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.ucrările sesiunii extraordinare ! 
a Marii Adunări Naționale | 

a R. P. Romîne I

Duminică dimineața, în prezența celor peste 11.000 de 1 
articipanți, în marea sală a Pavilionului Expoziției Econo- g 
liei Naționale din București, au continuat lucrările sesiunii i 
xtraordinare a Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne-

La discuția generală asupra celor două puncte de pe 1 
Irdinea de zi a sesiunii - Raportul cu privire la încheierea i 
plectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii, pre- g 
entat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, și proiectul 1 
e lege cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agri- g 
blfurii și a consiliilor agricole regionale și raionale - au | 
|at cuvîntul: Chivu Stoica, membru al Biroului Politic și J 
ecretar al C.C. al P.M.R., deputatul Gheorghe Necula, prim- g 
ecretar al Comitetului regional București al P.M.R., depu- g 
tul acad. Gheorghe Călinescu, deputatul losif Uglar, prim- | 
îcretar al Comitetului regional Maramureș al P.M.R., Ale- g
□ ndru Drăghici, membru al Birou'-ji Politic al C.C al P.M.R., g 
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, deputatul Ene Țur- |

□ nu, prim-secretar al Comitetului regional Suceava ai P.M.R., g 
cad. Tudor Arghezi, președintele de onoare al Uniunii g 
criitorilor, deputatul Ștefan Boboș, președintele Sfatului g 
ppular al regiunii Bacău, Leonte Răutu, membru supleant ș 
i Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres) g 
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Luptătorii rom iui au cucerit 
locuri I in turneul internațional

Din toată inima, bravo băieți!

ce n-au fost sîmbătă și dumi- 
in sala Floreasca, din Capitală, 

t se disputa cea de a doua ediție 
pncursului internațional de lupte 
Ice organizat de F.R.L., au avut 
tur ce regreta. Spre deosebire de 
nirile cu luptătorii suedezi, unde 
larea ți-era pusă la grea incer- 
pină la executarea unui procedeu 

ic, de data aceasta majoritatea 
kirilor au plăcut nu numai prin 
piism, ci și prin numeroasele 
mbâri de situații ivite prin apli- 
p cu curaj a numeroase procedee 
ice. Participarea valoroasă (mai 
li campioni olimpici și mondiali, 
kim și a „speranțelor" olimpice ale 
r șapte țări) a făcut ca acest 
bu internațional să fie deosebit 
Interesant.
Lă citeva dintre rezultatele înre- 
late in cele două zile de între- 
: 57 KG : Luftala Elmer (Fin- 
la) este învins la tuș do Varga 
s (R.P.U.) ; Ion Alionescu (R.P.R.) 
lină la egalitate cu Dora Stepan

UN SPLENDID SUCCES 
k ECHITAȚIEI ROMÎNEȘTI

Vasile Pinciu 
ivingător la Roma
MA 29 (Agerpres). — 
ărețul romin Vasile Pinciu a repur- 
> remarcabilă victorie in cel de-al 
i concurs internațional hipic, care 
ceput simbătă la Roma. Vasile Pln- 
pe calul Bîrsan, a ocupat primul 
n premiul „Esquilino“ (pe un traseu 
>0 m — 14 obstacole), realizind tim- 
de 1*16” — zero penalizări. Pe locul 
s-a clasat brazilianul Pesoa — 1’17” 
■ro penalizări, iar pe locul trei ita- 
tl Pierro D’tnzeo cu 1*19” — zero 
lizări. Intre primii s-au clasat și 
■eții romini V. Bărbuceanu și 
Postea, 

(R.P.F.I.) ; CAT. 63 KG : Ion Cernea 
(R.P.R.) învinge la puncte pe Simion 
Popescu (R.P.R.) ; CAT. 78 KG : Petre 
Stroe (R.P.R.) obține o surprinzătoare 
victorie la. puncte în fața lui Fashri 
Gankaya (Turcia), Peter Grumov (R.P. 
Bulgaria) învinge la puncte pe Ma
rian Malovici (R.P.F.I.) ; Iosif Moca 
(R.P.R.) învinge la puncte pe Ianos 
Zsibritza (R.P.U.) ; CAT. 70 KG : Ma
rin Bolocan (R.P.R.) termină la ega
litate cu Arto Favolainen (Finlanda) ; 
CAT. 87 KG : Gh. Popovici (R.P.R.) 
învinge la puncte pe Siegfried Neufang 
(R.D.G.) ; CAT. 97 KG ; Bugarcici

(Continuare în pag. a 2-a)

O nouă acțiune la poarta echipei iugoslave. Șutul lui Gcrgely tnsă va nimeri 
bara

Foto: I. Miliăică

Clasamentul final 
al Turneului U.E.F.A.—1962

1. R.P. ROMÎNĂ
2. Iugoslavia
3- Cehoslovacia
4. Turcia

învingătorii I De la dreapta 
la sțînga : Petescu - căpitanul 
echipei - cu Cupa în mîini, 
Suciu, Pal, Gergely, Popescu, 
Voinea, Răcelescu, Hajdu, 
Jamaischi, Dumitriu și Matei.

-

Joc splendid, victorie categorică!
R. P. Romînă— R. P. F. Iugoslavia 4-1 (3-1) în finala Turneului U.E.F.A.—1962
Ieri, Stadionul „23 August", împo

dobit cu steagurile celor 19 țări parti
cipante la a XV-a ediție a Turneului 
U.E.F.A., a fost din nou arhiplin.

La capătul unui epuizant mara
ton fotbalistic, care ar fi pus 
serioase probleme chiar unei 

echipe mature, juniorii romîni au repur
tat ieri o splendidă victorie, aducînd 
patriei în dar mult rî uni tul trofeu al 
Turneului Internațional U.E.F.A. 
Grea, nespus de grea a fost întrece
rea celor 19 echipe de juniori din 
Europa. La startul Turneului s-au a- 
liniat — cu mici excepții — repre
zentative foarte bine pregătite, ani
mate de dorința de afirmare. Italia. 
R.S. Cehoslovacă, Turcia (o adevă
rată revelație) și Iugoslavia — iată 
echipele care au cîștigat seriile, la 
capătul unor jocuri extrem de dis
putate și care și-au cîștigat dreptul 
la turneul final în luptă cu parte
neri deosebit de valoroși.

Dacă e să vorbim de seria noas
tră, fără îndoială cea mai puternică 
din toate cinci seriile, trebuie să se 
recunoască valoarea ridicată a echi
pelor Helgi ei, Portugaliei și R. F. 
Germane, care au plecat cu greu 
steagul, dar... l-au plecat în fața 
reprezentativei R.P. Romîne, recit- 
noseînd-o, în unanimitate, ca virtua
lă câștigătoare.

în asemenea turnee se întîmplă 
adesea ca sorții, ori alt concurs fe
ricit de împrejurări să decidă câș
tigătorul, ceea ce face ca meritul a- 
cestuia să fie discutabil. Ei bine, re
prezentativa R.P. Romîne a primit

Aproape 80.000 de spectatori au ținut 
să fie prezenți la finala Turneului, 
atrași de importanța deosebită și de 
perspectivele frumoase ale întilnirii 
dintre reprezentativele R. P. Romîne 
și R. P. F. Iugoslavia. Era pentru 
a doua oară cind selecționata noas
tră de juniori se califica în finala a- 
cestei competiții europene de mare 
amploare și dorința maselor de iubi
tori ai sportului era să-și poarte echi
pa spre victorie, iar numele patriei 
noastre să fie înscris pe prețiosul 
trofeu.

Meciul se anunța deosebit de greu 
pentru juniorii noștri. Urmau să în- 
tîlnească redutabila formație iugo
slavă, posesoarea unei pregătiri teh
nice ridicate și a unei concepții de 
joc remarcabile. Aceasta, într-un mo
ment în care la capătul unor eforturi 

DRAGI FOTBALIȘTI,
Noi, cicliștii romini, participanți la cea de a XV-a ediție jubiliară .1 

„Cursei Păcii", am aflat cu nespusă bucurie rezultatul meciului final din 
București: 4—1 cu echipa de juniori a R.P.F. Iugoslavia. Pentru acest, 
rezultat, care v-a adus prețiosul loc 1 iii această ediție a Turneului U.E.F.A— 
vă felicităm călduros din toată inima și vă dorim succese și in viitor. Na 
angajăm să luptăm din răsputeri pentru a vă urma exemplul.

Berlin, 29 aprilie „__ ■
ECHIPA REPREZENTATIVA DE CICLISM., 

A R.P. ROMÎNE

Cupa Cu fruntea sus, deoarece și-a 
depășit net adversarii, repetăm, de
osebit de valoroși, la scoruri conclu
dente, cîșfigmd pe merit cea mai im
portantă competiție rezervată juniori
lor europeni. Zecile de mii de spec
tatori prezenți ieri pe stadionul „23 
August , ca și alte sute de mii de 
telespectatori și radioascultători mi 
fost satisfăcuți din plin, au trăit 
bucuria unei splendide victorii spor
tive romînești.

.Juniorii noștri nu și au precupețit 
eforturile, au dat dovadă de un înalt 
patriotism, sau dăruit din toată 
inima lor tinerească. în dorința fier
binte de a cinsti cum se cuvine zi
lele mărețe pe care le trăim și ex- 
prinundu-și astfel recunoștința lor 
fierbinte, alături de toți sportivii pa
triei, față de partidul iubit, pentru 
grija pe care ne-o poartă, pentru con
dițiile minunate de care se bucură 
sportivii și întregul tineret al pa
triei noastre.

