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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

în grupa B, R P. Romînă - Elveția 4-4, 
după un meci pasionant

Echipa noastră a condus cu 4 3 pină in minutul 59 • Azi, jocul R. P. R. — R. p. e. Iugoslavia
STOCKHOLM, 10 (prin telefon de 
trimisul nostru special). Echipa re- 

ezentativă de hochei pe gheață a 
ii noastre continuă sâ evolueze cu 

cces în grupa B a campionatului 
mdial de hochei pe gheață. După 
le două victorii asupra Poloniei și 
igllei, hocheiștîi romini au întilnit 
minică dimineața selecționata El- 
ției, una din cele mai bine cotata 
cmații din grupă. Meciul s-a înche

CAMPIONATELE INTERNAIIONALE OE TENIS DE MAS*

Echipele R. P. Romîne (femei) 
și R. P. D. Coreene (bărbați) 
au cîștigat probele pe echipe

In centrul atenției spectatorilor 
tezenți duminică după-amiază in 
da Floreasca au fost desigur in- 
tnirile finale din cadrul probelor 
; echipe.
Un frumos succes au obținut la 

Maria Alexandru vn atac
Foto: T, Roibu

roba pe echipe femei, reprezenta- 
vele R.P. Romine — primă și se- 
îndă — clasate în fruntea celor 
ouă serii. Finala a revenit cu sco
li de 3-0, echipei A, formată din 
îcătoarele Maria Alexandru, Ella 
onslanlinescu și Geta Pitică. Cele 
*ei sportive au acționat cu dezin- 
oltură, victoria lor nefiind pusă nici 
n moment în discuție. Adversarele 
in partida decisivă, Catrinel Folea

Tractorul Brașov pe primul loc 
(i „Cupa R.P.R.”, la probele de schi fond

Săritorii din R. D. Germană

POIANA BRAȘOV, 10 (prin telefon 
e la trimisul nostru). Ca aproape în 
ccare an, sfîrșilul primei decade a 
mii martie a fost caracterizat de o vre- 
ie prea puțin favorabilă schiorilor. Și, 
i special, reprezentanților probelor nor
ice. Mai precis, este vorba de fondișii, 
i întrecere în cadrul etapei a Il-a a 
Cupei R.P.R.* și de săritori, care au 
oncural alături de trei reprezentanți ai

D. Germane pentru cucerirea „Cupei 
'oiana1'. Eî au fost dezavantajați de 
apa da „grea*', consecință firească i 
icălzirii vremii din care cauză au tre- 
uil să facă eforturi suplimentare care 
au supus la un adevărat examen.

Rapid București — P. U. C. 3-1

iat cu un rezultat de egalitate : 4—4 
(1—1, 1—1, 2—2), ceea ce reprezintă 
un succes pentru echipa noastră, dată 
fiind valoarea echipei pe care am întil- 
nit-o. De remarcat faptul că în for
mația Elveției figurează doi jucători 
de origină canadiană, Berry și Mar
tini.

Iată amănunte asupra acestui joc, 
deosebit de viu disputat, mai ales în 
repriza a treia cind echipa noastră a 

și Marta Tompa au meritul de a fi 
luptat cu multă dîrzenie pe intre- 
gul parcurs al competiției, cîștigînd 
pe drept locul al doilea. Rezultata: 
Ella Constantinescu—Catnnel Folea 
2-0 (19, 19), Maria Alexandru—Marta

Tompa 2-0 (11, 10), Maria Alexan
dru, Geta Pitică—Catrinel Folea 
^tarta Tompa 2-0 (11, 11).

Pentru celelalte locuri, rezultatele 
au fost următoarele : 3—4 : R.P. Po
lonă—R-P. Ungară 3-0, 5—R.D.
Germană—R.P. Romînă (junioare) 3-0,

C. COMARNISCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

au cucerit „Cupa Poiana"

Cu loale că unele echipe au fosl des
completate prin absența unor sportivi 
care ne-au reprezentat țara pesle holare, 
victoria schiorilor de la Tractorul (an
trenor Ion Sumedru) este pe deplin me
ritată.

Săritorii din R.D. Germană au dominat 
cu autoritate concursul dotat cu „Cupa 
PaictuO*.

Reziulea©: 15 km. senior r: 1. Gh.
Bădescu (Dinamo Brașov) lh 03:10 ; 2. 
N. Bărbășescu (Casa Ofițerilor Brașov)

GH. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 4-a) 

condus cu 4—3 pînă în penultimul 
minut.

La fluierul arbitrilor Nordlie (Nor
vegia) și Starovoitov (U.R.S.S.) s-au 
aliniat următoarele formații :

ROM INIA : Sofia n — Czaka, Io- 
nescu, Varga. Vakar — Szabo II, Fe- 
renezi, Szabo I, Biro, Andrei, Tacaci, 
Pană, Calamar. Ioanovici.

ELVEȚIA : Bassani — Kunzi, Frie
drich, Witwer, Muller — Parolini, 
Martini. Joris, Salzman, Pfamalter, 
Jeny. Scandella, Chapot, Berry.

Partida începe nervos, jucătorii am
belor echipe pâri nd emoționați de im
portanța jocului, al cărui rezultat 
conta în lupta pentru locul întîi, a- 
mîndouă echipele fiind neînvinse. E
chipa noastră are inițiativa și in min. 
12 la poarta lui Bassani asistăm la o 
fază prelungită de gol care însă nu se

CALIN ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Miercuri, deuă „restaațe"
la Timișoara și Răcorești

Știința Timișoara-Dinamo București 
și Steaua-Petrolul

Echipele de fotbal bucureștene Di
namo și Steaua s-au întors in țară vi
neri și respectiv duminică seara.

Marți dimineața, Dinamo va pleca 
eu avionul la Timișoara, pentru a sus
ține miercuri restanța cu Știința.

Tot miercuri se va disputa, la Bucu
rești, restanța Steaua — Petrolul Plo
iești.

VIORICA GABOR. CTIN BLOTIU SI SOȚII GRECESCO» J »

CAMPIONI REPUBLICANI DE CROS
CRAIOVA 10 (prin telefon de ia 

trimisul nostru). Cîteva mii de spec
tatori, in majoritate elevi ai școlilor 
din localitate, au urmărit cu interes 
desfășurarea întrecerilor finale ale 
campionatelor republicane de cros.

Iată, o scurtă relatare asupra 
conrorrsiriior :

JUNIOARE — 1000 m; 60 de par
ticipante: 1. Viorica Gabor (Dmamo 
Brașov) 2:57,0; 2. Viorica Furdui (Șc. 
Sp. UCFS Roman) 3:03.0; 3. Ana 
Negr^ (Știința Cluj) 3:090; 4. Laxa 
Țibu (CSMS Iași) 3:10,0 ; 5. Aurica 
Eftimie (Șc. Sp. UCFS Roman) 
3:12,0 ; 6. Ana Cimponeriu (Banatul 
Timiș.) 3:14,0 ; 7. Viorica Nistor (Lu
ceafărul Brașov) 3:15,0; 8. Viorica (Continuare tn pag. a 2-a)

Plecarea in crosul senioarelor

Campioana de volei a țării noastre, 
echipa Rapid București, a făcut un prim 
pas spre semifinalele „Cupei campioni
lor europeni8, întrecînd aseară cu 3—1 
(15—8, 15—9, 14—16, 15—7) pe Pa
ris Vniiersite Club, campioana Franței.

Plocon va trimite peste blocajul

Scorni realizat ieri — deci „zestrea* 
cu care pleacă Răpiți la Paris pentru 
j*ocul retur de duminica viitoare •— și, 
în primul rînd, diferența de valoare 
dintre cele două formații, evidentă m 
jocul de aseară și favorabilă voleibaliș
tilor romini, ne dau temeiuri să nu ne 
îndoim de calificarea Rapidului pentru 
semifinale.

Fără îndoială, o victorie cu 3—0 era 
mai bună și, spunem noi. mai... firească. 
Bucureștenii, deși pe parcurs au făcut 
și unele greșeli, îndeosebi la blocaj, au 
fost în permanență superiori adversarilor, 
superioritate co^<creiizală atît de fazele 
create cil și de scor. Iar victoria cu 
3^—0 putea fi realizată dară rapidiștii 
priveau cu mai mare atenție finalurile 
de setări, în care „ofereau- cu dărnicie 
puncte adversarilor. Setul al treilea con
firmă cum nu se poate mai bine afinna-

Voleibalistele de
• • ** • _ învingătoare

CAMPIONATUL MASCULIN

Olimpia București—Știința Timișoa
ra 3—2 (16—14, 12—15, 13—15, 16—14, 
15—9), după două ore de joc. Cu un 
plus de experiență, bucureștenii (la 
care am remarcat unele intenții de 
a ataca pe mingi în urcare) au reu
șit să se impună în setul final cind,

Birsan (CSM Cluj) 3:16.0 ; 9. Maria 
Gheorghe (Dinamo Buc.) 3:17,0; 10. 
Șarlota Fefcete (CSM Cluj) 3:18,0 etc. 
Clasamentul pe echipe : 1. Șc. spor
tivă UCFS Roman 12 p; 2. CSM Cluj 
22 p; 3. Dinamo București 24 p ;
4. CSS Luceafărul Brașov 25 p; 5. 
Rapid București 46 p; 6. Voința
Bu^roști 48 p etc.

