suprafața de te
ren care ii revine de obicei lui Se
redai. In general a surprins lipsa de 
nerv a liderului.

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus 
bine, dar a avut o scăpare regre
tabilă. In minutul 47 Lalu a înscris 
te capătul unui sprint lung, dar go ui 
a fost anulat abia după intervenția 
arbitrului de tușă, care a reclamat 
un fault real asupra lui Zaharia la 
mijlocul terenului, deci în apropierea 
arbitrului de ceotru.

La ora cind telefonez, la Pitești lip
sesc doar focurile de artificii.

IOAN CHIR1LA

locuit pc Szftcs) ai echipei gazde. An- 
grenindu-se ntr-un joc dc uzuri ce le 
convenea de minone oaspefîior mai bine 
dotați fizic, art denii n-au reușit decit 
un chinuit scor egal în urma transfor
mării unei lovituri de la 11 m (min. 
77) de către Sasu.

Studenții timișoreni au luptat cu 
multă ambiție pentru vicLoria culorilor 
clubului lor și dacă una dintre marile 
ocazii ratate de către Mițaru și Mano 
lache (în prima parte a reprizei a doua) 
ar fi fost fructificată, țelul propus 
putea fi îndeplinit. De altfel, intrînd pc 
teren preocupați de acest lucru, nici 
contribuția lor la valoarea tehnică-spec- 
t a on Iară * partidei nu a fost simțită. 
Colul timișorenilor a fost înscris în 
min. 50 cu capul de Lereter. 0 privire 
de ansamblu a modului cum s-au com
portat ambele echipe ne permite să tra
gem concluzia că totuși rezultatul este 
©chil abil: amin două formațiile au avut 
perioade de dominare egale. Superiori
tatea oaspe|il<»r a oonstat doar în agre
sivitate * faza de finalizare.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a condus 
bme formațiile :

U.T.A.: Faur—SzDcs (Capaș), Bă- 
cwț, Neamțu—Capaș (Mețcas), Koszka 
— Selymesi, Sasu, Pop, Floruț, Czako.

ȘTIINȚA: CURCAN—Jenei, TUR- 
CAN, Georgescu—Botescu, TÂNASE— 
Gîrleanu, Șețu, MANOLACIIE, LERETER, 
Mițaru.

V, PAUNESCU

PROGRESUL A ÎNVINS CU 4-3 (2-2)
(Urmare din pag. 1)

partenerului, printr-un joc mai bine 
organizat și mai eficace cu care și-a 
întrecut adversarul in toate compar
timentele. A fost o victorie pe deplin 
meritată. Dar pină s-a conturat ea, 
Progresul a trecut prin multe emoții, 
pentru că după ce a condua de două 
cri, a foat egalat și chiar întrecut, tre
buind apod să lupte din lăsputeri 
pentru egalare și în finaJul meciului 
pentru victorie.

Partida a avut un început furtunos, 
imprimat de Progresul, care a și mar
cat, de altfel, în min. 3 prin Baboie, 
dintr-o acțiune colectivă, desfășurată 
de Ia o aripă la alta. Dar, primul șut 
al echipei Steaua Amin. 10) a Însem
nat și... golul egalizator. Autor: Cons
tantin. Jocul continuă intr-o alură ra
pidă și este oarecum echilibrat. Se 
execută multe comere, bine bătute, 
care dau de furcă apărătorilor. Apoi 
Progresul revine în atac, unde acțio
nează foarte iute, mai ales, prin Voi
nea și Oaidă, veșnic in mișcare. El 
și construiesc faza din care înscrie 
Voinea în min. 27, printr-o combinație 
□curtă dar iute: 2-1. Inițiativa apar
ține in continuare Progresului. Echi
pa Steaua face eforturi vizibile pentru 
a ține pasul cu adversarul său, mai 
ales că înaintarea pierde repede min-.

LUPENI, 1 (prin telefon). Timpul 
nefavorabil (ploaie măruntă, vini re
ce) n-a împiedicat pe cei 10.000 de 
spectatori aă urmărească jocul dintre 
Minerul ți Petrolul. terminat cu vic
toria meritată a gazdelor: 1-0 (1-0).

Scorul este deschis chiar in primul 
minut. Standu U lansează pe Cucu 
care depășește apărarea adversă p 
șutează; lonescu respinge, dar Cucu, 
care urmărea faza, introduce balonul 
in poartă : 1-6. In restul reprizei, Pe
trolul echilibrează jocul, iar spre afir- 
Jit domină.

In repriza secundă. Petrolul se a- 
pără, reușind să destrame cu destulă 
ușurință atacurile Minerului. Foarte 
periculos este Cucu, pe care Florea nu 
reușește aă-1 deposedeze de minge 
decit prin taulturi. In min. 70. Pahon-

Rapid-Dinamo București 1-0
Cită deosebire — ea dinamism, ca 

nerv, ca spectaculozitate, ca să nu mai 
vorbim de factura tehnică a jocului — 
intre partida vedetă Rapid-Dinamo 
București și ^deschiderea" de ieri, de 
Pe ^23 August"! Intr-adevăr, tocmai 
acest joc, de Ia care se aștepta mai 
mult, s-a desfășurat într-o atmosferă 
de acalmie cvasi-generală, n-a antre
nat nici un moment tribunele, a fost 
sărac și in goluri și in faze de poartă. 
Jucătorii celor două echipe s-au în
trecut în a face greșeli peste greșeli, 
care au dus la un joc confuz, neinie- 
resant.