Sîntem convinși că acest succes < 
demn de toată lauda le va fi un în- ( 
demn spre noi și noi victorii, iar 
pentru ceilalți sportivi — un exem- ' 
piu vrednic de urmat.

Din toată inima, bravo băieți ! u 
Vouă, antrenorilor și tuturor celor
lalți to vară și care ați muncit pen- { 
tru această frumoasă victorie, de ase
meni,- bravo ! u

SPORTUL POPULAR

deosebite depuse în cea mai puternica , 
grupă, echipa noastră — așa cum ne 
mărturisea cu o zi înainte antrenorii; 
lotului Gh. Ola și N. Dumitrescu —< 
se resimțea, iar cîțiva jucători, loviți 
în partidele anterioare, ridicau semnat 
de întrebare.

Cu toate acestea, echipa noastră a 
știut să se mențină și de data aceas-. 
ta la înălțime. Toți ca unul, băieții' 
noștri și-au mobilizat resursele fizice- 
și morale, cunoștințele tehnice, reu
șind să obțină o victorie categorici, 
in fața celui mai dificil adversar în— 
tîlnit pînă acum. Scorul de 4—l 
(3—1) reflectă din plin superiori»

MIRCEA COSTEA / 
PETRE GAȚU

(Continuare in pag. a 4-a)
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După un Joc care n-a confirmat așteptările

DINAMO-GRIVIȚA ROȘIE 0-0
f „Deschiderea" cuplajului de ieri de 
-pe stadionul Republicii s-a încheiat cu 
un echitabil rezultat de egalitate: 

UNIREA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
6—6 (3—6). O partidă anostă, con
fuză, ceea ce a surprins în cazul aces
tor două echipe care au, în general, 
o tendință spre jocul deschis. Deși 
•lipsiți de aportul lui Sava și Nistor, 
rugbiștii bucureșteni ar fi putut realiza 
:mai mult, dar echipa dă vădite semne 
de oboseală. La a doua evoluție în 
Capitală, echipa studenților timișo

reni n-a depășit un nivel mediocru de 
«comportare.

Ne-am fi așteptat ca jocul următor, 
«derbiul etapei, să compenseze slaba 
calitate a primei partide. Dar, n-a fost 

■așa... După cele 80 de minute de joc, 
marea majoritate a spectatorilor și-au 
manifestat regretul că cele două for
mații fruntașe ale rugbiului nostru au 
fost departe de a realiza o partidă la 
nivelul așteptărilor. Este drept că în 
cîteva rînduri, tribunele s-au „încălzit" 
Ța unele acțiuni frumos construite dar,
• din păcate, acestea au fost prea puține.

Jocul a început cu un „studiu" care 
;s-a prelungit aproape o jumătate de 
repriză, timp în care majoritatea ba- 
loanelor au luat direcția tușei. Oricum, 
un început care nu promitea prea mult 
mai ales dacă amintim și nervozita
tea manifestată de unii jucători. Este 
poate și explicația eliminării de pe 
teren a dinamovistului Balcan, pentru 
lovirea adversarului. O decizie prom
ptă a arbitrului G. Eftimescu care cre
dem însă că a greșit lăsînd nesancțio
nată o greșeală similară comisă, un 
minut înainte, de C. Stănescu.

Rămași în inferioritate numerică, di
namoviștii au reușit totuși să echilibreze

> jocul și, mai mult, să preia inițiativa, 
creîndu-și situații favorabile de a în
scrie. Cîteva lovituri de pedeapsă — 
unele din unghiuri destul de favorabile

> •— au fost însă ratate. Și iată că 
! astfel, atunci cînd mulți credeau că

meciul este ca și „jucat" (dinamoviștii 
avînd un jucător mai puțin) rugbiștii 
Griviței Roșii n-au găsit posibilități 

■ de valorificare a acestui avantaj, au 
acționat de multe ori prea individual, 
în afara unei concepții de joc înche
gate. In această situație, risipa de e- 
nergie a lui Țîbuleac, Stănescu, Mla- 
din, Moraru n-a fost concretizată în 
acțiuni terminate cu realizarea de 
puncte Fenomenul a fost prezent și 
în jocul dinamoviștilor unde, de ase- 

' menea, Zlătoianu, Vasile Rusu, lordă- 
chescu. Pilă sau Barbu au fost pre- 
zenți pe tot terenul, au muncit mult 
dar fără a crea un avantaj concret. 
Așadar, derbiul — așteptat cu afîta

• interes — a decepționat în mare mă-

I

Una dintre numeroasele acțiuni pe compartimentul înaintării în care dinamo
viștii Tuțuianu, Floarea fi Iordăchesca au fost deosebit de activi (fază din 

meciul Dinamo—Grivifa Roșie)
Foto: T. Chioreanu

sură. Ne-a părut rău că n-am putut 
urmări jocul atît de spectaculos al 
liniei de treisferturi a Griviței Roșii 
(în care Wusek a manifestat o îngri
jorătoare scădere de formă) și nici cel 
al înaintărilor — în ambele cazuri.

Rezultatul cu care s-a încheiat în- 
tîinirea (0—0) este echitabil privit 
prin prisma jocului de ansamblu al 
celor două formații, dinamoviștii avînd 
însă mai multe ocazii de a-și apropia 
victoria.

DAN GIRLEȘTEANU
TIBER IU STAMA

METALUL — PROGRESUL
9-5 (3-0)

Meciul în ansamblu n-a satisfăcut. 
Ambele formații au avut un „finiș" 
doar către sfîrșitul reprizelor. Scorul 
nu reflectă valoarea arătată de cele 
două echipe, Progresul fiind mai bun 
de data aceasta. Numai o ezitare a lui 
Ghiuzelea, pe o intercepție spectacu
loasă a lui Alexandrescu (min. 29) ca 
și lipsa de orientare a lui Iacob, la 
o grămadă formată doar la un metru 
de terenul de țintă al metalurgiștilor, 
a făcut ca Progresul să rateze victoria. 
Au înscris: Chirvase (două lovituri 
de pedeapsă) și Craioveanu (lovitură 
de pedeapsă) pentru Metalul, respec
tiv, Ghiuzelea (încercare transformată 
de Făgărâșanu).

N. BARBAUȚEANU

Alte rezultate: Olimpia — CSMS 
Iași 0—6 (0—0), Știința Cluj — 
Știința Petroșeni 6—3 (3—3).

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DINAMO BUCUREȘTI — 

ARAD 14-0 (1-0, 5—0, 3-0, 
Dinamoviștii cu o formație mult mai 
valoroasă și cu o pregătire supe
rioară au dominat categoric de la 
început și pînă la sfîrșit. Din cauza 
slabei rezistențe opusă de arădeni, 
partida a fost de nivel tehnic scăzut. 
Punctele au fost înscrise de Zahan 
(5), Grințescu (4), Kroner (3), Rusu 
și Lengyel. Arbitrul dr. I. Drăgan a 
condus bine formațiile: Dinamo:
Frățilă, Zahan, Kroner, Lengyel, Grin
țescu, Rusu, Mihăilescu, Bartovici,
Marin Ștefănescu. I. C. Arad : Gltick, 
V. Frank, Kontor, Schilha, Leszay, 
R. Frank, Capotescu, Unc.

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA CLUJ 1—4 (0—1, 1—1, 0—1, 
0—1). Avînd în Danciu omul de bază, 
studenții au desfășurat un joc 
clar și cu acțiuni mai periculoase pe 
poartă. Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Danciu (2), Șt. Mihai 
și Maghiar. Pentru învinși a marcat 
Enăchescu. Corect și autoritar arbi
trajul prestat de N. Nicolaescu. Pro
gresul : lovănescu, R. lonescu, Enă
chescu, Mozes, Cristescu, 
A. lonescu. Știința: Mureșan, 
Danciu, Maghiar, Zete, Șt. 
Kari, Bikîalvi, Birsan.

ȘTIINTA BUCUREȘTI — 
CRIȘANA ORADEA 3—2 (1—

I. C.
5-0).

mai

Șerban, 
Urcan, 
Mihai,

C.S.M
1, 1—0.

• 1—0, 0—1). Așa cum arată și sco
rul, meciul disputat ieri în vedetă la 
ștrandul Tineretului a fost deosebit 
de echilibrat. Orădenii au opus o dirză 
rezistență studenților bucureșteni. Au 
marcat: Cloșcă, Chirvăsuță și Măr- 
culcscu pentru Știința, Sichet și Co
vaci pentru C.S.M. Crișana. Ervin 
Beniamin a condus bine formațiile: 
Știința: D. 1. Sandu, Chiriac, Var
lam, Cloșcă, Chirvăsuță, Mărculescu, 
Măriuță, Călin. C.S.M. Crișana: Biro, 
C. Csordaș, Ilea, Rujinski, Covaci, 

.Jlegessi, Sichet, Sereghi, Gavriș.