S-a plecat foarte rapid, pcoducin- 
du-se o mică busculadă. Brașoveunca 
Viorica Gabor și-a luat o poziție 
bună și după 300 de metri s-a insta
lat cu autoritate in fruntea plulonu-

R. VILARA 

ția noaattr : 6—0, 7—1, 14—10 și.^ 
14—16. A fost astfel ratată victoria ca
3—0, datorită nu unei reveniri a adver
sarului, ci lipsei de concentrare a bucu- 
reștenilor înlr-un moment important al 
întîlnirii. Este adevărat, Rapidul nu l-a 

advers mingea primită de la Mincev
Foto: T. Chioreanu

folosit pe Nicolau (ușor a■cci<dentat) et 
pregălindu-se în continuare, pentru ca la 
meciul revanșă să fie deplin restabilit. 
Costinescu, constant bun și în atac și 
la preluări, Grig&rovici și Plocon au 
fost cei mai buni jucători ai bucureșle- 
nilor.

Oaspeții, deși învinși (după cum 
am văzut, puteau pierde la un scor și 
mai sever) au dovedit totuși calități 
remarcabile. Echipa P.U.C. a arătat că 
este capabilă de un randament superior 
celui alius aseară și cu siguranță se va 
strădui sa dovedească aceasta mai cu 
seamă la 17 marlie, cînd va avea de 
partea sa avantajai terenului propriu, 

intiinirea a fost condusă cu multă 
competență de arbitrul iugoslav Bora 

Ll/Jc.

CONST. MACOVEI

Ieri, in categoria A 

la C. S. M. Cluj 
in Capitală

de la 3—8, nu s-au oprit pînâ la 14—8.' ■
Stesaiu București—Știința Ga’ați ț

3—0 (4, 10, 11). Un spectacol re șit ! 
mai cu seamă mulțumită bucurește- 
nilor care au practicat un joc foarte 
bun și deosebit de variat la fileu. 
S-au remarcat : Pavel (ale cărui ne
cruțătoare șuturi au spart cu regula
ritate blocajul advers), Stănculescu și 
Porojnicu de la Steaua, Iorga și Kra
mer de la gălățeni. (M. T.)

REZULTATE ÎNREGISTRATE IN 
ȚARA: C.S.M. Cluj — Progresul 
București (joc disputat vineri) 1—3 
(11-15. 15-10. 11—15, 7-15) ; Minerul 
Explorări Baia Mare — C.S.M. Cluj 
3-2 (13—15, 11—15, 15-5, 15-7, 15-12); 
Petrolul Plodești — Dinamo Bu^- 
rești 0—3 (12, 12, 13) ; Dinamo Oraș 
Dr. Petru Groza — Farul Constanța 
3—0 (2, 13, 8). Știința Cluj — Progre
sul București 3—2. Completarea cro
nicii în numărul de mîine.

CAMPIONATUL FEMININ
Metalul București—C.S.M. Cluj 2—3 

(7—15, 15—13, 15—8, 14—16, 8—15).
După un început mai mult decît 
timid, metalurgistele au știut să se 
impună la mijlocul meciului, cîștigind 
următoarele două seturi și conducted 
in al 4-lea cu 14—7, victoria lor con- 
turindu-se foarte clar. Apoi insăi 
parcă speriate de perspectiva victo- 

(Conlinuare tn pag. a 2-a)
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In finala ,,Cupel 6 Martie’*

Steaua a întrecut Grivița Roșie cu 3-0 (0-0; 0-0)
Nici Dinamo Oradea n-a rezistat la „presingul" campioanei: 61-90!

La București: Rapid — Steagul roșu Brașov 75-77 (25-39)

O partidă dinamică, cu multe faze 
de veritabil rugbi (dar și altele sub 
orice critică), cu mai bine de o du
zină de ocazii clare de finalizare (dar 
și cu tot atîtea ratări) — iată, suc
cint, caracteristica ediției din acest 
an a finalei „Cupei 6 Martie". Pro
tagoniste — două din fruntașele rug- 
biului nostru, Grivița Roșie și Steaua. 
Un meci epuizant, cîștigat în ulti
mele minute din prelungiri de către 
rugbiștii de la Steaua. Mai exact, în 
min. 97, cînd Mateescu — profitînd 
de o ezitare a apărării adverse — a 
transformat impecabil o lovitură de 
picior căzută...

Cit de disputată a fost finala „Cupei 
imagine surprinsă de

Dacă luăm ca punct de reper pe
rioadele de dominare, atunci victoria 
rugbiștilor de la Steaua apare fi
rească. Ei au stat mai bine de 60 de 
minute în terenul advers, forțînd ne
încetat deschiderea scorului. Treisfer- 
turile militare au jucat însă mai pu
țin convingător ca în meciurile pre
cedente. Excepție, Radu Nanu care 
împreună cu Penciu, ieri intr-o for
mă excepțională, au dus tot greul in 
apărare. înaintarea, în schimb, a 
acționat cel puțin la valoarea adver
sarilor. Fodor s-a impus la jocul în 
margine, Ionescu și Căpușan in gră
mezi.

Ca număr de ocazii de finalizare, 
Grivița Roșie a fost insă superioară : 
7 lovituri de pedeapsă față de cele 
3 ale adversarilor lor și 3 „dropgo- 
luri", în raport cu unul singur al 
militarilor. Grivița Roșie ar fi putut 
fructifica măcar o parte dintre aceste 
ocazii, asigurîndu-și victoria. Numai 
că în acest joc, echipa noastră cam
pioană a evoluat crispat, nervos, a 
avut multe momente cînd a fost de 
nerecunoscut ! Tîbuleac, de pildă, a 
șarjat de multe ori inutil, Wusek și 
Irimescu nu s-au regăsit, Stăneseu 
și-a risipit energia în atac și în apă
rare, iar Moraru, acest excelent coor
donator de echipă, n-a avut suficien
tă personalitate în joc. în plus, im-

—- - .

Voleibalistele de la C. S. M. Cluj’ învingătoare în Capitală
(Urmare din pag. 1)

riei, ele greșesc minge după minge și 
C.S.M. Cluj, acționînd mai legat și 
cu mai multă clarviziune, Teușește 
să facă 9 puncte la rînd și să cîștige 
setul. Ultimul act al meciului nu a 
fost decît urmarea firească a celui 
penultim, din care clujencele au ieșit 
încurajate de cîștigarea unui set ca 
și pierdut. Dar partida nu a reținut 
atenția decît prin această răsturnare 
de situații, voleiul practicat fiind de 
slabă calitate. S-au remarcat : Ma
ria Botezan, Domnica Costîc, Eva 
Jurcsak (C.S.M.), Cristina Ciuc și So
nia Niculescu de la Metalul. (M. TU- 
DORAN).

Progresul București—Dinamo Bucu
rești 1—3 (15—13, 11—15, 13—15, 14— 
16). Dificultatea cu care au obținut 
dinamovistele victoria și jocul lor 
slab nu se explică prin absența Doi
nei Ivăneseu, ci prin atenția și voința 
cu care au acționat jucătoarele de ia 
Progresul. S-au remarcat : Daniela 
Vernescu și Viorica Herișanu de la 
învingătoare, Antoaneta Maricuța și 
Ecaterina Rog de la învinse. (N. TO- 
KACEK-coresp.).

Știința București—C.F.R. Timișoara
3—1 (15—5, 15—3, 12—15, 15—1). In 
echipa divizionarelor timișorene a 
fost operat în mod evident un salt 

provizația de pe linia a treia cu 
Bostan și Roibu (în lipsa lui Demian 
și M. Rusu, accidentați) n-a fost prea 
inspirată.

Pentru locurile 3—4, Dinamo a in- 
tîlnit formația Gloria. In mare vervă, 
rugbiștii dinamoviști — de data a- 
ceasta beneficiind și de aportul sub
stanțial al lui Giugiuc — au obținut 
o victorie concludentă : 19—8 (6—0).