A ciștigat pină la urmă Rapid cu 
1-0, printr-un gol înscris de Ozon din 
lovitură de la 11 metri, in minutul 17, 
la un hends comis in oareu de Nun- 
ureiller III. Acest avantaj debil, de 
un singur gol, a fost bine apărat pină 
la urmă de rapidiști, fără insă ca ei 
să manifeste o superioritate în joc. 
Dacă prima repriză le-a aparținut mai 
mult lor, in cea de-a doua cei care au 
atacat mai mult au fost dinamoviștii 
care lăsau chiar impresia, la un 
moment dat, că vor egala. Apare clar, 
în aceste condiții, că „greul" meciului 
l-a dus ieri apărarea rapidiștilor. Și 
intr-adevăr, cei mai buni jucători ai 
echipei au fost cei din liniile de fund 
Și de mijloc. Ei au stăpinit atit de 
bine propriul teren incit, la ultimul 
apărător, portarul Todor, au ajuns 
foarte puține mingi periculoase. Apă
rătorii rapidiști au jucat calm, hotă- 
rit, s-au ajutat reciproc (cum a fost 
cazul in minutele 57 și 67, cind Dan 
Coe și Motroc au reparat fiecare o 
greșeală a celuilalt). Subliniem și me
ciul bun făcut de noua linie de mijlo
cași a Rapidului, alcătuită din Gher
ghina și Georgescu. A jucat, în schimb, 
slab atacul Rapidului in oare doar Ce- 
dreanu și I. lonescu au corespuns. Sub 
așteptări Balint și Ozon.

Ca comportare de ansamblu, Dina
mo a mers cam după același calapod. 
Adică : o linie de fund greu de trecut, 
doi mijlocași activi și un atac lipait 
de legătură, oare n-a reușit si închege 
acțiuni periculoase, steril. Poate că la 
aceasta a contribuit și accidentarea lui

gea, iar apărarea nu este prea sigură.
Totuși, la un contraatac, surpriza se 
produce : Steaua egalează din nou. Și 
tot prin Constantin, care transformă 
un 11 m : 2-2.

La reluare, Steaua are Inițiativa- 
Atacul său Inițiază ctteva acțiuni mal 
legate și în min. 63, după cu Voinea 
și Mafteuță rataseră două situații fa
vorabile, Raksi înscrie la o greșeală 
a lui Nedelcu : 2-3 ! A pierdut Pro
gresul ? Nu. Echipa joacă cu mult 
nerv, cu multă voință, simplu, direct 
pe poartă. Egalarea survine in min. 
72, prin Voinea, care insistă la o 
minge ce părea pierdută. Iar in fina
lul meciului, Progresul a înscris Si 
punctul victoriei prin Smărăndescu 1 
(min. 83), care a trimis în poarta goa
lă, peste apărători, mingea pe care 
Voinescu o respinsese, ieșind din poar
tă : 4-3.

Prin ce a fost mai hun Progresul ? 
Printr-un joc mai bine organizat și 
orientat, majoritatea timpului, pe sche
ma 1-3-3-4 (Smărăndescu 1 retras între 
halfi), printr-un echilibru constant 
între compartimente, printr-un ajutor 
reciproc intre jucătorii din posturi a- 
propiate și între compartimente, prin
tr-un control mal bun al mijlocului 
terenului și prin acțiuni simple dar 
eficace (28 șuturi, din care 12 pe poat- 
tă și i goluri). Mișcarea permanentă 

țu salvează de pe linia porții, respin
gând balonul trimis cu capul de Că
rare- Introducerea lui A. Munteanu în 
Jocul hri Babone dă mai multă vig-ware 
atacului ploieștean. In minutele 75 
fi 80 oaspeții au două mari ocazii, ra
tate de Dridea n care ezită să șuteze.

Arbitrul Cornel Nițescu-Sibiu a 
condus foarte bine echipele: MINE
RUL : Mihalache-Stanciu, Coman, Va- 
sau-Mihăilă, Mihai-Cucu, Comșa, 
Staudt, Olteanu (din min. 85 Nisipea- 
nu). Cărare.

PETROLUL: Ionescu-Pahonțu, Ce- 
polski, Floree-D. Munteanu, Marin 
Maroed-Zanatia, Badea, Dridea I, Ba
bone (din min. 70 A. Munteanu), Dri
dea IL

I. C1ORTEA 
corespondent

Ene II din mia. 24, ceea ce a lipsit 
acest compartiment de un jucător de 
bază.

La începutul jocului, feroviarii sint 
mai activi. Ei se găsesc mai ușor și 
golul din min. 17 concretizează supe
rioritatea lor de pină acum. In min. 
20, Datcu respinge in ultima instanță 
un șut puternic al lui I. lonescu. 
După 4 minute, ia o lovitură liberă 
executată de Pircilab, Ene II reia 
frumos cu capul, dar pe lingă bară- 
Pină la sfîrșit. de notat o bară a lui 
Pircălab (min. 42). După pauză, dina
moviștii sint mai insistenți, forțează 
egalarea, obțin 3 camere la rind iar 
In mm. 52, o minge care se indreota 
spre gol este respinsă in ultima clipă 
de Dan Coe.

Arb. A. Bentu a condus slab echi
pele :

Rapid: Todor-DAJi COE, MOTROC, 
Macri-GHERGHINA, GEORGESCU- 
Kraus (min. 21 C. lonescu). Ozon, I. 
IONESCU, Balint, CODREANU.