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA — 
STEAUA 1-10 (1—2, 0-3, 0-3. 
0—2). Militarii au desfășurat un joc 
spectaculos, tehnic și eficace. Timi
șorenii nu sînt încă puși la punct cu 
pregătirile și n-au putut face mai mult 
în fața unei echipe valoroase. (Al.

a campionatului republic

Rezultate normale in campionatele republi

Imre (R.P. 
3. Heintz 

78 KG : 1. 
Moca (R.P.

• Petrolul Ploiești—Știința 
3—2 (m). Un meci epuizant, 
pregătirea fizică mai bună a 
liștilor a determinat rezultatu
Știința Galați a început foart 
dar în cele din urmă a tre 
încline steagul. (Paul Voicilă —

brașoveni au înregistrat o 
clară. (C. Diaconescu-coresp.)

Rafinăria Teleajen — Dina 
cău 14—13 (5—11). Din no 
nicii au dat emoții suporterii
duși la pauză, ei au reușit t 
egaleze și să cîștige print 
marcat in ultimul minut de 
nu. 
de 
M.

Gazdele au ratat două 
„7 metri" (1). (Șt. Io 
Popescu-coresp.).

• Știința Timișoara—Dinamo 
rești 3—2 (m). Partidă foarte 
brată, in care dinamoviștii s-a 
în final. In general, nivelul 
jocului a fost destul de slab, 
marcat: Derzei, Păunoiu (
Costea (Știința). N. Mihăil 
coresp.)

1. Gh. Szabad (R.P.R.), 
(R.P.R.), 3. Anghel K 
CAT. 57 KG : 1. M.
2. M. Cristea (R.P.

(Urmare din pag. 1)

celor mai im-

cu scorul

Seria a ll-a
Seria a ll-a

P

să 
mai 
la 
un

3—2 (m). 
început

— C.S.M. 
un meci 

a obținut 
repriză a

CAMPIONATUL FEMININ 
DE PRIMĂVARĂ 

Seria I

KG : Peter 
învinge pe 
Ion Țăranu 
Petre Stroe 

(R.P.R.) învinge 
pe vi<3ecampio- 
Metz (R.D.G.); 
Cristea (R.P.R.)

Luptătorii romim au cuceri
5 locuri 1 in turneul internațio

Dragoslav (R.P.F.I.) termină egal cu 
Albreht Herbert (R.D.G.).

TURUL II : CAT. 78 
Grumov (R.P. Bulgaria) 
Fashri Gankaya (Turcia) ; 
(R.P.R.) învinge la tuș pe 
(R.P.R.) ; Iosil Moca 
surprinzător de clar 
nul olimpic Lothar 
CAT. 57 KG : Marin 
întrece la puncte pe Dora Stepan 
(R.P.F.I.).

TURUL III : CATEG. 70 KG : Va- 
leriu Bularca (R.P.R.) învinge la tuș 
pe Kropka Klaus (R.D.G.) ; Weinhold 
Heintz (R.D.G.) învinge la puncte pe 
Arto Favolainen (Finlanda) ; CAT. 57 
KG : Mihai Sultz (R.P.R.) învinge la 
puncte pe Stoian Kalcev (R.P.B.), 
Varga Ianos (R.P.U.) este învins la 
puncte de către Dora Stepan 
(R.P.F.I.).

în tururile finale sportivii noș 
avut o comportare bună reușin 
moașa performanță de a ocu 
locuri I din cele 8 categorii de 
tate. Iată clasamentele finale : 
52 KG : 
Turturea 
(R.P.B.) ;
(R.P.R.), 
Varga Ianos (R.P.U.) ; CAT. 63 
1. I. Cernea (R.P.R.), 2. V. 
(R.P.R.), 3. I. Vaideș (R.P.R.) ; 
70 KG: 1. Polyak 
V. Bularca (R.P.R.), 
hold (R.D.G.) ; CAT.
ranu (R.P.R.), 2. I.
Lothar Metz (R.D.G.) ; CAT. 87 
1. Boian Radev (R.P.B.), 
Gheorghe (R.P.R), 3. 
fang (R.D.G.) ; CAT.
Martinescu (R.P.R.), 2. 
garcici (R.P.F.I.), 3.
(R.P.R.); CAT. GREA:
(R.P.U.), 2. I. 
I. Radu (R.P.R.).

2.
Siegfried
97 KG ; 
Dragosla 
Pavel

1. Rez
Herman (R.P.

S-a încheiat etapa preliminară
REZULTATE TEHNICE:

MASCULIN, seria I: Steaua—Știin
ța Petroșeni 3—2 (15—3, 15—5, 13—15, 
7—15, 16—14), Rapid București—Știința 
Cluj 3—0 (6, 10, 2), Petrolul Ploiești— 
Știința Galați 3-2 (3-15, 15-7, 15-13, 
17—19,16—14), Dinamo Or. Dr. Petru 
Groza—C.S.M.S. Iași 3—0. Seria a II-a : 
C.S.M. Cluj—Progresul București 2—3 
(13-15, 7-15, 15-8, 16-14, 8-15), Știin
ța Timișoara—Dinamo București 2—3 
(12-15, 15-11, 15-11, 10-15, 11-15),
C.S.O. Craiova—Olimpia București 3—2 
(15-13, 8-15, 15-10, 14-16, 15-12),
Tractorul Brașov—Farul Constanța 3—0 
(6, 8, 12).

FEMININ, seria I : Metalul Bucu
rești—I.F.A. București 3—0 (10, 4, 9), 
C.S.M.S. Iași—Dinamo București 0—3 
(11, 8, 4), C.S.M. Cluj—Știința Cluj 1—3 
(16—14. 9-15, 7-15, 12-15), Voința M. 
Ciuc—Olimpia Brașov 1-3. Seria a II-a: 
Rapid București—Flacăra București 3—1 
(15-4, 15-4, 6-15, 15-8), C.S.M. Sibiu- 
Progresul București 3—2 (13—15, 15-7, 
6—15, 15—11, 15—13), Sănătatea Bucu
rești—C.S.O. Timișoara 3—1 (15—5, 6—15, 
15—13, 15—10), Farul Constanța—C.S.O. 
Craiova 3-1 (12-15, 15-5, 15-6, 15-11).

In urma acestor rezultate, clasamen
tele arată astfel:

★
Iată relatări asupra 

portante meciuri :
• Steaua—Știința Petroșeni 

Voleibaliștii bucureșteni au 
meciul foarte bine și au cîștigat la 
mare diferență primele două 6eturi. 
Prea siguri în forțele lor și desconsi- 
derindu-și adversarul, bucureștenii 
și-au permis o relaxare nepermisă în 
setul al treilea. Au profitat studenții,

3. Tractorul Brașov 14 8 6 30:22 22
4. Știința Timișoara 14 8 6 30:27 22
5. Farul Constanța 14 8 6 20:27 22
6. C.S.O. Craiova 14 0 8 22:32 20
1. C.S.M. Cluj 14 2 12 17:38 10
8. Olimpia București 14 1 13 17:30 15

FEMININ

Seria I

1. Dinamo București 14 14 0 42: 8 28
2. Știința Cluj 14 10 4 30:15 24
3. Metalul București 14 10 4 33:18 24
4. C.S.M. Cluj 14 9 5 32:22 23
5. Olimpia Brașov 14 7 7 28:25 21
6. C.S.M.S. Iași 14 2 12 11:30 IC
7. I.F.A. București 14 2 12 10:37 10
8. Voința M. Ciuc 14 2 12 8:39 10

Seria a II-a

1. Rapid București 14 13 1 39:13 27
2. Farul Constanța 14 10 4 30:18 24
3. Fiacăra București 14 9 5 35:21 23
4. C.S.M. Sibiu 14 9 5 30:27 23
5. C.S.O. Craiova 14 7 7 29:32 21
6. Progresul București 14 4 10 23:33 18
7. Sănătatea București 14 2 12 15:39 16
8. C.S.O. Timișoara 14 2 12 13:37 16

care au condus tot timpul, un 
diferențe mari : 5—0, 11—3, 
14-10, 14-13 și 15-13 ; în 
patrulea, tot oaspeții sint cei c 
avut inițiativa, iar în ultimul 
ce Steaua conduce cu 8—2 și 1 
tuația ajunge 14-14 șî bucu 
termină foarte greu învingăto 
fără glorie. Cei mai buni jiseățlo 
dulescu, Horincaru, A. GomO 
(Știința), Mincev (Steaua). (M.

• C.S.M. Sibiu—Progresul B 
3—2 (f). Joc de slabă factură 
Deși a cîștigat, echipa locală 
zentat slab, jucînd fără 
tul decisiv, Progresul a
(M. Lupuțiu — coresp.)

MASCULIN

1. Rapid București 14 14 0 42: 9 28
2. Din. Or. Dr. Petru

Groza 14 9 5 34:21 23
3. Știința Cluj 14 8 6 32:28 22
4. Știința Galați 14 8 0 28:24 22
5. Steaua București 14 8 6 29:28 22
6. C.S.M.S. lași 14 4 10 23:35 18
7. Știința Petroșeni 14 3 11 17:37 17
8. Petrolul Ploiești 14 2 12 10:39 16

1.
2.

Progresul București 
Dinamo București

Seria a

Gross-coresp. regional).
C.S.M. TG. MUREȘ 

BUCUREȘTI 3—2 (0—0, 
1—1). Joc de slab nivel 
zabil. Au marcat: Simon 
mureșeni, Țăranu și Popa 
bucureșteni. (V. Kadar-coresp.

— RAPID 
0—1, 2—0, 
tehnic, scu-
(3) pentru 

pentru 
reg).