Rugbiștii de la Dinamo au acționat 
spectaculos, dezvoltînd numeroase 
șarje, dintre care o parte finalizate. 
Scorul a fost deschis de Giugiuc care 
a „culcat“ balonul în terenul de țin
tă advers, în urma unei „bîlbîieli" 

6 Martie" o dovedește ți această 
fotorepor torul nostru, V. Bageac...

a lui Chirvase. Dinamoviștii își mă
resc avantajul printr-o nouă încercare, 
aproape de sfîrșitul reprizei. Autor: 
Floarea. După pauză, rugbiștii de la 
Dinamo își mențin inițiativa. Coravu 
înscrie și el o incercare pe care Nagy 
o transformă. Apoi, profitînd de o 
încetinire a ritmului de joc, rugbiștii 
de la Gloria preiau inițiativa. Ei re
duc din handicap prin Chirvase (lo
vitură de pedeapsă) și realizează, în 
continuare, o frumoasă încercare prin 
Popescu (Chirvase, în... picior, trans
formă). Perspectiva unei întoarceri a 
rezultatului Ii face pe dinamoviști să 
se regăsească. Ei se instalează tot 
mai des în jumătatea de teren ad
versă, hărțuind necontenit apărarea 
Gloriei. Aceasta cedează în două rân
duri, cînd Moromete și Pilă înscriu 
cîte o încercare (prima transformată 
de Nica).

In deschiderea cuplajului, Progre
sul a dispus la limită, 6—5 (0—0) de 
Unirea, care a prezentat o echipă for
mată mai mult din rezerve. Au în
scris P. Niculescu (lovitură de pe
deapsă) și Bălan (incercare) pentru 
învingători, respectiv Lincan (încer
care, dintr-o pasă primită de la VVier- 
tach) și pe care Tutuianu a transfor
mat-o.

TIBERIU STAMA

la capitolul potențialului determinat 
de calitățile morale și de voință. A- 
cestora li se datorește, aproape în 
exclusivitate, setul cîștigat duminică 
la Giulești. In rest însă, jocul timi- 
șorencelor solicită mai departe serioa
se îmbunătățiri. In același timp se 
impune un energic retuș in ceea ce 
privește media de înălțime a echipei, 
care cuprinde — și încă în formația 
de bază — cîteva jucătoare de sta
tură... pitică, în acută contradicție 
cu cerințele voleiului modern. In 
intîlnirea de ieri, cele mai eficace 
dintre voleibaliste au fost Elena Ver
de?, Silvia Preja și Alexandrina O- 
proiu-Botez de la Știința, Maria-Te- 
rezia Paloș, Eugenia Rebac și Călina 
Arnăutu de la C.F.R. Corect și re
marcabil prin linia sa nefluctuantă 
— arbitrajul : C. Florescu.

Rapid București—C.S.M. Sibiu 3—1 
(15—4, 15—9, 12—15, 15—7). Un meci 
frumos, care a satisfăcut exigențele 
numeroșilor spectatori. Oaspetele, deși 
serios handicapate de accidentarea 
din setul doi a căpitanei lor, Livia 
Pavel, au avut totuși o comportare 
care a confirmat victoria din tur a 
echipei sibiene. Iar aceasta, fără a 
putea spune că jocul rapidistelor ne-a 
dezamăgit. Poate doar, pe alocuri, 
încetineala și telefonarea unora din
tre atacurile lor, ajutînd astfel blo
cajul și mișcarea în teren a C.S.M.- 
ului, și fără aceasta destul de redu

MASCULIN, SERIA I

Știința București — Voința Iași 
67—52 (39—24). Echipa bucureșteană 
s-a impus de la început, - conducînd 
în permanență. Studenții- au combi
nat mai rapid, mai variat, reușind 
dese acțiuni spectaculoase. Echipa 
lor, deși, nu posedă jucători cu talie 
înaltă, manifestă multă preocupare 
pentru un joc modern, în perma
nentă mișcare. Nu același lucru se 
poate spune despre formația ieșea
nă, care și la acest joc s-a deplasat 
doar cu 8 jucători. Baschetbaliștii 
ieșeni au avut cîteva „găuri" în a- 
părarea lor „om la om", iaT în atac 
și-au subordonat majoritatea acțiuni
lor, unui singur obiectiv: punerea în 
poziție de aruncat la coș a lui Vo- 
roneanu. în aceste condiții nici nu 
puteau realiza mai mult. Au condus 
corect A. Berger și Cr. Popescu 
(Buc.).

Steaua — Dinamo Oradea 90—61 
(39—25). Dacă prof. C. Herold ar fi 
folosit și în repriza secundă prima 
sa garnitură, militarii ar fi trecut 
de „sută" și în acest meci. Dar și 
așa, cu rezervele, bucureștenii și-au 
luat o strălucită revanșă pentru în- 
frîngerea din tur. Iată deci că și 
performerii ultimei etape au fost 
nevoiți să încline steagul, și încă 
destul de categoric, în fața „presin
gului" efectuat de bucureșteni. Doar 
12 minute scorul a fost mai strîns 
(21—17). Apoi, militarii impulsionați 
de verva lui Folbert, Nedef și Cim- 
poiaș au „zburdat" prin apărarea 
orădenilor, lipsită de aportul lui 
Nagy, pivotul principal.

Și repriza secundă a avut același 
caracter. Deși au „rulat" întregul 
lot, bucureștenii și-au mărit perma
nent avantajul, mai ales că echipa 
orădeană a rămas și fără Dolhan. 
care „supărîndu-se“ pe colegii săi a 
dispărut subit din sală (?!?). Bun ar
bitrajul prestat de dr. Dan Chiriac 
și A. Tulbure (Buc.). — a. v. —

Politehnica Cluj — Știința Craiova 
100—52 (49—12). Politehnica a impus 
jocului de la început un ritm ra
pid, dominînd cu autoritate. Cluje
nii și-au depășit adversarii și' dato
rită unor pătrunderi eficace, dublate 
de o bună precizie în aruncările de 
la semidistanțâ. (L Brățan — co
resp.).

Viorica Gabor, C-tin Blcțiu și soții Grecescu 
campioni republicani de cros

(Urmare din pag. 1)

lui. Principala ei adversară, Leontina 
Frunză, a făcut eforturi serioase 
pentru a o putea ajunge, dar n-a 
fost chip căci s-a mai și împleticit 
și a căzut.

Invingătoarea (antrenor L. Deak) 
a făcut o cursă foarte frumoasă și, 
în ciuda terenului alunecos, a inre- 

tabile. Motiv pentru care ne-a și plă
cut cel mai mult de la învingătoare 
Alexandrina Berezeanu și abia apoi 
Doina Popescu, Sonia Colceriu și Na
talia Todorovschi. Iar de la sibience 
— Viorica Mirion, Erna Stoica, Grette 
Kiss și neana Lăzăruț.

REZULTATE ÎNREGISTRATE 1N 
ȚARA: Voința Craiova — C.P. Bucu
rești 3-1 (9-15, 16-14, 16-14, 15-8) ; 
Farul Constanța — Voința București
3—0 (5, 7, 4) ; Tractorul Brașov — 
Voința M. Ciuc 3-1 (19—17, 12-15, 
15—3, 15—8). Știința Cluj — Partiza
nul roșu Brașov 3—0. Completarea 
cronicii — în numărul de mîine.

Semănătoarea-Aurora 1-0,
după prima parte a finalei 

„Cupei orașului București"
Diferența sensibilă de valoare din

tre adversare a transformat partida 
din „turul" finalei masculine a „Cu
pei Orașului București" mai mult 
într-o simplă formalitate. Semănătoa
rea, avîndu-i principali realizatori pe 
Ponova, Constantinescu și Dincă, a 
dispus cu 3—0 (2, 13, 5) de Aurora, 
din a cărei echipă s-au evidențiat 
Wilwert, Dimcescu și Popescu. Bun 
— arbitrajul prestat de Em. Costoiu.

SERIA A H-A

Rapid București — Steagul roșu 
Brașov 75—77 (25—39). Dorind să 
confirme forma bună manifestată în 
ultimele etape, brașovenii au atacat 
hotărît de la început, reușind să ia 
un avantaj pe care l-au mărit con
tinuu: 12—9 (min. 6), 19—10 (min. 
15), 45—27 (min. 23), 55—35 (min. 28) 
și 63—38 (min. 32), cea mai mare 
diferență. Din acest moment, meciul 
a luat o întorsătură neașteptată. Pro
fitînd de faptul că de la Steagul 
roșu au ieșit pe rînd, pentru 5 gre
șeli personale, Esigman, Frantz șl 
Dumitrescu, bucureștenii au făcut 
un adevărat tur de forță, care le-a 
adus, egalarea (!) în min. 40: 74—74. 
Cu un ultim efort însă, oaspeții au 
concretizat cîteva aruncări libere în 
ultimele secunde ale meciului, obți- 
nînd o prețioasă victorie. Cei mai 
buni oameni de la învingători : 
Frantz 21, Esigman 16 și Bîrsan 13. 
Foarte bun arbitrajul prestat de N. 
Știrbu (Cluj) și G. Chiraleu (Buc.). 
(Or. Popescu — coresp.).