Dinamo : Datcu-POPA, NUNWE1L- 
LER III, Ivan-V. ALEXANDRU, CON
STANT! NESCU-Pircălab, ȘTEFAN, Ene 
II (min. 24 Eftimie). Tircovnicu. An 
oheL

RADU URZICEANU 
GH. NICOLAESCU

SCORURI SIRÎNSE ÎAI C.WIOmUI Dl Ifflllll
STEAUA—PROGRESUL 1—1 (0—1)

Derbiul echipelor bucoreștene de ti
neret, așteptat cu viu interes, a satis 
făcut. Partida a plicut atît prin dir- 
zenia ca care s-a luptat, cit și prin fa
lele spectaculoase create. De remarcat 
eă Progresul • ratat o lovitura de la 
11 m în minutul 25, iar tai repriza se
cunda Titani ■ ratat dona ocazii clare 
de a înscrie. Perioadele de dominare an 
alternat: Progresul a avut inițiativa în 
repriza tatii, iar Steaua -— printr-o re
venire puternica ■— ta repriza secundă. 
Rezultatul este echitabil. A înscris : 
Dinu (min. 27) pentru Progresul ți

ECHIPA STEAUA
a înaintașilor a derutat des apărarea 
echipei Steaua. La toate acestea tre
buie adăugată pregătirea fizică și mo
rală excelentă. Echipe Steaua a avut 
o comportare mai bună decit duminica 
trecută, dar a arătat Încă deficiențe, 
mai ales la capitolele omogenitate și 
finalitate înaintarea a combinat prea 
mult in dauna șutului la poartă, (a 
tras 9 șuturi, dintre care 2 in repriza 
a doua!...). Pe lingă aceasta, echipa 
s-a mulțumit să contracareze schema 
tactică ofensivă a Progresului cu mij
loace strict defensive (la fund) ți n-a 
încercat la rindul ei să ridice proble
me similare apărării adverse. Mai tre
buie adăugat că unii dintre jucătorii 
ei de bază (Jenei, Ivănescu, Constantin, 
Mateianu) nu au jucat la valoarea lor.

Arbitrul N. Mihăilescu a avut a 
sarcină ușoară in acest meci foarte 
dîrz, în care s-a luptat mult, dar in 
limitele sportivității. Totuși, el n-a 
condus la nivelul posibilităților sale, 
n-a fost suficient de atent.

PROGRESUL : Mindru-Nedelcu, CA- 
RICAS, SMĂRĂNDESCU II-ION1ȚA, 
Pașcanu-Mafteuță, OAIDA (în prima 
repriză). SMĂRĂNDESCU I, VOINEA. 
BABOIE.

STEAUA: Voinescu, ZAVODA II. 
Hălmăgeanu, Staicu-Jenei, Ivănescu 
(din min. 69 Crișan)-CACOVEANU, 
Constantin, Mateianu, RAKSI, CREI- 
NICEANU.

Știința Cluj —Jiul Petrila 
1-0 (0-0)

CLUJ, 1 (prin telefon). La sfîrșitul 
primei reprize, un spectator din tribu
nă remarca : „Știința și Jiul s-au înțeles 
parcă să ne păcălească de 1 aprilie”. 
Remarca era perfect justificată, deoa
rece în această parte a partidei ambe
le formații acționaseră foarte modest, 
desfășurînd un joc anost, presărat cu 
multe greșeli de ordin tehnic și tac
tic. Au abundat îndeosebi pasele și 
șuturile imprecise.

In repriza secundă, mulfi dintre spec
tatori au întrevăzut din desfășurarea 
acțiunilor un rezultat de egalitate. 
Jiul a dominat între minutele 46—70 
și poate că pină la urmă ar fi plecat 
la Petrila cu două puncte, în loc de 
unul pentru care luptase, dacă mingea 
expediată de Dumitriu în minutul 56 
n-ar fi întîlnit bara. Jocul a căpătat 
un plus de interes de-abia în ultima 
parte a întilnirii, cînd studenții au 
acționat ceva mai gîndit, fără a amin
ti însă nici pe departe de forma 
bună arătată in partida cu Steaua. O 
explicație oarecum subiectivă rezidă 
și în faptul că în formație au inter
venit indisponibilități: Popescu —acci
dentat la antrenamentul de joi — a 
părăsit terenul în min. 18, iar GeQrj 
gescu n-a jucat de loc fiind bolnav.

Unicul punct al întrecerii a fost în
scris in m'nutul 77 de H. Moldovan, 
care a reluat cu capul in poartă o cen
trare trimisă de pe dreapta de Marcu.

Iată formațiile: ȘTIINȚA CLUJ: 
Ringheanu—Cîmpeanu (min. 18 Mar- 
dan), Mureșan, Costin-P. Emil, Popes
cu (min. 18 Cîmpeanu) — Constantin, 
Suciu, Marcu, Băluțiti, H. Moldovan • 
JIUL PETRILA: Gram—-Romoșan, 1 îl- 
vescu, Cazan-Farcaș, Crișan-Martino- 
vici, Ghibea, Ciurdărescu (min. 69 
Gabor), Dumitriu (cel mai bun de pe 
teren), Manea.

Corect arbitrajul prestat de Iosif 
Ritter (Timișoara).

VICTOR MOREA- coresp. regional

Varga (min. 82) pentru Steaua. S-»u 
remarcat Cosma. Adam, Prolopopescu, 
Sioiccscu de la Progresul și Petre, Dum
bravă, Donciu și Cojocaru de la Steaua 
(Gh. Cioranu-coresp.).