întrecerile din cadrul „Cupei Steaua", 
au continuat sîmbătă pe poligonul Tu
nari cu probele de armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare. 
Junioare, pistol calibru mare 
(talere aruncate din turn), 
prilej a fost obținut un nou 
țării, pe echipe, în proba de 
libru mare.

Iată rezultatele: pistol calibru mare: 
1. I. Tripșa (Dinamo) 581 p (291 la 
viteză); 2. M. Dumitriu (Steaua) 581 p 
(285); 3 G. Maghiar (Dinamo) 581 p, 
Pe echipe: 1. DINAMO 2305 p — NOU 
RECORD AL R.P.R.; Skeet (100 talere):
1. St. Popovici (Dinamo Obor) 97 t;
2. I. Albescu (Steaua) 94 t; 3. D. 
Danciu (Dinamo Obor) 92 t. Pe echipe: 
1. Dinamo Obor 357 t. Armă libera ca
libru redus 3x30 focuri senioare, pozi
ția culcat: 1. Margareta Filip (Olimpia 
Brașov) 297 p; 2. Ioana Soare (Știința) 
296 p; 3. Ana Goreti (Olimpia Buc.) 
294 p. Pe echipe: 1. Dinamo 873 p; 
poziția iu genunchi: L. Ana Goreti

juniori și 
și skeet 

Cu acest 
record al 
pistol ca-

La București, cele două partide s-au 
terminat cu rezultate scontate: Pro
gresul a învins Unirea cu scorul de 
11-—5 (5—4), iar Tractorul Brașov
a întrecut Știinta București 
de 10—6 (6—4).

285 p, 2. Margareta Filip 282 p: 
Jaqueline Zvonevski (Dinamo) 280 
Pe echipe: 1. Dinamo 821 p; poziția 
picioare: 1. Ioana Soare 263 p (10x10), 
2. Maria Otz (Olimpia Buc.) 263 p 
(7x10); 3. Cleopatra Alexandru (Pro
gresul Alexandria) 260 p.
1. Știinta 
Margareta 
830 p; 3.
1. Știința 
culeat pe
(Știința) cu 292 p. la poziția în genun. 
chi FI. Țiței (Olimpia Brașov) 
280 p, jar la poziția în picioare 
Marșik (Voința Iași) cu 211 p. 
trei poziții locul 1 a revenit lui 
Țiței cu 810 p. La junioare primele 
locuri au fost obținute de Rodi ca Geor
gescu (Olimpia Buc.) 289 p, Eugenia 
Ghiban (C.S.M.S. Iași) 276 p, și res
pectiv 212 p. Pe trei poziții, locul I 
a revenit de asemenea trăgătoarei din 
lași cu 803 p,

3.
P 
iu

Pe echipe: 
750 p; pe trei poziții: 1. 

Filip 836 p; 2. Ioana Soare 
Ana Coreii 827 p.; pe echipe: 
2137 p; juniori. La poziția 

primul loc s-a clasat D. Beca

cu 
A. 
Pe 
FI.

C.S.O. Mureșul Tg. Mureș 
Sibiu 9—11 (5—5). După 
echilibrat, formația oaspe 
o victorie meritată. Prima 
fost echilibrată. După pauză, mure- 
șencele au condus, uneori chiar cu 3 
puncte diferență (9—6), dar au fost 
depășite categoric în final de sibience. 
Echipa învingătoare a avut cea mai 
bună jucătoare în Erica Theil. (I. Vul- 
can-coresp.).

Știința Timișoara — S.S.E. Petro- 
șeni 22—3 (15—2). Gazdele au jucat 
loarte bine, în special în prima re
priză, obținînd o victorie categorică. 
(M. Luca-coresp).

Tehnometal Timișoara — 
Timișoara 17—15 (12—5). 
liștii de la Tehnometal au j 
celent în prima repriză, cond 
un moment dat cu 12—1 ( 
După pauză. Știința a avut

e

CAMPIONATUL MASCULIN 
Seria 1

nire puternică reușind 
min. 56 (15—15). Cu i 
în final, jucătorii de 
au cîștigat pe merit 
(M. Luca-coresp).

Voința Sibiu-Unirea 
23 (16—11). Jocul a 
arbitrajul prestat de L. 
șoara). Victoria gazdelor, 
mică diferență, a fost 
(M. Lupuțiu-coresp ).

Bucur» 
fost d

Gavr

Tractorul Brașov — Știința Galați 
25—17 (11—9). Jocul a fost de fac
tură tehnică modestă. Cu un atac mai 
decis în repriza secundă, handbaliștii

CAMPIONATUL MASCULIN

Recolta Hălchiu — C.S.A' 
10—26 (5—14) ; Voința Sigh 
Chimia Făgăraș 6—16 (5—7



Etapa a XX-a a campionatului categoriei A IERI ÎN CATEGORIA B
SimDtMâ scara, la lumina rcilcctoarclor La Ploiești, victorie la limita

Rapid—Progresul 2-2 (1-1)
Sîmbătă seara, la „Republicii", su

porterii Progresului au trăit emoțiile 
respective chiar din minutul 2 al 
partidei cînd Caricaș a „stopat" un a- 
tac al feroviarilor, dar Balint insis- 
tînd, i-a scos balonul din picioare, a 
sprintat sec și din interiorul careului 
a expediat balonul în plasa porții apă
rată de Mîndru. A fost un început 
de meci neașteptat care parcă voia 
să prevestească deznodămîntul din 
ultimele secunde ale partidei, cind Io- 
niță a înscris pentru Progresul, efec- 
tuînd o șarjă rapidă printre apărătorii 
echipei giuleștene și reluind direct 
în gol o minge respinsă de Todor.

Cei 23 de fotbaliști care au luat 
parte la joc (Codreanu l-a înlocuit pe 
Ozon — accidentat in min. 64) au 
oferit împreună un spectacol în ge
nerai de bună calitate. Scorul egal 
(2—2) înregistrat pe tabela de marcaj, 
este echitabil.

Progresul a făcut un joc mai bun 
decît cel în fața Petrolului, deși dis
pozitivul de apărare rapidist (cu sto
per dublat) a contracarat tactica celor 
de la Progresul, cu două vîrfuri de 
atac și centru retras. De altfel, în 
aceasta găsim și explicația faptului 
că golurile Progresului au fost înscrise 
de mijlocași. (Celălalt punct a fost 
marcat de Pașcanu în min. 22 prin- 
tr-un șut de la distanță). Tot ca o 
măsură tactică adecvată, a rapidiștilor, 
notăm și contraatacurile fulgerătoare 
pe care aceștia le-au inițiat hărțuind 
continuu apărarea Progresului, obli- 

^>înd-o să comită greșeli, să nu mai 
aibă stabilitatea cu care ne obișnuise. 
Dintr-o astfel de acțiune s-a născut 
și golul al doilea al Rapidului. In 
min. 69 Smărăndescu II a fost ne
voit să acorde corner, Năsturescu a 
executat lovitura de colț la Greavu, 
acesta a schimbat direcția mingii spre 
Codreanu care a șutat necruțător de 
la 16—18 m. Păcat că jocul a fost u- 
neori dur, mai ales din partea jucăto
rilor de la Progresul.

Arbitrul V. Dumitrescu a condus 
în general corect.

RAPID : Todor - Greavu, MOTROC, 
Macri — Neacșu, GEORGESCU — 
NĂSTURESCU, BALINT, I. Ionescu, 
Ozon (Codreanu), Kraus.

PROGRESUL: Mîndru - Nedelcu, 
Caricaș, Smărăndescu II — ION1ȚA, 
PAȘCANU - Mafteută, Oaidă, SMA- 
RANDESCU I, VOINEA, BABOIE.

VALENTIN PAUNESCU

Petrolul—Metalul Tirgoviște 1-0 (1-0)
PLOIEȘTI 29 (prin telefon). Cu toa

te că se întîlneau două echipe situate 
la distanță una de alta în clasament, 
totuși meciul dintre Petrolul și Meta
lul Tirgoviște a fost disputat. Gazdele 
au luptat pentru a se menține în plu
tonul echipelor fruntașe, iar metalur- 
giștii pentru a evita înfringerea care 
le înrăutățea situația în zona forma
țiilor amenințate cu retrogradarea.

La Brașov, victorie concludentă a echipei gazdă

Steagul roșu —Jiul Petrila 3—0 (2—0)
BRAȘOV 29 (prin telefon).
In întîinirea cu Jiul Petrila, Steagul 

roșu a dominat mai bine de 70 de mi
nute și a cîștigat la un scor conclu
dent: 3—0 (2—0).

După primul gol „căzui" în min. I 
(a înscris Seredai la o centrare a 
lui Hașoti), Jiul a trecut la o apă
rare disperată. Tactica adoptată le-a 
reușit fotbaliștilor din Petrila să men
țină scorul pînă în min. 34, cînd 
Fusulan înscrie preluînd mingea de la 
Gram care o scăpase din brațe. In iot 
acest timp ca și după înscrierea celui 
de al doilea gol, cei care au dominat 
au fost fotbaliștii din localitate. Oas
peții au avut și ei cîteva acțiuni pe 
contraatac rămase însă fără rezultat 
datorită în special intervențiilor 
prompte ale lui Ghiță.