Știința Tg. Mureș — Siderurgistul 
Galați 67—50 (32—17). Joc foarte
spectaculos în care gazdele au cîști
gat fără emoții. (V. Kadar — co
resp.).

Farul Constanța — Dinamo Bucu
rești 71—73 (24—41). Dominați dar
în prima repriză, constănțenii au 
revenit puternic după pauză, reușind 
să egaleze în ultimul minut. Victo
ria dinamoviștilor a fost adusă de 
Kiss, care a transformat două arun
cări libere. (C. Popa — coresp).

A. S. Roman — Știința Timișoara 
84-87 (35—36).

FEMININ, SERIA I
Progresul București — Știința 

București 27—51 (13—29).
C.S.O. Orișana Oradea — Știința 

Timișoara 52—45 (28—19). Echipa
orădeană a cîștigat mai ușor decît 
lasă să se vadă scorul. Gazdele s-au 
impus printr-un plus de eficacitate 
în aruncările de la semidistanțâ. 
(Al. Jilău — coresp).

S.S.E. Constanța — Voința Brașov 
51—46 (23—19, 43—43). Constănțencele 
au obținut victoria, la mare luptă, 
în prelungiri. S-au remarcat: Crist-u 
16, Nedeleu 12 de la S.S.E. și Cu

giistrat un tâmp care promite rezul
tate de valoare pe 800 de metri.

Prezentind o formație omogenă și 
bine pusă la punct alergătoarele de 
la Școala sportivă UCFS din Roman 
au realizat o frumoasă victorie.

JUNIORI - 3 000 m; 110 partici-
panți: 1. C. Bloțiu (Rapid Buc.)
10:47,0 ; 2. M. Bota (Banatul Timiș)
10:57,0 ; 3. I. Chimoiu (Rapid Buc.)
11:05,0 ; 4. I. Căpraru (CSM Cluj)
11:09,0 ; 5. C. Perju (Banatul Timiș)
11:11.0 ; 6. D. Săvescu (Banatul
Timiș.) 11:12,0 ; 7. I. Iordache (Dina
mo Bv.) 11:13,0; 8. C. Tatu (CSS 
Buc.) 11:14,0; 9. Th. Pricop (Dinamo 
Bv.) 11:30,4 ; 10. V. Ciociu (Olimpia 
Buc.) 11:31,0 etc. Clasamentul pe 
echipe: CSS Banatul Timiș. 41 p;

■ 2. CSM Cluj 78 p ; 3. CSS București 
j 83 p; 4 .Dinamo București 90 p ; 5.
■ Știința Cluj 102 p; 6. Dinamo Bra- 
; șo-v 105 p etc.

Fără a scădea din meritele primi
lor clasați și in special din cele ale 

! învingătorului (antrenor Gh. Stanei), 
: trebuie să arătăm că întrecerea ju
niorilor n-a oferit ceea ce se aștepta 

: de la ea. Dintr-o inexplicabilă „eroare" 
tactică, numeroși concurenți de va
loare s-au avîntat intr-un „finiș" is
tovitor tocmai la jumătatea cursei, 
considerând că acolo este linia de 
sosire (?!), și n-au mai găsit resurse 
să mai participe apoi la adevăratul 
finiș !... în aceste condiții Bloțiu șl 
ceilalți, care nu s-au lăsat „furați" 
de întâmplarea de pe traseu, și-au 
făcut cursa normal și i-au cules 
roadele.

Echipa CSS Banatul, cu trei atlețl 
între primii 10 sosiți, a realizat o 
victorie facilă, perfect meritată.

SENIOARE - 1800 m, 30 de
concurente : 1. Florica Grecescu (Di
namo Buc.) 6:33,0; 2. Florentina
Stancu (Steaua Buc.) 6:36,0 ; 3. Vic
toria Cosa (Farul C-ța) 6:38,0 ; 4. 
Elisabeta Teodorof (Dinamo Buc.) 
6:39,0 ; 5. Elisabeta Bucur (Petrolul 
PI.) 6:40,0; 6. Maria r ță (Petrolul) 
6:41,0 ; 7. Georgeta Dumitrescu (Me
talul Buc.) 6:43,0 ; 8. Elisabeta Tuțică 
(Petrolul) 6:48,0 ; 9. Gerda Zigler
(Știința Timiș.) 6:52,0; 10. Rodica 

curuz 14, Vogel 10 de la Voința. (E 
Petre — coresp.).

SERIA A II-A

Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 107-1! 
(51—14). Gazdele au depășit „suta" 
în fața unei formații extrem de sla
be. (I. Brațan — coresp.).

Mureșul Tg. Mureș — Olimpii 
București 47—32 (22—12).

Voința Tg. Mureș — Voința Bucu 
rești 36—51 (17—31). După o partid; 
viu disputată, bucureștencele au ob 
ținut victoria, datorită superiorități 
lor evidente din prima repriză. (V 
Kadar — coresp.).

Voința Oradea — I.C.F. 52—4 
(29—19). Acționînd mult pe contra
atac, gazdele au cîștigat pe merit 
Icefistele au avut o puternică reve 
nire după pauză, cînd s-au apropia 
la numai două puncte (35—37), da 
n-au mal rezistat ritmului puterni 
impus de localnice. Cele mai bun 
jucătoare ale Voinței: Lengyel 15 ș 
Borși 7. (Al. Jilău — coresp.).

★
Astăzi, începînd de la ora 18, îi 

sala Giulești sînt programate meciu 
rile Progresul — știința Bucureșl 
(f) și Rapid — Voința Brașov (f).

Citiți revista „SPORT" Nr. 5, în 
al cărei cuprins veți găsi materiale 
cu tematică variată privind marile 
competiții interne și de peste ho
tare.

In acest număr :
SCHI. Un reportaj, bogat ilustrat, 

de la a V-a ediție a concursului in
ternational.

FOTBAL. Ultimele pregătiri înain
tea începerii returului.

— ...Linii aminte la metamorfoza 
lui Sivori : ; Varietăți.

— Buletin olimpic 1963 : Lazăr Ba- 
roga.

RUGBI. Prezentarea echipei cam
pioane : Grivița Roșie... și a celor
lalte competitoare in campionatul 
categoriei A.

— Printre sportivii de la Vulcan. 
BASCHET. Din tainele coșului.
BOX. Romînia 7, Polonia 3 (am

plu fotoreportaj de la intilnirea eon- 
tînd pentru Cupa Europei).

— Magazinul sportiv cu varietăți 
din țară și de peste hotare.

— Parnâsul și stadionul.
Cereți acest interesant număr la 

toate chioșcurile de difuzare a pre
sei.

Z. Vamoș (Dinam
3. A. Barabaș ’(Dinam
4. Ov. Lupu (Steau; 

I. Veliciu (CS
: i (Fr;

N. Muriate (D
V. Caran ih;
9. T. Strze

10.

I. 
; 7.

Stanciu (Știința Buc.) 6:53,0 etc. CU 
samentul pe echipe : 1. Dinamo Buci 
reții 10 p; 2. Petrolul Ploiești 12 p
3. Știința Timișoara 25 p ; 4. Olimpi 
Buc. 33 p; 5. IMS Roman 40 p.

Victoria Floricăi Grecescu (antr< 
nor M. Tintorescu), o reeditare 
succesului de anul trecut, a apărt 
clară încă de la jumătatea curse 
deși Florentina Stancu a avut o con 
portare remarcabilă. La fel de frt 
moașă a fost și evoluția tinerei cot 
stănțence Victoria Cosa, clasată p 
locul trei. O plăcută surpriză, cel 
trei alergătoare de la Petrolt 
Ploiești clasate în primele 10 locur

SENIORI - 8 000 m; 54 pârtie 
panți: 1. C. Grecescu (Dinamo Buc 
26:33,0 ; 2.
Buc.) 26:45,0 ; 
Buc.) 26:45,0 ; 
26:50,0 ; 5.
Timiș.) 26:58,0 ; 6. 
hova PI.) 27:16,0 ; 
namo Buc.) 27:18,0 ; 
(Unirea Buc.) 27:19,0 ; 
biscki (Rapid Buc.) 27:22,0 ;
Pricop (Rapid Buc.) 27:33.0 etc. CU 
samentul pe echipe : 1. Dinamo Bu 
11 p; 2. Rapid București 34 p ; 
Steaua București 41 p ; 4. Unire
București 64 p ; 5. CSMS Iași 80 p 
6. Laminorul Roman 82 p ; 7. Pr< 
greșul București 94 p.