U.T A—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1—] 
(0-1)

Joc frumos, mai ales în repriza a 
doua cînd inițiativa au avut-o mai mult 
jucătorii arădeni. Au înscris: Vîleov 
(nun. 33) pentru Știința ți Tirlra (min. 
46) pentru U.T.A. (St. focoi-coresp.).

DINAMO BACĂU—METALUL T1RG0-
V1ȘTE 1-1 (1—0)

Rezultatul oglindește just raportul de 
forțe <L: pe teren. Au marcat : Pana 
(mm. 12) pentru Dinamo și Mi s (elder 
(min. 53) pentru Metalul. (Ilie laiictt- 
coresp.).

DINAMO PITEȘTI—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 1-0 (1—0)

Victoria meritată a echipei locale. Uni
cul go! a fost înscris de Chine a. (1, 
Cliili mior-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — JIUL PETRILA
2—3 (2—2)

Joc de tun nivel tehnic. Oaspeții 
au meritat victoria, ca urmare a unui 
joc mai organizat și mai bine orientat. 
Au înscris ; Ghiță 2, și Sortii pentru 
Jiul, Toma și Ccrghizan (din 11 m) 
pentru Știința. (M. T odor an coresp.).

MINERUL LUPENI—PETROLUL 
PLOIEȘTI 2—1 (0—0)

CLASAMENT

Au marcat : Ene pentru Petrolul pi 
Mazilu și Co trează pentru Minerul. (2<» 
Cioriaa-coresp.).

I. Progresul 10 11 3 2 46:18 25
2. Steaua 16 11 3 2 43:17 25
3. Dinamo Pitești 16 10 3 3 29:11 Z3
4. Rapid 15 9 4 2 11: 8 22
5. St. roșu 16 8 3 5 38:24 19
€. Știința Timișoara 16 6 5 5 46:32 17
7. Jiul 16 6 1 7 22:39 17
8. Dinamo Bacău 16 4 6 6 23:30 14
9. U.T.A. 16 5 3 8 30:30 13

10. Minerul 16 5 3 8 16:25 33
11. Petrolul 16 4 4 8 32:37 12
12. Dinamo Buc. 15 3 3 9 22:31 9
13. Stiinta Cluj 16 2 3 11 18:44 7
14. Metalul 16 2 2 12 10:60 6
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Steaua—Dinamo Obor 4~3
Niță Pană (Steaua) a realizat un record republican

I Cuplajul de haltere de ieri din sala 
Dinamo II s-a bucurat de un frumos 
succes. Am notat cu satisfacție primi

1 apariție a tinerei echipe a l.C.F. care 
•u acest prilej a debutat cu o remar

. eabili victorie. 6—1 cu Sirena. Apoi. 
am asistat la > mtilnire deosebit de
echilibrata și pasionantă: Steaua — Dina
mo Obor. A învins Steaua la’ limită. 'dar 
tinerii dinamoviști, merită testă lauda 
ța^-tmrui felul în'care au luptat. IlVteru- 
fitul nr. 1 el reunmnd a fost Unând 

‘«î|S Pană (22 ani) care. în limitele 
categorii ușoare — proba smuta — * _ 
realizat un valoros . .record al țării: 
107.5 kg. fotreemd cu 2.5 kg »eehiul' 
record care aparținea recordminului <a- 
^goriei. Tiberiu Roman din anul 1957.

LC.F.—SIRENĂ 6—1 (rezultatele în 
| ordinea categoriilor): Radu Constantin 
' (l.C.F.) 200 kg—V, loneseu (S) 180

kg; I. Cristea (S) 250 kg—Ilie Pînzaru 
(l.C.F.) lot) kg: II Hirt (I.C.F.) 275 
kg—O. Cristescu. (S) 270 kg; Emil 
Raliu (l.C.F.) 330 kg—-V. Oheanu (S) 
302^5 kg; Ștefan l’andu (l.C.F.) 240 
kg—Z. imesc» (8) 170 kg; G. Stane.scu 
(l.C.F.) 205 kg - Sirena nu ■ orezentit 
concurem. .
' 4— ;.vx DIN.AWn OBOR 4—3; 
ț^prlo/pui, .(Ș(eaua) 230 kg — D. ' Mila 
(D) 200 kg; Turna' .4.'e.x^nr^ru (D) .295 
kg— N? N^lslate■ (Si) 120 kg; .Vîiă Pani 
(•<^!i’) 327.5 ka (în ifar* de concurs 

* a ' 332.5 kg); Gih. leneiu (St) 322.5 kg — 
Vacile ‘Popi (U) -307.» U: Gh.
pearut (D) 320 kg——D ^flt.m.c (S - ) 
285 kț; C. Kelemen (( 315 kg — -4n- 
ghel M. Anghel (Si) 312.5 kg; L. Itn. 
roga . (S<) 395 kg —Gh. Mincu (0)
355 kg.

I. O.

AU LUAT SFIRȘIT ÎNTRECERILE 
PENTRU „CUPA PRIMÂWER - IA TENIS DE MASĂ
După două zile de întreceri viu 

disputate. sîmbălă la amiază au luat 
sfirșit în sala Dinamo întrecerile de 
tenis de masă din cadrul competiției 
„Cupa Primăverii". Participanții s au 
dovedit destul de bine pregătiți. obser
vi ndu-ee la majoritatea elevilor o pre
ferință spre jocul ofensiv. Acest lucru 
se dătorește antrenorilor lor care au 
înțeles incă de pe acum să-și pregă
tească elevii in această concepție. Dacă 
la băieți însă au fost foarte multe 
participări. la fete numărul concuren
telor a fost mult prea scăzut De a
ceea. considerăm că este de datoria 
comisiei o'ășenești de tenis de masă 
din Capitală să-și îndrepte toată atenția 
spre îndrumarea fetelor la acest aport.