La reluare, Steagul roșu se află 
din nou în atac și cu toate că hăr- 
țuiește necontenit apărarea adversă 
(de data aceasta supranumerică) nu 
reușește să înscrie decît o singură 
dată prin Năffănăilă (min. 53). Pînă 
la sfîrșit, numeroase alte ocazii sînt

ratate de către Seredai (min. 57), Me- 
szaros (min. 60, 88, 89), David (63, 
81), Năftănăilă (min. 80), în timp ce 
atacul Jiului obosit de efortul depus 
— jucînd foarte mult în apărare — 
a „trăit" doar prin două acțiuni peri
culoase pe care Ghiță le-a anihilat 
(Ciutac — min. 54 și Ghibea — min. 
87).

Arbitrul Em. 'Martin (București) a 
condus bine formațiile: STEAGUL 
ROȘU: Ghiță — Zbîrcea, Zaharia, 
Nagy — Seredai, Sigheti — Hașoti, 
Năftănăilă, Fusulan (min. 72 Necula), 
Meszaros, David. JIUL: Gram — 
Romoșan, Tîlvescu, Cazan — Far- 
kaș, Crișan — Martinovici, Ciutac, 
Ciurdărescu, Ghibea, Pavlovici.

C. GRUIA — coresp. regional

In prima repriză partida a fost e- 
chilibrată, cu perioade de dominare 
mai accentuată a Petrolului. In partea 
a doua a meciului gazdele continuă 
să domine, însă nu insistă suficient în 
finalizarea acțiunilor. Petroliștii au 
folosit mai mult ca oricînd extremele, 
dar Zaharia a încetinit de multe ori 
ritmul jocului. Mijlocașii au funcțio
nat ca niște pistoane, alimentînd tot 
timpul înaintarea cu mingi utile și 
uneori chiar au tras la poartă. De 
altfel, unicul punct al întîlnirii este 
înscris în min. 12 de mijlocașul D. 
Munteanu care a tras prin surprin
dere de la circa 25 m. Metalurgiștii 
veolți să scoată un rezultat cît mai 
strîns, au reușit datorită jocului în
chis pe care l-au practicat. Ei au ju
cat cu două vîrfuri de atac care au 
creat panică de cîteva ori la poarta 
lui Ionescu, iar In min. 68 au fost pe 
punctul de a egala, dar Pahonțu a sal
vat de pe linia porții.

Arbitrul A. Toth (Oradea) a condus 
bine următoarele formații:

PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, 
Fronea, MARIN MARCEL - D. MUN
TEANU, Tabarcea — Zaharia, Badea, 
DRIDEA I, A. MUNTEANU, Dridea 11.

METALUL: ANDREI - Tomescu, 
NIȚESCU, Prandea — Popescu, Petres
cu — Al. Lazăr (Prodanciuc din min. 
18), MUREȘAN, Cazacu, Iordache, 
Chiri ță.

GH. ALEXANDRESCU și A. VLAS- 
CEANU — coresp.

SERIA 1 ț
Poiana Cîmpirta—Rapid Focșani

4— 0 (3-0).
Carpați Sinaia—C.F.R. Pașcani

5- 0 (0-0)
Dinamo Galați—Știința Galați 2—0 

(1-0)
Foresta Fălticeni—Ceahlăul P, 

Neamț 2—2 (1—0)
Dinamo Suceava—Flacăra Morent 

4—0 (2—0)
C.S.O. Brăila—C.S.M.S. Iași 0—0
Prahova Ploiești—Steaua roșie Ba

cău 0—0

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. Iași 18 11 5 2 43:10 27
2. Poiana Cîmpina 18 13 1 4 39:14 27
3. Prahova Ploiești 18 7 9 2 29:18 23
4. Dinamo Galați 18 9 3 6 33:28 21
5. Carpați Sinaia 18 9 3 6 44:39 21
6. C.S.O. Brăila 18 6 6 6 19:22 18
7. Știința Galați 18 7 3 8 27:28 17
8. Foresta Fălticeni 18 7 3 8 19:23 17
9. Ceahlăul P. Neamț 18 6 4 8 22:32 16

10. C.F.R. Pașcani 18 6 2 10 20:32 14
11. Rapid Focșani 18 4 6 8 21:34 16
12. Dinamo Suceava 18 5 3 10 22:32 13
13. Flacăra Moreni 18 4 4 10 24:34 12
14. St. roșie Bacău 18 3 6 9 15:31 12

Dm2mo Pitești—Știința Timișoara 5—1 (3—0)
RM. VILCEA 29 (prin telefon). Sta

bilit în ultimul moment la Rm. Vîlcea, 
meciul Dinamo Pitești—Știința Timi
șoara a atras în tribunele stadionului 
1 Mai peste 5.000 de spectatori. Partida 
a fost presărată cu multe faze specta
culoase și spre satisfacția publicului 
s-a soldat cu multe goluri. Dinamoviștii 
au imprimat jocului mult dinamism, 
au șutat mult la poartă (30 de șuturi 
dintre care 20 în cadrul porții) față de 

Jfumai 6 ale studenților (dintre care 3 
pe spațiul porții).

După o serie de ratări dinamoviștii 
deschid scorul în min. 16 prin Lovin 
și tot el îl majorează în min. 26. In 
min. 29 Mițaru ratează o bună ocazie, 
ca apoi Barbu (min. 34) să salveze 
de pe linia porții un goi gata făcut 
Ultimul minut al reprizei aduce al trei
lea gol, înscris de Constantinescu. In 
min. 56 Halaman ratează o lovitură 
de la 11 m. Două minute mai tirziu 
Manolache înscrie unicul gol al stu
denților. După o perioadă de joc egală, 
Lovin ridică scorul (min. 76) la 4—1. 
Scorul final este stabilit de Turcan în 
ultimul minut. Arbitrul D. Rusu (Buc.) 
a condus corect formațiile: DINAMO:

Niculescu—VALCAN BARBU, Dumi
trescu — FLORESCU, RADU — CON- 
STANTINESCU (Corneanu), Lalu, 
LOVIN. HALAGIAN, Turcan. ȘTIIN
ȚA: Curcan (Pain)—Jenei, Turcan, 
Georgescu—Botescu. TĂNASE—Igna, 
R. LAZAR, MANOLACHE, Lereter, 
Mițaru.

D. ROȘIANU, 
A. MOMETE — coresp.

? 6gfonosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. 17 din 
29. IV. 1962 :

1. R. P Ungară — Turcia 1
2. Steaua — Dinamo Buc. se dispută

astăzi
3. Știința Cluj —. U.T.A x
4. Dinamo Pitești — Știința Timiș. 1
5. Steagul roșu — Jiul 1
6. Minerul — Dinamo Bacău 2
7. Petrolul — Metalul Tirgoviște 1
8. C.S.O. Brăila — CSMS Iași x
9. Corv. Hun. — C.S.O. B. Mare 1

10. I.S. C. Turzii — C.S.O. Crișana 1
11. C S.M. Mediaș — Metalul Buc. 1 
12 Farul Constanța — Olimpia Buc. 1

Variante depuse, aproximativ: 
301.000.

Autoturismul „Moskvici" atribuit la 
concursul suplimentar U.E.F.A. a fost 
obținut de cuponul nr. 2.294.505. Lista 
completă a cupoanelor cîștigătoare la 
concursul suplimentar U.E.F.A. va fi 
publicată în Programul Loto-Prono
sport

Mineral a pierdut „acasă”:
0 — 2 (0 — 0) ca Dinamo Bacău

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Paș-, 
câni—Ceahlăul P. Neamț) Știința Ga
lați—Rapid Focșani: St. roșie Bacău— 
C.S.O. Brăila; Dinamo Suceava— 
Dinamo Galați i Carpati Sinaia— 
C.S.M.S Iași; Poiana Cimpina—Pra- 
hova Ploiești; Flacăra Moreni—Fo
resta Fălticeni.

SERIA A ll-A

Dinamo Obor—C.S.O. Craiova 1—0 
(0-0)

Farul—Olimpia București 5—1
(2-0)

Tractorul Brașov—Chimia Govora 
4-3 (0-1)

C.S.M. Mediaș—Metalul București 
4—1 (2—0)

Chimia Făgăraș—C.F.R. Roșiori
3—0 (2—0)

Știința București—Portul Constanța 
1—0 (0—0)

C.S.M. Reșița—C.S.M. Sibiu» 4—1 
(2-1)

LUPENI 29 (prin telefon). — Ritmul 
scăzut din primele minute ale întîl— 
nirii dintre Minerul Lupeni și Dina
mo Bacău a lăsat impresia că pînă la 
sfîrșit cele două formații se vor mul
țumi cu un rezultat de egalitate. Dar, 
oaspeții au jucat în partea a doua a 
întîlnirii cu multă voință și profitînd 
de faptul că echipa gazdă a greșit 
mult in atac au obținut o meritată 
victorie cu scorul de 2—0 (0-0).

Așa după 
a meciului 
acțiuni pe

cum arătam, prima parte 
a fost 
poartă.

anostă, cu rare
Din această pe-

După un joc sub așteptări,

Știința CluJ-lLTA. 2-2 (2-2)
CLUJ, 29 (prin telefon). Timp fri

guros, teren ud, alunecos, iată cadrul 
in care s-a disputat întîinirea de 
fotbal dintre Știința Cluj și U.T.A. 
Partida nu s-a ridicat la nivelul aș
teptat, deoarece arădanii au venit cu 
intenția de a obține un rezultat de 
egalitate, lucru reușit pînă la urmă. 
Clujenii au dominat aproape tot 
timpul, dar nu s-au descurcat în fața 
apărării supranumerice, nefolosind su
ficient extremele. Rezultatul de egali
tate — 2—2 (2—2) — nedreptățește pe 
localnici, deoarece au fost mai peri
culoși în fața porții, avînd multe 
ocazii dare de a Înscrie.