întrecerea seniorilor, așteptată C 
cel mai mult interes, a satisfăcut p 
deplin prin desfășurarea sa și pri 
comportarea frumoasă a celor m; 
mulți dintre concurenți. Constanți 
Grecescu (antrenor M, Tintorescu) 
realizat o victorie mult aplaudat. 
El s-a distanțat după parcurgere 
unei treimi din traseu, obținând u 
succes remarcabil. Plin de promisiun 
debutul în această probă al lui Zo 
tan Vamoș, ca și comportarea celoi 
lalți atlețl fruntași, care vor intr 
în echipă pentru Crosul Balcani' 
Revelația cursei a fost însă tînăn 
Nicolae Mustață, un începător în al 
atleilismului, clasat pe locul 7 inair 
tea multor alergători consacrați.

Prezentind o formație de prii 
rang, dinamoviștii bucureșteni a 
cîștigat detașat întrecerea pe echip



Jocuri amicale, de pregătire, înaintea reluări? campionatului
Ultima verificare in Giulesti ■

Rapid —Progresul 2-0 (0-0)
Rapid și Progresul au făcut ieri, 

în Giulești, o „repetiție generală1' în 
fa,ța a peste 10.000 de spectatori. Fe
roviarii, prezentind „unsprezeceile" 
pe care l-au rodat în vederea debu
tului în retur (duminică, la Brașov, 
cu Steagul roșu) au cîștigat amicalul 
de ieri cu 2-0 (0—0) și au dat — in 
general — satisfacție.

învingătorii au dovedit o pregătire 
fizică bună — chiar și Ozon, despre 
care se spunea că „ține" numai o 
repriză, s-a menținut tot timpul în 
tempo-ul impus de coechipierii săi — 
au dominat mult, i-au dat de lucru 
lui Mîndru și au excelat mai ales 
în apărare unde „patrul" alcătuit de 
Greavu, Motroc, Dan Coe și Macri 
l-a protejat excelent pe Niculescu. 
La mijlocul terenului, Georgescu și 
îndeosebi Ștefănescu au muncit neo
bosit iar in atac Ozon și lonescu — 
pe centru, Năsturescu și Kraus — pe 
aripi au ținut mereu „în alertă" 
pe apărătorii de la Progresul.

Mulțumitoare in ansamblu, com
portarea rapidiștilor a ridicat însă 
din nou problema eficacității atacan- 
ților. Pentru că. în afara golurilor 

^realizate de Ion lonescu (min. 56, 
printr-un șut cu stîngul din marginea 
careului de 16 metri) și Năsturescu 
(min. 60, din centrarea lui lonescu 
care pătrunsese pe aripa stingă pînă 
i.n apropierea liniei de fund), rapi- 
diștii 
ales, 
parte 
mult, 
găsit
11

mai mult 
lonescu.

ieri ne-au plăcut 
Ștefănescu, Ozon,

Progresul nu și-a putut 
formația cu care

GreavU;

a-u mai ratat ocazii bune, mai 
în prima repriză.
a jocului ei au 
dar șuturile lor 

poarta lui Mîndru.
jucători rapidiști care

In această 
atacat mal

verifica 
intenționează să 

joace duminică la Ploiești, deoarece 
la antrenamentele din — 
tămînii M. 
accidentat ușor, fapt 
medicul echipei, dr. Stelian Cherciu, 
le-a recomandat odihnă. Se crede 
însă că pînă duminică ei vor fi apți 
pentru joc. în aceste condiții atacul 
a fost ieri punctul nevralgic al echi
pei : n-a reunit sa păstreze baloanele 
servite de 
pescu, s-a pierdut în combinații fără 
orizont, și 
la poartă, 
tarul rapidist Niculescu n-a 
altceva de făcut decît să culeagă 
cîteva baloane ușoare. Ofensiva echi
pei din strada dr. Staicovici s-a făcut 
simțită doar cîteva minute la începu
tul reprizei secunde, cînd de altfel 
„albaștrii** au ratat două ocazii bune.

Arbitrul C. Iofciu a condus cu 
multe greșeli următoarele formații : 

Rapid : Niculescu — Greavu, Mo- 
troc, Macri — Ștefănescu, Dan Coe 
— Năsturescu, Ozon, lonescu, Geor
gescu, Kraus.

Progresul : Mîndru — Nedelcu. Ca- 
ricaș, Panait (min. 75 Colceriu) — 
Ioniță, Știrbei — Oaidă, Smărândes- 
cu I (min. 80, N. Popescu), Iancu, 
D. Popescu, Mafteuță.

RADU

cursul sap-
Voinea și Baboie s-au 

carepentru

Ioniță, Știrbei și D. Po

n-a tras decît foarte rar 
în prima repriză, por- 

avut

URZICEANU

n-au prea 
Dintre cei 

au jucat

PETROLUL PLOIEȘTI
BACĂU 3—1

o
PLOIEȘTI 
repriză în care

(Prin
au

— DINAMO 
(0—1).
telefon). După 
marcat un gol

Lotul de juniori învingător la Craiova
CRAIOVA (prin 

misul nostru). — 
din lotul care se

U-E.F.A. a fost așteptată cu
interes în localitate. Ambele 
Lotul de
au pus

telefon de la tri~ 
Evoluția juniorilor 
pregătește pentru

juniori șl Știința 
accentul pe luptă, 
specifică de cam- 

cu victoria oaspe-

Turneul 
un viu 
echipe, 
Craiova, 
oferind o dispută
pionat, încheiată
Iților cu scorul de 3-1 (2-0).

Riposta dîrză dată de craioveni 
pune desigur în valoare victoria ti
nerilor jucători dar trebuie să sub
liniem și unele deficiențe ivite in 
jociil echipei. Astfel, legătura intre 
compartimente se face greoi, deoa
rece mijlocul terenului nu este aco
perit suficient, jucătorii nu se gă
sesc la timp. De asemenea, tripleta 
(Donciu, Pavlovici, Avram) acționează 
confuz, abuzînd de conducerea balo
nului. O notă bună pentru apărarea 
juniorilor care — foarte solicitată — 
a destrămat multe situații dificile.

S-au remarcat : Haidu, Suciu și 
Pleșa de la învingători, Lungan și 
Semenescu de la învinși.

Punctele au fost marcate de Sorin 
Avram (min. 21), Pavlovici (min. 43, 
din lovitură liberă de la 18 metri) 
și Codreanu (min. 72), respectiv An
ton (min. 51, din 11 metri). Oaspeții 
au beneficiat și ei de o lovitură de 
la 11 metri, ratată de Donciu.

Arb. C. Nițescu a condus bine echi
pele :

LOTUL DE JUNIORI : Haidu (Su
ciu) — Mihăilescu (Lupescu), Grăj- 
deanu, Filimon — Mihăilă, Pleșa

(min. 58 Donciu) — Codreanu (Mu- 
reșan), Donciu (min. 58 Dumitriu II), 
Pavlovici, S. Avram, Mănescu (Co
dreanu).

ȘTIINȚA CRAIOVA : Gagiu — Du
mitrescu (Geleriu), Lungan, Florescu 
(Dumitrescu) — Deliu (Tătar), Petca 
(Tetea) — Mihăescu, Preda (Anton), 
Semenescu, 
(Biscă).

Tătar (Preda), Onea

GH. NICOLAESCU

JOC DE CUPA R.PR.

PIATRA NEAMȚ (prin telefon). — 
Și cel 
R.P.R. 
lăul și 
lîtate :
Au marcat :
pentru Ceahlăul
pentru Victoria.
azi, luni.

de-al doilea joc de Cupa 
dintre echipele locale Ceah- 
Victoria s-a încheiat la ega- 

1-1 (1-0, 1-1), după prelungiri.
Mangalagiu (min. 5) 
și Fieraru (min. 55) 
Partida se rejoacă

Pronosport5 s

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 12 4- 1 REZULTATE EXACTE

I. Bologna — Milan (camp, italian
1—2

H. Catania — Napoli (camp, italian 
1—0

m. Fiorentina — Spal (camp, italian A) 
2—0 1

IV. In tern azion ale — Genoa (camp, 
italian A) 6—0 1

V. Juventus — Lanerossi (camp, ita
lian A) 2—0 1

VI. Mantova — A tai anta (camp, ita
lian A) 0—1 2

VII. Roma — Palermo (camp, italian A) 
2—o 1

VIII. Sampdoria — Modena (camp, ita
lian A) 1—1 x

IX. Venezia — Torino (camp, italian A) 
x 

Lazio (camp, italian B) 
2 

italian 
x 

italian 
x 

italian
2

1—1
X. Como —

1—2
XI. Cosenza

B) 0—0
Xn. Lucchese — Padova (camp. 

B) 0—0
Sp. Lecco — Messina (camp, 

B) 0—3

Verona (camp.

A)
2

A)
1

Variante depuse aproximativ 193.000.

lon lonescu a trecut printre Panait

acțio- 
și au 
(min- 
Golul 

Florea

fizică
90 de

în propria poartă, in cea de a doua 
parte a jocului ploieștenii au 
nat prin frumoase combinații 
înscris de trei ori prin Badea 
56) și Dridea I (min. 60 și 84). 
băcăoanilor este opera lui 
(min. 8 — autogol).