Iată ciștigătorii pe categorii : fete 
10-14 an : 1. Viorica Ivan (I.T.B.). 1

Liliana Țarălungă (Voința). 3. Valeria 
Licâ (Bere Gri vi ța); fete 14-11
ani : 1. A. Pascu (Progresul). 2. V. Ires- 
cu (Pasteur). 2. D. Zaharia (Pasteur) ; 
băieți 10-14 «ni: 1. S. Diumitnu (Bere 
Grivița). 2. G. Păun (Progresul). 3. 
L Iulian (Progresul) : b-ăieți 14-1S ani: 
1. D- Antonescu 
gore (Petnerul).
Grivița).

La siirșieul 
orășenesc UCFS
primilor clasați la individual premii 
in material și echipament sportiv. In
tr-o atmotferi de entuziasm cei a
proape 200 de participanți și-au luat 
rămas bun «perind intr-o apropiată 
reinulnire in fața meselor de tenis.

(Progresul). 2. I. Gri-
1 V. Tttorov (Bere

competiției consiliul 
București a oferit

■ .. ' Ț—

In etapa de ieri

Ierarhia a fost confirmată
rilor de li Progresul. cit mai ales. 
faptului că rugbiștii de lâ Steaua n-iu 
putut intra .în ritmul lor normal de 
joc decit spre sfirșitul partidei. cind 
au început să acționeze prin dț^fils- 
săci rapide de balon de pe o pa He: 
pe alta a terenului; sufocîadu-și un 
adversar inferior pe plan tehnic și fi- 
ziai . . ' . . .; 5 -

Cele. 12. puncte au fost marcate în 
fglui următor. In min. 46 Merghi- 

_______ . . șescu. înscrie o încercare Ja colț ; 3^--0. 
rențâ constă in faptul că înaintare» - nu - Steaua atică ipoi in trombă și nu se 
joacă destul de legat și nu transmute. . deslipește de „22 m‘ advers. . Balonul 
sufici^u de rapid balonul liniilor dini-. intră la tai moment.'dat în terenul de - 
poI. Așa se explic» — probabil —. și....................
■semltils^tccesul de la Cluj. de săptă- 
mma trecută. ca șt dominarea ■ insis
tentă (dar sterilă) a „XV-lui” Progre
sului in primele 40 de minute ale •- 
cestei partide disputate diiT^.. ntsâ . fără 
etrăi^jicea așteptată. Progresul. un
conglomerat de valtor. individuale. dar 
nu și o... ’ ' ' ' -• • j-
dita aceasta. ______  ...
(Dumitrescu. Ghiu/elea. Chîriac) or:- 
cit ar fi ele de bine- concepute, nu pot 
da rezultate în rugbi. joc prin exce
lență colectiv. Apoi e inadmisibil pen
tru niște jucători experimentați ca în 
momentele de intensă dominare " 
bată balonul cu piciorul. cînd în fața 
lor stătea un fundaș de talia ' ’ 
Penciu.

Rugbiștilor militari — și într-iceasta 
a constat slăbiciunea lor — le-au tre
buit 46 de minute pentru a ieși din 
dispozitiv și a străpunge apărarea fer
mă. dar nu și organizată a Progre
sului. Pentru că scorul. relativ redus. 
cu care s-a încheiat lneciul: 9—3 
(0—0) se datorează — după părerea 
noastră — nu atît „vitejiei" apărălo-

FOLOSIND VITEZA ARIPILOR,
steaua s-a impus

Considerată drept derbiul etapei. în- 
tilnirea dintre echipele bucureșlene 
Steaua și Progresul - nu a cor.espun® - 
decit parțiat;. Facem această. rezervă. 
deoarece atunci cind joacă echipa
campioană. exigențele stat întotdeauna 
măi mark Ieri. ';(>e lerentA Ghaflcea.-e 
Steaua nu a evoluat in plenitudinea 
mijdusulor . Credem că principala ca-

loase și. uneori Floresou pentru unele 
intrări care ne-au amintit de jocul 
său din trecuL

I

TH. R.

R. P. Romînn—Suedia 4-3
(Urmare din pag. 1)

xecută un „șurub* dar .ne re-.sej'e să 
valorifice și o9nctu’l tehnic, deoarece 
nu îl fixează pe lup’ătorul Suedez la 
parter. Timam la glodul •unei noi ac
țiuni nereușite. lt>oeăeo<■uil român de
vine extrem de prudent și Stig Persson 
îl „.imită. Astfel. cei doi primesc a
vertismente și sînt eliminați de pe sal
tea p^ttru lipsă de combativ eale. în 
această clipă saoaul este de 31/,—ljL 
pentru echipa noastră. Sarea:» -/ X- 
colae Ma^linesau este deci destul de 
delicată. Dacă este învins nu rom reu-

de

FINALA CONCLRSULUI DE CALIFICARE
Sîmbăiă seara. la Galati. a avut loc 

finala pe țară a 
care 
sala 
care 
tide 
nivel

Cel mai frumos meci al gslei s-a 
desfășurat în limitele categoriei muscă. 
între Ion Otvos (Cluj) și Ion Manea 
(București). Clujeanul. cu un stil de 
box care ne-a amintit de campionul losif 
Mihilic. a reușit să-l depășească pe 
bucureștean. O frumoasă impresie a 
lăsat și „cocoșul" C. Crudu (Bucu
rești). care. luptînd cu C. Nemțeaou 
(Cluj) și-a făcut adversarul k-o. chiar 
în prima repriză