Primul gol a fost înscris în minutul 
12; Constantin centrează iar Petru 
Emil reia cu capul peste portar. Zece 
minute mai tirziu Sasu aduce egala- 
rea, iar în min. 29 tot ei înscrie din
tr-o poziție clară de ofsaid. Știința 
Cluj egalează în min. 34 prin Suciu, 
care înscrie pe sub portar: 2—2. In 
repriza a doua studenții domină ca
tegoric, dar joacă nervos și ratează 
ocazii dare (P. Emil min. 50 și 54, 
Popescu min. 63 și 74, Marcu min. 
80 și 84). Unica ocazie de a înscrie 
a oaspeților a fost ratată in minutul 
82 de către Sasu.

CAMPIONATUL DE TINERET
Rapid—Progresul 3—0 (3—0)
Dinamo Pitești—Științe 

4-1 (2-0)
Știința Cluj-U.T.A. 2-2
Steagul roșu—Jiul 0—0 
Minerul—Dinamo Bacău 
Meciul Petrolul—Metalul 

cat

Timișoara

(1-1)

0-0
nu s-a ju-

Gavrilă Pop

RINGHEANU

A arbitrat slab
(Brașov).

ȘTIINȚA CLUJ:
(min. 66 Moguț) — Cîmpeanu, Geor
gescu, Canin (min. 13 Kromely) — 
Kromely (P. EMIL), POPESCU - 
IVANSUC, P. Emil (Suciu), MARCU, 
BALUȚIU, Constantin. U.T.A. : FAUR 
(min. 88 Coman) 
Țîrlea 
Mețcaș 
Czako.

Sztics, CAPAȘ, 
- Băcuț, KOTZKA - Pop, 
(min. 13 T«na), Sasu, Floruț,

rioadă nu vom semnala decît faptul 
că cei doi portari au avut doar două 
situații periculoase: min. 7 Miha- 
lache a respins în corner la un șut ai 
lui Vătafu și min. 17 Ghiță a deviat 
tot în corner la un șut al lui Staudt.

Repriza secundă a început într-un 
ritm mai vioi și oaspeții înscriu în 
min. 60. Public execută bine un cor
ner, apărarea gazdelor ezită și Gram 
marchează din apropiere După acest 
gol Minerul atacă mai insistent insă 
atacanții abuzează dc prea multe pase 
ușurînd sarcina apărării dinamoviste. 
Echipa oaspe acționează pe contra
atac prin Public și Gram care ratea
ză situații favorabile în min. 74 și 77. 
Localnicii sint totuși pe punctul de 
a egala dar mingea expediată de 
Mihaly întîlnește bara transversală 
(min. 85). Cu două minute înainte de 
a se termina meciul. Ciripoi execută 
o lovitură liberă pe sus in fața porții 
lui Mihalache și Gram printr-un salt 
spectaculos înscrie cu capul: 2—0.

Arbitrul N. Mihăileecu (București) 
a condus foarte bine următoarele for
mații :

MINERUL: Mihalache - Stanciu, 
Coman, Vasiu — Mihaly, Mihăilă — 
Cotroază II, Szoko (din min. 
teanu), Staudt, Comșa, Ion C.

DINAMO : Ghiță - Gros, 
Cincu — Rădulescu, Stoica — 
(din min. 80 Comănescu), 
Gram, Ciripoi, Public.

CLASAMENTUL

1. Farul 18 13 1 4 50:19 27
2. C.S.M. Reșița 18 11 1 6 38:27 23
3. Dinamo Obor 18 11 1 6 32:27 23
4. C.S.O. Craiova 18 8 5 5 28:13 21
5. Chimia Făgăraș 18 8 2 8 35:33 18
6. C.S.M. Mediaș 18 7 4 7 22:21 18
7. Metalul Buc. 18 8 2 8 29:36 18
8. C.F.R. Roșiori 18 8 1 9 26:32 17
9. C.S.M. Sibiu 18 6 4 8 24:31 16

10. Tractorul Brașov 18 5 6 7 21:29 16
11. Știința Buc. 18 7 1 10 30:34 15
12. Chimia Govora 18 6 3 9 17:23 15
13. Olimpia Buc. 18 6 2 10 24:34 14
14. Portul Constanța 18 4 3 11 19:36 11

N. TODORAN și ȘT. TAMAȘ
coresp.

60 Ol- 
Ion.
Lazăr. 
Nemeș 

Vătafu.

ION CIORTEA și STAICU BALO1 —
coresp.

ETAPA VIITOARE: Metalul Bucu
rești—Chimia Făgăraș; Portul Con
stanța—Dinamo Obor; C.S.O. Cra
iova—C.S.M. Mediaș: C.S.M. Sibiu 
—Știința București j Chimia Govora— 
Farul Constanța ; Olimpia București 
—Tractorul Brașov; C.F.R. Roșioii— 
C.S.M. Reșița.

SERIA A Hl-A

Rapid Tg. Mureș—C.S.O. Timișoara 
1—0 (1—0)

Crisul Oradea—Arieșul Turda 2—2 
(1-2)

C.F.R. Arad—Recolta Cărei 0—0
Ind. Sîrmei C. Turzii—Crișana O- 

radea 3—0 (0—0)
C.S.M. Cluj—Vagonul Arad 1—0 

(1-0)
A.S.AA.D. Satu Mare—Mureșul Tg. 

Mureș 0—3 (0—0)
Corvinul Hunedoara—C.S.O. Baia 

Mare 2—1 (2—1)
Ml, pc stadionul „23 August” CLASAMENTUL

Steaua—Dinamo București
Amatorii jocului cu balonul rotund 

nu vor avea... zi „liberă" nici azi : 
partida Steaua—Dinamo, unul din cele 
mai atractive derbiuri bucureștene îi 
va reuni din nou pe iubitorii de fot
bal în tribunele stadionului „23 Au
gust". In ciuda faptului că Dinamo 
București se află în fruntea clasamen
tului, iar Steaua ocupă un loc peri
feric, această întilnire promite un joc 
deosebit de atractiv. Intilnirile dintre 
cele două formații bucureștene au pri
lejuit întotdeauna jocuri de bună fac
tură tehnică.

Sperăm că și în partida de azi ju
cătorii de la Dinamo și Steaua nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
satisface exigențele spectatorilor, ofe-

rind un joc pe măsura posibilităților 
lor. Intilnirea de categoria A Steaua— 
Dinamo va începe la ora 16.45.

In deschidere (ora 15.00) se va dis
puta jocul echipelor de tineret. In 
pauze vor avea loc probe de atletism. 

AIată acum clasamentul categoriei
înainte de întîinirea de azi :

1. Steagul roșu 20 12 3 5 44:26 27
2. Dinamo Buc. 19 11 4 4 42:25 26
3. Petrolul 20 10 4 6 39:25 24
4. Progresul 20 9 4 7 36:24 22
5. Dinamo Bacău 20 8 5 7 24:23 21
6. Rapid 20 7 7 6 25:25 21
7. Știința Tim. 20 9 3 8 26:28 21
8. știința Cluj 20 7 5 8 35:37 19
9. Minerul 20 9 1 10 18:37 19

10. Dinamo Pitești 20 7 3 10 31:32 17
11. Steaua 19 6 4 9 38:36 16
12. U.T.A. 20 5 5 10 28:34 15
13. Metalul 20 5 5 10 29:46 15
14. Jiul 20 5 5 10 20:37 15

1. Crișana Oradea
2. Mureșul Tg. Mureș
3. Ind. Sirmei C. T.
4. C.S.M. Cluj
5. C.S.O. Timișoara 
«. C.S.O. Baia Mare
7. Arieșul Turda
g. Vagonul Arad 
ș. Recolta Cărei

10. Rapid Tg. Mureș
11. Crișul Oradea
12. A.S.M.D. S. Mare
13. C.F.R. Arad
14. Corvinul Hunedoara

18 12 1 5 32:13 25
18 10 4 4 37:24 24
18 3 4 S 35:18 22
18 8 6 4 24:17 22
18 3 4 5 24:13 22
18 3 3 C 27:25 21
18 6 « 4 23:23 20
18 8 3 7 28:20 13
18 4 7 7 21:31 15
18 4 5 3 18:27 13
18 4 5 3 23:38 13
18 4 5 3 13:24 13
18 3 6 3 15:25 12
18 4 3 11 17:23 11

ETAPA VIITOARE: Vagonul Arad 
—Ind. Sîrmei C. Turzii; Mureșul Tg. 
Mureș—Corvinul Hunedoara : Crișana 
Oradea—A.S.M.D. Satu Mare; C.S.O. 
Timișoara—C.F.R. Arad ; Arieșul Tur
da—Rapid Tg. Mureș ; C.S.O. Baia 
Mare—Crisul Oradea ; Recolta Caret 
—C.S.M. Cluj.



Tenismanii romîni conduc cu 2 1
în întâlnirea cu echipa R. P. Ungare Joc splendid, victorie categorică!