De menționat pregătirea
bună, pe tot parcursul celor 
minute, a ambelor formații.

In minutul 90 Dridea I a ratat o 
lovitură de la 11 m.

Iată ce ne-au declarat după meci 
cei doi antrenori: ILIE OANA (Pe
trolul) — „Din punct de vedere al 
condiției fizice sintem la._ zi. 
Mai avem de rezolvat unele proble
me tactice ca, de exemplu, jocul îm
potriva unei echipe care se apără 
aglomerat. Rezervele noastre mai au 
de lucrat mult ca să ajungă la ni
velul titularilor". V. MARDARESCU 
(Dinamo Bacău) — „Pare curios, 
dar terenul bun nu ne-a avantajat 
de loc. Din păcate terenul nostru din 
Bacău mai este acoperit cu zăpadă 
și gheață, motiv pentru care nu 
ne-am putut antrena în cele mai 
bune condiții".

PETROLUL : Sfetcu — Pal, Fro- 
nea. Florea (M. Marcel) — D. Mun- 
teanu, M. Marcel (Ivan) — Stănoaie 
(Badea), Badea (Tabarcea), Dridea I, 
A, Munteanu, Moldoveana (Dridea 
II).

DINAMO : Ghiță — Olteana, La- 
zăr. Gros — Rădulesea. P*șcanu 
(Vătafii) — Mureșan (Ciripoi), Gram, 
Eftimie, Harsanyi, Public.

A. VLASCEANU, G. ALEXAN- 
DRESCU — coresp.

ȘTIINȚA CLUJ Șl MINERUL AU 
JUCAT ----------

TURDA (prin 
Turda a găzduit 
bal. Este vorba de întilnirile 
Cluj — Știința Cluj II șl 
Turda — Minerul Lupeni.

LA TURDA 
telefon). Duminică, 
două jocuri de fot— 

Știința 
Arieșul

Programul campionatului republican
de juniori

ETAPA I 31.III.19C3

Prahova Ploiești — Progresul Brăila, 
Siderurgistul Galați — Progresul Bucu
rești, Știința Galați — S.S.E. Ploiești, FI. 
roșie Tecuci — Ancora Galați, Dinamo 
București — Unirea Ploiești, C.S.O. 
Brăila Rapid Focșani.

ETAPA A H-A 7JV.1963

Seria a Il-a
— Siderurgistul Galați, S.S.E. Ploiești — 
Ancora Galați, Rapid Focșani — Pra
hova Ploiești, FI. roșie Tecuci — Pro
gresul Brăila.

ETAPA A VII-A 12.V.1M3

Rapid Focșani — Știința Galați, Pro
gresul Brăila — Dinamo Buc., Ancora 
Galați — Siderurgistul Galați, Unirea 
Ploiești — C.S.O. Brăila. Progresul Buc. 
— Prahova Ploiești, S.S.E. Ploiești — 
FI. roșie Tecuci.

Progresul Brăila — Ancora Galați, 
Prahova Ploiești — Știința Galați. Ra
pid Focșani — FI. roșie Tecuci, Siderur
gistul Galați — C.S.O. Brăila, Unirea 
Ploiești — S.S.E. Ploiești, Dinamo Buc. 
— Progresul Buc.

ETAPA A Vm-A 19.V.1963

ETAPA A III-A 14.IV.1963

Prahova Ploiești — Ancora Galați, FI. 
roșie Tecuci — Unirea Ploiești, Progre
sul Buc. — Progresul Brăila, Rapid Foc
șani — Siderurgistul Galati, C.S.O. Bră
ila — S.S.E. Ploiești, Știința Galați — 
Dinamo Buc.

Siderurgistul Galați — Unirea Ploiești, 
S.S.E. Ploiești — Progresul Brăila, Pra
hova Ploiești — Dinamo Buc., Progre
sul Buc. — Știința Galați, C.S.O. Bră’la 
— FI. roșie Tecuci, Ancora Galați — Ra
pid Focșani.

ETAPA A IX-A 16.VI.19C3

ETAPA A IV-A 21.IV.1963

Dinamo Buc. — C.S.O. Brăila, S.S.E. 
Ploiești — Rapid Focșani, Siderurgistul 
Galati — Fl. roșie Tecuci, Progresul 
Brăila — Știința Galați, Unirea Ploiești 
— Prahova Ploiești, Ancora Galați — 
Progresul Buc.

FI. roșie Tecuci — Prahova Ploiești. 
Ancora Galați — Dinamo B.ic., S.S.E. 
Ploiești — Siderurgistul Galați, Știinta 
Galați — C.S.O. Brăila. Progresul Buc. 
— Rapid Focșani, Progresul Brăila — 
Unirea Ploiești.

ETAPA A X-A 23.VI.1963

FI.

ETAPA A V-A 28.IV.1963

Progresul Buc. — S.S.E. Ploiești, Pra
hova Ploiești — Siderurgistul Galați, An
cora Galați — - -
Tecuci — Dinamo Buc., 
Progresul Brăila, Unirea 
piti Focșani.

Știința Galati, FI. roșie
— C.S.O. Brăila — 

Ploiești — Ra-

ETAPA A VI-A 5.V.1963

Știința Galați — Unirea 
Brăila — Progresul Buc..

Ploiești, C.S.O. 
Dinamo Buc.

Unirea Ploiești — Ancora Galați, 
roșie Tecuci — Progresul Buc., Rapid 
Focșani — Progresul Brăila. Dinamo Buc. 
— S.S.E. Ploiești. Siderurgistul Galați — 
Știința Galați, C.S.O. Brăila — Prahova 
Ploiești.

ETAPA A XI-A 30.VI.1963

Rapid Fixsaii’ — Dinamo Buc., Pra
hova Ploiești — S.S.E. Ploiești, Ancora 
Galați — C.S.O. Brăila, Progresul Bră
ila — Siderurgistul Galați, Progresul 
Buc. — Unirea Ploiești, Știința Galați — 
FI. roșie Tecuci

ji Știrbei fi se îndreaptă spre poartă
Foto: V. Bageac

extrema
Pentru învinși a

dreaptă 
înscris

Arieșul 
Lupeni

de-al doilea joc,
învins pe Minerul
de 3—1 (1—0). Gazdele au 
un joc de un bun nivel

In primul meci, Știința a învins 
cu scorul de 6—1 (3—0) formația sa 
secundă. Toate cele șase goluri au 
fost marcate de 
Ivansuc ! 
Damian.

în cel 
Turda a 
cu scorul 
practicat
tehnic, rapid și cu multe șuturi la 
poartă. Minerul a dezamăgit. Forma
ția din Lupeni nu a jucat la valoa
rea unei echipe de categoria A. Cele 
4 goluri au fost înscrise de 
laș, Mărgineanu, respectiv

U.T.A. — C.F.R. iRTA
1—1 (0—1)

ARAD (prin telefon). — Tntilnirra 
amicală dintre U.T.A. și C.F.R. IRTA 
Arad s-a încheiat cu un scor de 
egalitate : 1—1 (0—1). în prima re
priză, feroviarii au jucat mai bine 

au deschis scorul prin Farkaș. în 
jocul s-a echilibrat 
egalat prin Floruț. 
IACOB — coresp.

C.S.M.

Și 
tepnza secundă 
și texuligtii au

ȘT.
MUREȘUL TG.

Ivan, Ba- 
Sima.

ARAD

MUREȘ - 
CLUJ 0—1 (0—0)

TG. MUREȘ (prin telefon). — Jo
cul amical dintre Mureșul din loca
litate și C.S.M. Cluj a desemnat e- 
chipa învingătoare abia cu 2 minute 
înainte de sfirșit. cînd Kirkoșa a în
scris pentru clujeni

V. RADAR cors*>

de 
si 

de

C.S-M. REȘIȚA — C.S.O. TIMI
ȘOARA 3—2 (2—0)

REȘIȚA (prin telefon). - Jocul 
verificare dintre C.S.M. Reșița 
C.S.O. Timișoara s-a încheiat și
astă dată cu victoria echipei meta
lurgiste. Reșițenii au cîștigat cu sco
rul de 3—2 (2—0) prin punctele în
scrise de Rednic. Comisar și Apro 
I, pentru timișoreni au marcat Sur- 
dan și Bălan.

L PLAVITIL’

I

C.S.M.S. IAȘI — C.F.R. PAȘCANI 
3—0 (0—0)

IAȘI (prin telefon). — Lupă o 
repriză albă, în partea a doua a jo
cului 
prin Constantinescu și Voica 
unul din 11 m). C.S.M.S. 
formația: Ojoc 
Dragomirescu — 
— Constantinescu, 
Voica, Milea.