Un meci care a plăcut au oferit și 
sportivii Mirinică Iov (Galati) și [ou 
Nica (Crișana). Mai insistent in pri
mele două runduri. gălățeinul a acumu
lat avantajul necesar victoriei. Semimij- 
loeiul M. Anghel (București) a reușit 
să cîșlige la puncte. speciulmd greșelile 
adversarului său. M. Pintilie (Crișana). 
un boxer cu lovituri foarte puternice. 
Băcăuanul Al. Spătaru. după un 
echilibrat. a obținut victoria în 
ploieșteanului St. Bucurei.

Sportivii clasați pe primele ..... _
locuri în această competiție au căpătat 
dreptul de a participa în campionatul 
republican alături de boxerii consacrati. 
Celelalte rezultate: Gh. Vințe (Cluj) 
b.p. V. Purcărescu (Brașov). G1 An
ton (Dobrogea) b.p. I. Crăciun (Bucu
rești). St. Slircu (Brașov) b.p. L. Cionti 
(Tg. Mureș). St. Miloneanu (Cluj) b. 
ah. II I. Minițiu (Brașov). P. Mir- 
ces^ (Galați) b.p. M. Mariuțan (Ba
nat). Gh. Simion (Banat) b.p. T. Felea 
(București). T. Basarab (București) 
b p. P. Curucsi (Banat).

. _ concursumi de ealifi-
seniori. întrecerile au atras. m 
Dinamo. circa 3000 de spectatori 

au avut prilejul să urmărească par- 
interesante. multe dintre ele de an 

tehnic ridicat.

meci 
fiți

dou3

P. HENȚ

ți decit un meci de egalitate în fața 
s-uedeziilxr Intrecind orice așteptări 
Nvcolae Mărtinescu reuțeș'e un prețios 
rezultat de egalitate in fața medaiia- 
luFji olimpic Rune Jansson. Li cate
goria gr*» Ragnar Sve-isson obține o 
victorie li tnș in fața lui Ghâorghe 
.^j^zvon. care s-a î^^edtc^l in pro- 
priiie-î piciaire

Concursul international de
\kRȘ^>VL4 1 (prin telefon). Simbliă 

i duminici s-a desfășurat în sili 
-vardia din capitala R.P. Polone un 
on^^^rs iniemitioinil de gimnasti<d de 
tare îao*cire. la care iu participai 
.mnije * și eimnjste din 6 țiri : Uni- 

anej So T;i:eliaii R.D. Ge^anJ. R.P. Un- 
•iri. R P. Rcaatnl, Franța și R.P. Po- 

iuuhft. ‘«opramul conxc-ursului a cuprins 
atît exerrii» impuse cie și liber alese.

Hr**e*entaBlii noștri s-iu aa^|p^lt(ll 
satisfiult*ri au lucrai bine ta special 
La e'f w»țiile liber alese.

REZULTATE: fem^: 1. Ulle Sttarke

și
G

țintă și. buclucaș. sare peste ultimul a
părător .»!. Progresului. ■ pentru a »- 
junge in brațele lui Ciobănel. care în
scrie în același colț cea de a ' doua 
înc«r?aae: 6—0. UUiim -necerarr -j. •• 
parține lui Cojoca-u : 9—0 în - uiți-. 
mele minute. in cadrul unei anemice 
redresări a Progresului. Chiriac trans-

.. echipă, a decepționat și. de formă impecabil .o lovitură de pedeap- 
:easta. Intrările individuale să de la aproximativ 25 m. Scor fi

să

lui

nal : 9—3. .
în concluzie. o victorie meritată a 

echipei militare. dar care se cuvine 
întregită in viitor printr-un joc mai 
sigur. mai convingător. Am reținut 
forma arătată de Ciobănel (foarte de
cis in atac). Merghișescu. Penciu. 
Bărbălău și Enache din formația în
vingătoare. De la învinși s-au eviden
țiat tinerii Călărașu și Girigiuc. Ghiu- 
zelea pentru acțiunile sale spectacu-

DINAMO SE „MIȘCA- FRUMOS. 
DAR ÎNSCRIE PUȚINI

Dinamoviștii au făctu- în compania 
sțude^tților b'uqureșteni o frumoasă ex
hibiție . rugbisțică. Balonul a .<;iraulat 
cu repeziciune de la un compartiment 
la altul dar nu » pțtposit în. terenul 
de țmtă decit o singură dată. ntai 
precis în min. '. cînd Vasiie' Ru®u 
a. înscris lingm» .încercate a partidei. 
pe care Carat Flocea a trinsformât-o: 
5—0. Apei. tot iestul htlilnirii. studen
ții . au ichiiibrat siluiți.- jucimEdl ta 
(gali cu. paceneriii loc Ei au d<we*lit 
inspirație și mult talent. în timp ce 
dipamoviștii iu acționat frumos și 
tehnic in cîmp. dar ne-au arătat că 
slot ca și acum un in „certiți” cu 
finilizarea. Remarcări : Rahtopol. Pilă. 
Rusu. lordăcliescu și Șerbu (Dinamo). 
Leonțe. Roibu. Radulescu și Gudov 
(Știioța).