Așteptată cu mult interes întîlnirea 
de tenis dintre reprezentativele R.P. 
Romine și R.P. Ungare a fost inau
gurată sîmbătă după-amiază prin me
ciul Ion Țiriac—Ferenc Zentai. Cam
pionul țării noastre. Ion Țiriac, a ob
ținut in succes categoric nelăsînd ad
versarului său decît două jocuri : 6—1, 
6—1, 6—0! Partida a durait o... idee 
mai mult de 30 de minute, „record per
sonal” 1 Și mai semnificativ este însă 
modul cim Țiriac și-a realiza; victo
ria. El a atacat cu multă voință de 
la început pînă la sfîrșit, n-a așteptat 
greșelile hri Zentai ci, a condus per
manent jocul urmărind loviturile deci
sive, și-a folosit la maximum akgija, 
a jucat în viteză, și-a susținut servi
ciile puternice (unele încheiate direct 
prin puncte) cu acțiuni hotărite Ia fi
leu, impunîndu-se fără drept de apei.

Un rezultat neașteptat ca scor, ni 
ia oferit Co.istantin Năstase învingă
tor în trei seturi (6—l, 7—5. 6—0) 
asupra unuia dintre ce: mai Suni te- 
nismani maghiari, experimentatul Zoi- 
tan Katona. Chiar de la primele schim
buri de mingi s-a 
doiiaa reprezentant al echipei noastre 
este hotărit să se 
căutat să joace la 
rituri puternice de pe linia de fund și 
voleurî scurte. El reușește chiar să 
conducă in primul set cu 3—2. Xăstase 
sesizează însă insididența in 
a adversarului său și, incomod «1..-1

văzut că cel de

impună Katooa 
«economie*. cu

Concurs international.»

VARȘOVIA 29 (Agerjx 
acoperit» de la X ir-.x ia 
cursul international de 
r.:it cu prileiul celei de-a 

■ Federației pninrrr de 1 
sportivi și sportive <Fn 
RominJ. R.P. l'niarl. A 
Iugoslavia și R.P. Polos 
minini de 100 m flat 
revenit înotitoare: Cedr* 
cu timpul 
S-a clasat 
1’18’2 10. 
primul loc

de ns 
Cord ia
Polo» 
ta curși

. . .... , ... , . C (Urmare din pag 1)prm mingi Iritate, crosuri bine plasate, 1 
stopuri precise și repetate... prezențe lai ta tea echipei noastre, recunoscută 
fileu, își adjudecă pe drept setul. Ini unanim, 
continuare, după un început echilibrat " 
tenismanui romîn se impune prin ace
eași tactică. Ultimul set este o simplă1 
formalitate, Katona fiind purtat din colțfășoară într-o notă . de 
în colț, sau neizbutind să salveze min
gile puse lingă fileu, dă semne văditc( 
de oboseală și... enervare, iar Năstase 
nu are de cules decit roadele acțiunilor îfost așa, 
susținute.

Intîlnîrea de dublu, de duminică di
mineață, dintre Katona, Zentai—Țiriac,{toată . frumusețea s-au 
Mârmureaou a revenit, i

De obicei, asemenea partide deci
sive, specifice de campionat Cum se 
obișnuiește să li se spună, se des- 

nervozitate, 
sînt încîlcite, pline de greșeli de tot 
felul. Aceasta face ca spectacolul 
fotbalistic să sufere. Ieri însă, 

. , spre cinstea celor 22 
juniori. Am asistat la un meci de 
iridicat nivei tehnic, în care fazele 

succedat

n-a 
de

de 
____ _____ . la 

__________  _ ______„ nesperat dekcele două porți, iar golurile au fost 
ușor, perechii maghiare, cu scorul deC rodul unor acțiuni colective, vrednice 
9—7. 6—3, 6—3. Prin numeroasele sale 1 de echipe experimentate. A fost meciul 
greșeli (numai în primul set a avut lOCcare a pus în evidență cel mai bine 
retururi din servicii greșite), Mărmu-^valoarea celor două reprezentative, 
reanu a facilitat sarcina partenerilorS Echipa noastră ș-a comportat pe 
de joc, făcând aproape inutile efortu- ilima ultimelor întîlniri din cadrul 
rile lui Țiriac.______________________ C Turneului, cele cu R. F. Germană și

întrecerile de verificare dintre repre->Turcia, adică foarte bine la toate ca- 
‘ tivele de tineret s-au soldat cu\P'tol«de: tehnic, fizic, tactic și mo

toarele rezultate: Komaromi—Zral. Prin ce și-a depășit puternicul
Mireenu 6_ 8. 6__ I, 6_ 4. 6__ 8,\său adversar ? Prinir-un joc mai

’ mul a cr»xi:s cu 5—2 in se-f bine organizat, mai iute și direct pe
tj V). Ba! azs_Dron 5__ 7. 6__ 1. 6__2. ) poartă, unde a manifestat multă efica-
Kcmarotni_ Popovici 6_ ° 6—2 «i/citate, printr-o mai mare putere de
Dron. Boaghe—Kama romi, Bala»)'uP{\. prilltr;° ‘lirzet'ie. ?’> 0 ™!ntă

• c « . . . _ C deosebite. Jocului tehnic, combina-
—9. 6 1, 6 4. Astăz:, de la ora la. Vjv, dar lent al iugoslavilor, juniorii

se desfășoară ultimele două întîlnirifnoștri i-au răspuns printr-un fotbal 
de simp'.A 1 rapid, eficace, cu care și-au asigurat

C victoria încă din prima repriză.
~ Diferența de joc s-a văzut încă de 

la începutul meciului. Atacul nostru s-a 
lapropiat rapid de poarta lui Pokle
povici și a obținut un corner în 
min. 2, rămas însă fără rezultat. Ac
țiunile noastre sînt variate, tatonind 
mereu apărarea adversă cînd pe 

Kaminski (RPR.) s-a cla-\dreaPta> cind Pe stingă. Viteza ca- 
«il trei cu 1 06’ 330. Zracterizează acțiunile, spre deosebire

„vi _ . t Ide cele ale înaintașilor iugoslavi, careunzJton: Z1/1 m spate: femei: f - . . ■_ •<_ , , »(Franța) ’’39'8 10- 100 m\C3U'^ sa’?‘ imPuna lem Pr,n
din: -alomon (R.P. PoIo.Zcom',inații multiple. Apărătorii noștri 
: 100 m bi Jego-ținsă, nu-i lasă să-și facă

* 1 21 2 J Cu tea te acestea însă,
dese his de iugoslavi în

acțiune pe. dreapta este oprită de a- 
părarea noastră, dar Popescu gre
șește dind înapoi mingea prea încet, 
spre Petescu. Radosav — extrema 
dreaptă — interceptează balonul și 
trage cu boltă de la 16 m în colț 
sus: 0—1 I Un gol pe care nu-1 a- 
nunța desfășurarea jocului de pînă 
atunci și totuși..........Tribunele"
indispuse, dar foarte curînd, peste 
numai un minut, vor redeveni en
tuziaste și încrezătoare. Echipa noas
tră nu se lasă surprinsă de acest gol 
și atacă în trombă. Gergely — urmă
rit ca o umbră de centrul înaintaș 
retras Kovaci — nu poate fi oprit 
decit printr-un fault la marginea ca
reului. Matei execută excelent lovi
tura liberă, peste apărători, și Voinea 
reia cu capul în plasă: 1 — 1. Acest 
gol dă aripi echipei, care se men
ține în atac cîteva minute. Apoi, iu
goslavii reacționează prin atacuri pe

silit

unt 
Măi 'ea

V MARDAX

de natație la Varșovia

Formațiile:
R. P. ROMINĂ: Suciu—Pal, 

Petescu, Răcelescu — Jamaischi, 
Popescu—Matei, Dumitriu, Voinea, 
Gergely, Haidu.

R.P.F. IUGOSLAVIA: Poklepo
vici—Pavlovici, Graciariin, Kova- 
cevici—Rasovici, Skrbici—Radosav, 
Mîlosavljevici, Kovaci, Ferici, Com.

Bun arbitrajul lui J. Malka 
(R.F.G.), ajutat la tușă de S. Ali
mov (U.R.S.S.) și J. Casteleyn 
(Belgia).

Raport de cornere : 6—4 (4—2).

inițiativa trece din nou de partea 
juniorilor noștri care ratează situații 
favorabile în min. 28, 29, dar tiu 
greșesc la aceea din min. 35. Din 
nou o acțiune spectaculoasă și o com
binație inteligentă Voinea-Haidu-Voi- 
nea și acesta din urmă trimite la „în- 
tîlnire" mingea lui Dumitriu. Acesta 
pătrunde în viteză și înscrie peste 
Poklepovici, ieșit din poartă: 3—1. 
Meciul este jucat. Victoria nu ne mai 
poate scăpa, deși mai avem în față 
o repriză. Dar și aceasta se desfă
șoară în nota de superioritate a echi
pei noastre, care — în plus — mă
rește diferența în min. 48, stabilind 
scorul final la 4—1. Gergely inter
ceptează o minge pe care o pasau 
apărătorii iugoslavi și l-a lansat rapid 
pe Haidu. Acesta face o cursă de 
toată frumusețea, îl driblează pe sto
perul Gracianin, pătrunde in careu 
și șutează plasat: 4—1 !