A. SCAUN AȘ — coresp.
CRIȘANA ORADEA — VAGONUL 

ARAD 2—0 (2—0)
ORADEA (prin telefon). — In par

tida amicală de duminică, formația 
locală a jucat mai bine în prima 
repriză cînd a înscris două goluri 
prin Szekely. în repriza 
Crișana a ratat o lovitură 
m prin Szakacs I

AL. JILAU —

ieșenii au înscris trei

a
— Scarlat, 
V. Popescu, 

Pop,

goluri 
(2 — 

folosit 
Moțoc.
Humă 

Vornicu,

secundă 
de la 11

coresp.
TEXTILAGAZ METAN MEDIAȘ

MEDIAȘ 1—2 (0—2)
MEDIAȘ (prin telefon). — l)esfă* 

surind un joc slab în toate compar
timentele, Gaz Metan a părăsit te
renul învinsă de o echipă din cam
pionatul regional. Au marcat Iuhasz 
pentru Gaz Metan, Rusu și Baciu 
pentru Textila.

DAN VINTILA — coresp»
METALUL TÎRGOVIȘTE — UNIREA 

RM. ViLCEA 1—0 (0—0)
TÎRGOVIȘTE (prin telefon). — Joc 

de slabă factură tehnică în care 
s-au remarcat dear apărările. Uni
cul punct a fost înscris de Oteanu 
în min. 87.

M. AVANU coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — CRIȘUL 
ORADEA 4—0 (1—0)

TIMIȘOARA (prin telefon). — Jo
cul revanșă dintre echipa studen
țească din Timișoara și formația de 
categoria B Crișul Oradea s-a în
cheiat cu o victorie meritată, la scor, 
a timișorenilor.

I. IOANA coresp.

FAIANȚA SIGHIȘOARA — TRACTO 
RUL BRAȘOV 1—4 (1—2).

SIGHIȘOARA (prin telefon).
Oaspeții au manifestat o bună 
poziție de joc, mai ales în atac, 
înscris: V. Petre, Frîncu, Pal și 
sulan pentru Tractorul și Iosif J 
tru Faianța.

I. TURJAN

dis-j
. Au'

Fu-*, 
pen-

coresp.

ANALIZA ACTIVITĂȚII FOTBA
LISTICE DIN CAPITALĂ

Azi după-amiază la ora 17,30, în 
aula Facultății de Științe Juridice 
din Bulevardul 6 Martie, va avea loc 
analiza activității fotbalistice din Ca
pitală.

La această consfătuire sînt con- 
vocați: antrenori, arbitri, membrii 
comisiilor raionale, sportivii și res
ponsabilii secțiilor de fotbal cu echi*1 
pe în campionatele republicane, oră-' 
șeneștî și raionale.

Elena Mois si Radu Ionian9 9
campioni la seniori

duminică 

t Wif

Simbătă și duminică patinatorii 
artistici și-au contiru^it întrecerile 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai R.P.R. Evoluția senioarelor, 
care au intrat in concurs simbătă di
mineața, a fost așteptată cu mare 
nerăbdare. Motivul ? Cu o săptă- 
mină in urmă, în cadrul „regionale
lor- se produsese o. mare surpriză : 
campioana țării. Cristina Patraulea, 
neînvinsă de cîțiva ani. fusese depă
șită de Irina Zahafescu și Elena 
Moiș. Astfel, figurile de școală s-au 
desfășurat simbătă sub semnul unei 
deosebite rivalități. Dar, de data a- 
ceasta. Irina Zaharescu nu a mai 
fost sportiva ambițioasă de la „re
gionale- Ea s-a dezechilibrat la pri
ma figură și descurajată de punctele 
pierdute a comis în continuare alte 
greșeli- In schimb, campioana țării, 
care lucrînd bine, a obținut primul 
loc în clasament, a avut în Elena 
Moiș o parteneră periculoasă. De 
altfel, diferența mică de punctaj 
(632,8 — 625.4) dintre aceste două pa
tinatoare după figurile obligatorii, 
a lăsat deschisă lupta pentru cuce
rirea titlului de campioană.

La seniori și junioare figurile im-

au fost dominate de Rad î 16* • 
și, respectiv, Crenguța Cum*,

puse 
nian 
bari care, conducind detașat în cla
samente, nu au lăsat nici un fel de 
speranțe adversarilor lor la exerci
țiile liber alese.

Aseară, finaliștii și-au executat re
pertoriul la libere. Duelul dintre Ele
na Moiș și Cristina Patraulea s-a 
încheiat cu victoria primei, care ast
fel a îmbrăcat tricoul de campioană 
la virsta de 11 ani.

CLASAMENTELE GENERALE : Se
nioare : 1. Elena Moiș (Dinamo) 1190,4; 
2. Cristina Patraulea (Știința Buc.) 
1171,8 ; 3. Imola Seiwarth (Steaur) 
1078,5 ; 4. Irina Zaharescu (Dinamo) 
1006,8. Seniori : 1. Radu Ionian (Știin
ța Buc.) 1249.8; 2. C. Hertl (Știința 
Buc.) 1175,0 ; 3. M. Con.-nici (Steaua) 
1146.0. Junioare 17—18 ;ni : Crenguța 
Cumbari (Dinamo) 823,3. Juniorul N.'j 
Belu (Unirea), cîștigătorul concursu
lui, nu a devenit campion, pentru că 
nu a îndeplinit baremul. Perechi 
seniori : Cristina Patraulea — R. Io-: 
nian (Știința Buc.) 11,50 ; juniori 17— 
18 ani : Eva Mikulici — R. lonescu 
(Voința Brașov) 9,48.

TR. 1OANIȚESCU



Campionatul mondial de hochei pe gheață Din sporturile de iarna
(Urmare din pag. 1) 

soldează cu deschiderea scorului, pe 
care o meritam. In schimb, in min. 15. 
Berry are o acțiune personală și în
scrie. Riposta noastră e imediată: nu 
trece decit un minut și Ferenczi ega
lează. In ultimele minute ale repnael 
inițiativa ne aparține In continuare. 
După pauză, la început atacă elveție
nii. dar din minutul 25 echipa noastră 
Iși impune din nou superioritatea și 
in min. 27 Szabo II marchează: 2—1 
pentru R-P.R. După ai te atacuri ale 
echipei noastre. care ii dau ocazia 
portarului advers să se evidențieze, 
elvețienii rămin in patru oameni pri r. 
eliminarea lui KunzL Cu toate aces
tea, un contraatac al areluiașt Berry 
aduce un gol In poarta noastră și- 
din nou egalitate pe tabela de marcaj: 
2—2. In ultima repriză întrecerea de
vine pasionantă. In: tis Li va esle de 
partea noastră dar elvețienii sint pe
riculoși prin contraatacurile ■ntreprin- 
se de Berry. Martin: Salzmar. Pfa- 
matter. La un moment dat. Dre?- ră- 
mine timp de aproape un minut in 
trei oameni pe gheață dar nu pure- 
fructifica ' In min. ifi Berry înscrie 
pentru Elveția iar după două minute, 
ci nd noi eram in inferiori io te nume
rică, Szabo I egalează : 3—1 In mix 
*9, același jucător trage în bară 
pentru ca după 39 de aecrxnde să în
scrie : 4—3 pentru R.P R l Din a- 
cest moment, elveție tu: joacă nervos 
și comit multe dunlâț— ta minutul 
59- Salzman însene golul egaliralor :
4—4. scor cu care ae incneie jocul.

Prin acest rezultat, edspele Bomi- 
niei și Elvețui an rămas in luptă di
rectă pentru prun toc. In acest im
portant joc. echipa noastră a jucat 
foarte bene. cotnbiBativ in atac, atent 
In apărare Jocul a fost urmărit de 
un niaaeros puMie șl de o mare parte 
dintre zianșui pcezeoți la campio
nate.

Rezultate- clasamente..
Rezultatele de simbătă și duminică 

din cadrul grupei A a campionatului 
mondial de hochei pe gheață sint nor
male. Echipele angajate in lupta pen
tru primul loc. Suedia. Cehoslovacia. 
Canae... și U.R.SS. au obținut victorii 
concludente, răminind ca meciurile 
care urmează să clarifice care din 
cele .4 m ri* va cuceri trofeul. Iată 
rezultatele :

CANADA — R. D GERMANA 11—5 
(3—4. 4—1. 4—91

CEHOSLOVACIA — S.U.A. 16—1 
(7—9, 2—9. 1—1)

La box: R. D. Germana — 
R. P. Bulgaria 6 4
SOFIA 10 (Agerpres) In sala "Uni

versiada'' din Sofia s-a disputat me
ciul internațional amical de box din
tre echipele selecționate ale R. P. Bul
garia și R D. Germane. Pugiliștii ger
mani au ciștigat cu 6—4. lată rezul
tatei? tehnice înregistrate in ordinea 
celor 10 categorii: Panaiotov (R-P.B.) 
b.ab. Eat.asch (R.D.G.); Reiner 
(R.D.G.) b.p. Russenov (R.P.B.); 
Schultz (R.D.G.) b.ab. Traikov 
(R.P.B.); Ahmedov (R.P.B.) b.p. Heuse 
(R.D.G.); Rull (R.D.G.) b.ko. Kiriakov 
(R.P.B.); Gusse (R.D.G.) b.p. Kirilov 
(R.P.B.); Alipiev (R.P.B.) b.ab. Oleseh 
(R.D.G.); Paparizov (R.P B.) b.p. An
dres (R.D.G.); Witkowski (R.D.G.) b. 
ab. Zandanov (R.P.B.); Degerhardt 
(R.D.G.) b.p. Lozanov (R.P.B.).