D. 
N.

CALLIMACHI 
BARBAUȚEAN

Celelalte rezultate ale etape : 9IH- 
viți Roșie—Flacăra roșie 32—0 (16—0) 
Metalul—Știința Timișoara 0—0. Știin
ța Petroșeni—I.T.B. 3—0 (0—0). Ști
ința Cluj—C.S.M.S. Iași 6—3 (0—3).

Constantin Grecescu și echipa feminină a R.P.R., 
campioni balcanici la cros

S a încheiat 
intilnirea de șah 

R.P. Romină R.P. Bulgaria
Simbălă diminea|a au fost reluate ul

timele trei partide întrerupte ale meciu
lui de șah dintre echipele R. 1'. Romine 
și R. P. Bulgaria. Drimer a dus fără 
dificultate Ia victorie finalul de figuri 
grele cu Radulov. Gliitescu n - a putut 
salva partida cu Tringov. iar Mtitelu. 
cu tiite eforturile depuse. a trebuit să 
se mulțumească cu remiză m intilnirea 
cu Kolarov.

In felul acesta meciul a luat sfârșii 
cu victoria oaspeților la scorul de 11—9.

gimnastică de la Varșovia
(R.D Germană) 75.660 p; 2. Tamara 
Manina (U.R.S.S.) 75.167 p; 3. Ingrid 
F5st (R.D. Germană) 74.900 p;... 6.
Emilia Liță (R. P. Romînă) 72.833 p;„. 
12. Ana .Mărgineanu (R.P. Romină) 
"0.966 p. BirTbfi; 1. Iuri Țapenko 
(U.R.S.S.) 112.93 p: 2. Riymund
Csănyi (R.P. Ungară) 111.70 p; 3. 
Aadar Makalatija (U.R.S.S.) 111.25 p: 
...7. Frederic Orendi (R.P. Romină) 
108.30 p. Cel de al doilea reprezentant 
al tării noastre. Gheorghe Sianciu. s-a 
accidentat după ai doilea aparat și nu 
a mai continuat concursul.

KORJ (U.R.S.S.) ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER 
IN TURUL CICLIST AL TUNISIEI

TUNIS. 
a Turului 
contra-cronometru pe ruta Souasa-Kai- 
ruan. a permis ciclistului sovietic 
Stanislav Korj să obțină o victorie de 
prestigiu și to^od^tă să-și consolideze 
poziția de lider al clasamentului- Deși 
nu este un specialist consacrat al

1 (Agerpres). Etapa a 10-a 
ctcList al Tunisiei. disputată

FOTBAL PE GLOD
• Echipa braziliană Gremio Porto 

Alegrense și-a început turneul in R. P. 
Bulgaria. jucînd ieri la Sofia cu se
lecționata A a R. P. Bulgaria. care 
se pregătește pentru turneul final al 
campionatului mondial din Chile. In
tilnirea a luat sfirșit cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea fotbaliștilor bul
gari. prin golul înscris în min. 13 de 
centrul atacant Asparuhov. In repriza 
I au dominat mai mult gazdele. iar 
în cea de a doua. îndeosebi în ultima 
parte. inițiativa a aparținut oaspeților. 
care insă n-au reușit să înscrie.

• La Anvers. s-au întîlnît ieri se
lecționatele Belgiei și Olandei. Fot
baliștii belgieni au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—1).

(Urmare din pag. 1)

pregătea să-i dea onorurile cuveni- 
unei adevărate campioane. Cu 100 
înai-nede sosire : (avea un avans 

30 m) Florica Grecescu calcă intr-o 
groapă. se împiedică și... i se „blochea
ză" mușchii. Ea se află in vădită di
ficultate și termină cursa aproape la 
pas. Păcat I

Prezentînd echipa cea mai omoge
nă și cea mai valoroasă. Romînia a cîș- 
iigai pentru a treia oară .consecutiv 
titlul de campioană balcanică.

REZULTATELE TEHNICE: indivi
dual : 1. Gul Ciray (Turcia) 6:31.8: 2. 
Kipra Danailova (B) 6:32.6; 3. Florica 
Grecescu (R) 6:37.0; 4. Georgeta Du
mitrescu (R) 6:50,0; 5. Zamfira Anto
nescu (R) 6:51,12; 6. Milica Rajkov (1) 
6:51.2; 7. Anka Slamnik (I) 7:00.0 8. 
Lucia Păuieț (R) 7:00.0 etc; echipe: ‘ 
Romînia 12 p; 2. Bulgaria 21 p; 
Iugoslavia 22 p; 4. Turcia 26 p; 
Grecia 39 p.

Întrecerea băieților s-a desfășurat 
pe un traseu de 2.000 m. care a fost 
acoperit de 5 ort. Ea a fost deosebit 
de interesantă și urmărită cu... sulle- 
tul la gură I După primul tur (6:02.0) 
în fruntea plutonului se găsesc 
patru iugoslavi și patru romîni. doi 
turci și 1 grec. Aceeași situație și după 
4.000 m (12:19,0). La jumătatea cursei 
însă iugoslavul Cervan (14:29.0) for
țează alura și plutonul se fărâmițea
ză. La 6.000 m (16:34.0) în frunte se

se 
te 
m 
de

cursa aproape la

8. 
1.
3.
5-

află Ivanovici. 
cescu. Grosul 
metri în urmă. , 
bată și la 8.000 m (24:56.0) numai că 
urmăritorii forțează serios. La 9 000 m 
(28:04'.0) profitînd de un moment de a- 
cajmie a trioului iugoslav. Greces- 
cu se „rupe". sprintînd lung. Luați 
prin surprindere. Cervan și Hafner 
rămîn. singur Ivanovici reușind să-i 
ia urma excelentului atlet romîn. Gre- 
cescu însă are suficiente resurse pentru 
a ciștiga clar. pentru a treia oară. tit
lul de campion balcanic.