Pînă la sfîrșitul partidei, jocul are 
o desfășurare mai mult în mijlocul 
terenului. Iugoslavii combină mult, 
fac joc de cîmp, dar se apropie greu 
de poartă și mai greu intră în poziție 
de șut. Nu sînt lăsați liberi nici o 
clipă. In 
se mențin 
care sînt 
încercare 
începe să 
Haidu ratează în min. 55 o ocazie 
clară, Popescu trage în bară în min. 
60. Dumitriu reia cu capul alături în 
min. 62, și în fine, Gergely pierde 
și el o situație favorabilă în min. 78. 
Astfel că rezultatul stabilit în min. 
48 rămîne neschimbat.

Echipa noastră a cîștigat finala și 
o dată cu ea și Cupa Turneului In
ternațional de Juniori -— 1962.

Victorie de mare prestigiu la cuce
rirea căreia toți juniorii au contribuit 
din plin.

La sfîrșitul partidei, în entuziasmul 
general și în aclamațiile zecilor de 
mii de spectatori, profesorul dr. lOftj 
Zimmermann, din partea U.E.F.A., a • 
înmînat căpitanului echipei, Petescu, 
Cupa pusă în joc, iar juniorilor noș
tri medaliile de aur.
slavi au 
argint.

Și cu 
vitate de . .
XV-a ediție a Turneului U.E.F.A., pe 
palmaresul căreia printre cîștigători 
figurează de azi înainte numele pa
triei noastre dragi, R. P. ROMINĂ.

schimb, atacurile noastre 
periculoase prin viteza in 

construite, punînd la grea 
apărarea iugoslavă, care 
recurgă des la durități.

stînga și obțin un corner în min. 13, 
cînd Corn trage peste poartă. Alte 
două cornere rănim fără rezultat — 
linul la poarta lui Poklepovici și al
tul la aceea a lui Suciu și în min. 18 
echipa noastră urcă scorul la 2—1, 
printr-o splendidă combinație. Haidu 
ii pasează iui Voinea, care trece ba
lonul lui Dumitriu și acesta imediat 
ii pasează printre lui Gergely ajuns 
pe post de centru înaintaș. O cursă 
scurtă și un șut puternic și... 2—1 ! 
Peste trei minute ratăm o ocazie 
prin Haidu, iar în min-. 22 Suciu blo
chează cu siguranță un șut periculos 
al lui Radosav. Atacurile alternează 
la cele două porți și cîteva minute 
jocul este egal. Iugoslavii depun 
eforturi mari pentru a egala, dar 
apărarea noastră este la post. Apoi

jocul, 
scorul este 
min. 7. O

Turneul de sah
de la Havana

HAVANA (Ajten 
lie s-a deschis t 
șah organizat in 
hist cuban. Jose 
turneu participă 
ferite țări ale lu 
marii maeștri B. 
L. Po'.ugaesski 
(Iugoslavia), .W. 
L. Bachman (R.S. 
internaționali I . 
nă), Z Miles (R.P. 1 
(R.P. Ungară), 
m3nă) și alții.

Juniorii iugo-
fost distinși cu medaiii de

această impresionantă festi- 
premiere, a luat sfîrșit a

Ecouri după finală
GHEORGHE OLA (antrenorul echi

pei R. P. Rotnîne) :
„De la meci ia meci, echipa noastră 

o comportare ascendentă. Com-

Pe scurt
• Sâmbăta scara. în sal» Universiada 

din Sofia s-a disputat prima manșa din 
finala Cupei Campionilor Europeni la 
volei feminin. Jucînd foarte bine, l»a- 
revestnik Odesa a întrecut Slavia Sofia 
cu 3—1 (15—9, 15—5. 13—15. 15—2). 
Partida a fost condusă de arbitrul ro
mân C. Armășescu. Returul întâlnirii ur. 
rnează să aibă loc la 5 mai la Odesa.

• In cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat duminică la Hainul (t.ali- 
fomia) sportivul american Dare lori. 
a stabilit un nou record mondial la să
ritura cu prăjina: 4,92 m.

• înotătorul scoțiăn Jan Black 
realizat ieri un nou record european în 
proba de 200 m liber, fiind cronome
trat în 2:02,6 (la o secundă de recor
dul mondial al lui Kondrads).

• Turneul internațional de baschet 
de la Bologna pentru echipele de junior*! 
s-a încheiat. cu victoria echipei . K.S. 
Cehoslovace, o^re în jocul decisiv a 
învins cu 71-60 echipa R.P. Polone.

• Campionatul englez de fotbal a 
fost Cîștigat de echipa Ipswich 
Town, care în ultimul joc a întrecut 
cu 2—0 pe Aston Villa. Echipa Bum- 
ley s-a clasat pe locul II. tenninînd la 
egalitate cu Chelsea (1—1)«

• Competiția internațională de ser mă 
„Cupa Europei" la sabie a revenit echi
pei suedeze F.C. Coteborg. In finală, 
F.C. Goteborg a învins cu 8—7 echipa 
Dinamo Minsk.

„Filmul" celor patru goluri înscrise de juniorii noștri în poarta 
echipei iugoslave

Foto: Teodor Roibu

a avut
petiția a fost deosebit de dificilă, dar 
datorită unei bune pregătiri fizice, teh
nice și tactice și în special a patriotis
mului inalt dovedit, reprezentativa 
țării noastre a reușit să se impună, să 
fie cea mai bună echipă a turneului. 
Pe cine aș putea să remarc? întreaga 
echipă in frunte cu Petescu, Pal, 
tei, Voinea, Gergely și... publicul 
tuziast, care ne-a dat aripi în cele 
grele momente“.

RADA DJUREV1CI
goslav — 
U.E.F.A.) :

«Echipa

observator

Rominiei a

DUPA

Ma- 
en- 
niai

iu-(antrenor 
la T urneul

obținut o vic-

torie clară. Actuala reprezentativă de 
juniori a Rominiei este alcătuită din 
elemente foarte talentate și cred că, 
in mai puțin- de un an, toți cei 11 
jucători pot evolua in prima categorie 
a campionatului Rominiei. Mi-a plăcut 
publicul, deosebit de obiectiv și cu
noscător al fotbalului.

SERGHE1 ALIMOV (arbitru sovie
tic) : tem

„Mi-a plăcut mult echipa r> mia) 
prin ritmul susținut pe care l-a im
primat de-a lungul întregului meci. 
Ea a dovedit o pregătire fizică ex
celentă, multă voință, dirzenie, teh
nică in mișcare. Victoria este clară 
nu numai iu partida de azi dar și in 
celelalte care au adus echipa Rom.- 
niei in finală".

100 DE MINUTE DE JOC:

100 de minute a durat partida din
tre echipele R.S. Cehoslovace și Tur
ciei, care urma să desemneze locurile 
3—4 ale celei de-a XV-a ediții a Tur
neului U.E.F.A. Și totuși, partida — 
după consumarea celor 80 de minute 
și după două prelungiri de cite 10 mi
nute — s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate. De aceea, pentru a cunoaște 
echipa clasată pe locul 3 s-a proce
dat la tragerea la sorți. Șansele au fost 
de partea echipei R.S. Cehoslovace, iar 
Turcia a trebuit să se mulțumească 
cu locul al 4-lea.

Partida dintre cele două echipe s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic, cu faze 
spectaculoase care au ridicat de multe 
ori tribunele in picioare.

La începutul partidei turcii acțio
nează mai sigur și periclitează poarta 
apărată de Vend (Linhard este pe 
punctul de a înscrie un autogol, iar 
Mustafa trage alături deși poarta era 
goală). Ineet-incet jocul se echilibrea
ză, totuși, la un atac frumos al e- 
chipei turce se înscrie primul gol : 
Abdulah trece de Taborski și înscrie 
plasat din apropiere (min. 23). In con
tinuare cehoslovacii au două ocazii, 
dar Knebort ratează iar Caban zgu
duie bara în urma unei lovituri libere 
de la 25 m.

La reluare echipa turcă construiește 
mai multe acțiuni dar cehoslovacii 
prin contraatacuri periculoase sur
prind deseori apărarea adversă. De 
trei ori însă atacanții cehoslovaci sânt 
surprinși in ofsaid. După ce înaintașul 
turc Zeki trimite o minge cu capul 
lingă poarta părăsită de portarul Venei, 
cehoslovacii egalează : Aydin iese din 
poartă prinde balonul, dar apoi îl 
scapă și Zenisek venit din urmă în
scrie (min. 57). Urmează alte ocazii 
ratate de ambele echipe și rezultatul 
nu se schimbă.

In prelungiri echipa turcă are la 
început un ușor avantaj, dar în final 
jocul se echilibrează și meciul ia 
sfîrșit cu rezultatul de 1—1. Sorții sînt 
aceia care 
locul 3.

Arbitrul 
tușe de M. 
Romină) a 
formații :

R.S. CEHOSLOVACĂ : VENCL - 
Linhard, Plass, Taborski — Dyba, 
Darsch — Schmid, CABAN, Zenisek, 
KNEBORT, DVORAK.

TURCIA : Aydin — Altan, Cengiz, 
Aii — Onursal, Eroi — Coskun, ZEKI, 
ABDULAH, MUSTAFA, Ayfer.

ION OCHSENFELD

decid echipa clasată pe

Stelian Mataizer, ajutat la 
Popa și Ad. Macovei (R.P. 
condus corect următoarele
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