Bună si comportarea lui Lupu și 
Pricop. De Ia Barabaș se aștepta mai 
mullt El însă a acuzat o nevralgie in- 
teccostală și la 6 km a fost chiar pe 
punctul de a abandona. Dacă el s-ar 
fi clasat pe unul din primele 4 locuri. 
unde îl îndreptățește valoarea sa. echi
pa Rominiei ar fi devenit. pe nte-T| 
campioană balcanică. Așa însă...

REZULTATELE TEHNICE 
dual: 1. C.
I. Ivanovici
(I) 31:30,8;
5. O. Lupu
(T) 31:56,0; 7. 1. Pricop (R) 31:58,2; 
8. F. Stras (!) 32:09.0 ; 9. G. Papava- 
siliu (G) 32:10,6; 10. A. Barabaș (R) 
32:21,4;... 16. T. Voicu (R) 
echipe: 1. Iugoslavia 17 p; 2. Romî
nia 23 p; 3. Turcia 53 p; 4. Grecia 56 
p; 5. Bulgaria 61 p.

Hafner. Cervan și Gre- 
plutonului are 50 de 

Situația rămîrie neschim-

indivi-
Grecescu (R) 31:02,4; 2. 
(I) 31:03,4; 3. F. Cervan 
4. F. Hafner (I) 31:30,8; 
(R) 31:40.0; 6. S. Saban

32:41,0;

curselor contracronometru. Korj. spre 
surprinderea tuturor. a realizat cel 
mai bun timp. parcurgând 67 km în 
lh27:21.«.

Clasamentul general individual: 1. 
Korj (U.R.S.S.) 35h37:23.0 : 2. Peters- 
son (Suedia) la 1:1120; 3. De Vaard 
(Olanda) la 4:14.0 ;

Ciclistul belgian De Breuker a cîș- 
tigat cea de-a 9-a etapă desfășurată 
intre Sfax și Sousse de-a lungul a 160 
km. El a înregistrat timpul de 3h42:55.0 
cu o medie orară de 43.320 km.

• Un grup de gimnaști și gimnaste
din U.R.S.S. a sosit în Austria pentru 
a face o serie de demonstrații la 
Graz. Vieni și alte orașe. Din lotul 
sovietic se remarcă campionii olim
pici Albert Azarian și Larisa Lati- 
nina. Evoluția renumiților sportivi 
sovietici este așteptată cu viu interes 
de publicul austriac. Toate .........
pentru aceste demonstrații au 
epuizate imediat ce au ' ‘ 
vinzare.

• Intr-un meci retur 
tru sferturile de finală 
campionilor europeni” la baschet fe
minin echipa Slovan Praga a invius

biletele 
fost 

fost puse in

contind pen
ale „Cupei

Szabo (R. P. Ungară) 
in turneul international de
BUENOS AIRES. I (Agerpres). In- 

vingîndu-1 pe Najdorf în runda a 7-a. 
mirele maestru maghiar Szabo a pre
luat conducerea în turneul internațio
nal de șah de la Mar del Pliti. El 
totalizează 5,/2 puncte și este urmii 
la o jumătate de punct de Polugăevski 
(U.R.S.S.). cire mai are insă și o 
partidă înlrerupiă. Cite 4'/2 puncie iu 
acumulai Smislov (U.R.S.S.). Naj- 
dorf (Argentmi). Panno (Argentina).

a preluat conducerea 
șah de la Mar del Plata
Păahma^n (R. ,
iida dintre Pachmann și Smislov s-a 
terminat remiză.

In runda a 6-i. Polugaevski l-a în
vins în 34 de mulări pe Letelier. 
Smislov a câștigat printr-un atic de 
mat la Guimard. iar Bielicki a cedat 
la Panno. S-iu terminat remiză pirii- 
dele: Nijdorf—Eliskises. Penrose— 
Szabo și Parma—Byrne.

S. Cehoslovacă). Par-

cu 84—43 (49—19) echipa T V. Augs
burg. Baschetbalistele cehoslovace 
s-au calificat pentru semifinalele com
petiției.

• Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Berlin. inclăloarea 
Ute Noack (R. D. Germană) a ega
lat recordul european în proba de 
100 m fluture cu timpul de 1:10.4. 
Recordul aparține olandezei Heems- 
kerk.

• La o săptămînă după knockautul 
suferit la Madison Square Garden. 
fostul campion mondial de box Benny 
Kid Parei continuă să fie în comă. 
Cu toate eforturile. medici-i nu au 
reușit să-l readucă in simțiri.

• S-a încheiat campionatul de bas
chet al țărilor Africii. Titlul de cam
pioană a revenit echipei Republici* 
Arabe Unite care a ciștigit toate cele 
4 meciuri susținute. In ultima înfîl- 
nire a turneului. R.A.U. a întrecut 
cu scorul de 61—38 ( 23—19) echipa 
Marocului. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Sudanului. Marocului. 
Guineei și Etiopiei

• Două echipe selecționate sovie
tice de baschet. una de bărbați. iac 
cealaltă de femei. au fost invitate să 
întreprindă un turneu de trei săplă- 
mini în S.U.A.
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