Tractorul Brașov pe primul loc 
în „Cupa R. P. R.“ la probele oe schi fond

(Urmare din pag. 1)

lli 0*1:50; 3. Gh. Vilmoș (Dinaino)
lh 05:50; 4. V. Alexandrescu (Voința 
Sinaia) lh 07:45; 5. Gh. Cincu (C.O.B.) 
Ui 09:51 ; ștafeta 3x10 km. seniori: 1. 
Dinamo (Rășină, Vilmoș. Bădescu) 2h 
26:13 ; 2. Casa Ofițerilor Brașov (Cincu, 
Bjrhașescu, Drăguș) 2h 27:48 ; 3. Trac
torul (M. Cimpoia, B. Olteanu, Gh. Tă- 
nase) 2li 41:33; 5 In. senioare: 1. Iu
lian» Matei (l)inamo) 27:36,0; 2. Doipa 
Constantin (Voința Sinaia) 31:24,0; 3. 
Ana Barabaș (Tractorul Brașov) 32:26,0;
4. Juliana Keinenes (Cltcorghieni) 
41:47,0; 5. Maria Stânila (llișnov)
42:16,0; ștafeta 3x5 km. fete: 1. Trac
torul (Ana Barabaș, Eugenia Boboc, l(o- 
riica Stoian) 1 li 33:48 ; 2. Dinamo lh 
34:15 ; 3. C.O.B. lh 42:20 ; 70 km. ju
niori: ]. Ion Olteanu (Din.) 44:26,0: 
2. M. Stoian (Tractorul) 47:00,0 ; 3.

SUEDIA — FINLANDA 4—0 (1—0,
1—0. 2-0)

CEHOSLOVACIA — R. D. GER
MANA 8—3 (1—3. 5-0. 2—0)

UJt.S-S. — R. F. GERMANA 15—3 
(3—3 9—9 9—1)

I CLASAMENT:

POLONIA — ANGLIA 16—0 (3—0. 
1—9. 9-0)

Saedia 3 3 9 9 11; 2 6
Cehcslavacia 3 3 9 9 28: 5 S
U.K. S-S. 3 2 9 1 22: S 4
Cauda 2 2 9 1 17: 5 4
Fia luda 3 19 2 12:13 2
R. D. Geraiaaă 3 9 9 3 9:24 9
S.U.A. 2 9 9 2 4:21 ■
R. F. Germană 3 9 9 3 4:31 (

Azi se dispută meciurile Canada —
S-U-A. ?i Finlanda — R. F. Germană.

★
In grapa B cele mai bune echipe

sint Elveția și R. P. Rominâ. nein-
vinse pină în prezent . Norvegia, Iu-
gotlavia și Polonia aspiră pentru
locuri maj bune.

Rezultatele de simbătă și duminică:
ELVEȚIA — IUGOSLAVIA 8—1

(4—9. 3—1, 1—0)
POLONIA — NORVEGIA 6—2

(2—9. 3-1, 1—1)
IUGOSLAVIA — FRANȚA 7-3

(4—0. 9—2, 3—1)
ELVEȚIA — ROMINIA 4—4 (1—1,

1—1. 2—»

Campionatele
(Urmare din pag. 1)

7—4 : R.S. Cehoslovacă—R.P.F. Iugo
slavia 3-2, 9—10 ; R.P. Romînă (tine
ret)—R.P. Bulgaria 3-2.

Finala interechipe masculine din-
' tre formațiile R.P.D. Coreene și R.S. 

Cehoslovace a oferit o serie de în
treceri de mare spectacol, victoria 
fiind cucerită de jucătorii coreeni, 
datorită vitalității cu care au atacat

! tot timpul, indiferent de evoluția 
scorului. Cea mai interesantă și dina
mică intilnire din toate cele trei zile 
de concurs de pină acum, a fost cea 
care a opus lui Pak Sin II pe cam
pionul cehoslovac Vlado Miko. La 
capătul unui meci viu disputat, cu 
numeroase schimburi de mingi ra
pide, a ciștigat sportivul coreean cu
2-1.  insă și Miko a lăsat o impresie 
deosebită. EI a invins apoi cu 2-1 
pe Kam long Sam. lată rezultatele 
complete : R.P.D. Coreeană—R.S.
Cehoslovacă 5-1 : Kim long Sam— 
Stepanek 2-9. Ciong Kli Hua—Kar- 
iovitz 2-1 -.Fusin' 11—Miko 2-1, 
Ciong Ki I Hua—Stepanek 2-0. Kim 
long Sam—Miko 1-2, Pak Sin II— 
Karlovitz 2-1.

Ordinea locurilor următoare a fost 
stabilită astfel : 3—1: R.P.F. Iugo
slavia—R.P. Romînă (A) 5-1 : Kern— 
Giurgiucă 2-9. Markovic II—Rethi 
2-0. Vecko—Cobirzan 2-0. Markovic II— 
Giurgiucă 2-0 Kern—Cobirzan 1-2, 
Vecko—Rethi 2-0. Scorul sever cu care 
au pierdut sportivii noștri — cu toată

Turneele de tenis de la Cairo și Nisa
CAIRO 9 (Agerpres). —
In semifinalele probei de simplu din 

cadrul campionatelor internaționale 
de tenis de cimp ale R.A.U. de Ia 
Cairo, Arilla (Spania) l-a învins cu 
2—6; 9—7; 6—0; 6—3 pe Ion Țiriac 
(R. P. Romînă). La dublu femei, pere
chea Corando — Valiades (Spania— 

| R.A.U.) a dispus cu 6—4; 7—5; 6—1

.M. Cojanu (Tractorul) 48:01,0; 3x5 km 
juniori: 1. Tractorul (Cercel, Cojanu. 
Stoian) lh 17:14,0; 2. Dinamo lh
20:08,0; 3. C 0 B. lh 24:32,0; 3 km 
junioare: 1. Iuliana Bogozi (Dinamo) 
12:59,0; 2. Rodiră Stoian (Tractorul) 
13:32,0; 3. Eugenia Boboc (Tractorul) 
14:24,0. Clasament pe echipe după două 
etape: 1. Tractorul 121 p. (in etapa I 
70 p.), 2. Dinamo 126 (59), 3. C.O.B. 
209 (109), 4. Voința Sinaia 305 (148),
5. Ghcorghieni 315 (147), 6. Steagul 
roșu Brașov 326 (171). Clasamentul
„Cupei Poiana" la sărituri : 1. Gitnlbcr 
Ottel (R.D.G.) 236,87 (53 ni - 51 m),
2. Jurgen von .Nordheim (R.D.G.) 225,90 
(50,54-53), 3. Gerhard Berndt (R.D.G) 
221,90 (524-505), 4. *71. Voinca (Di

namo) 206,20 (454-50), 5. C. Crăciun 
(St. roșu) 206,10 (464-49,5), 6. St. 
Burețea (Voința) 202,90 (474-50,5).

CLASAMENT:

Elveția 3 2 1 0 20: 5 5
Rominia 3 2 1 0 16: 8 5
Polonia 3 2 0 1 19: 6 4
Norvegia 2 1 9 1 19: 8 2
Iugoslavia 2 10 1 8:11 2
Franța 2 9 9 2 5:15 0
Anglia 3 9 0 3 1:26 0

Azi, echipa Romîniei întîlnește for
mația Iugoslaviei. Celelalte meciuri: 
Anglia — Norvegia și Elveția — 
Franța.

*
Tn grupa C există un decalaj valo

ric important între primele două cla
sate și celelalte echipe. Austria, în
vingătoare In meciul cu Ungaria este 
virtuală ciștigătoare a grupei. Rezul
tate:

AUSTRIA — UNGARIA 3—1 (1—1, 
2—0. 0—0)

OLANDA — DANEMARCA 1—4 
(0—2, 1—1, 0—1)

CLASAMENT :

Azi, Olanda intilnește Belgia.

Austria 2 2 0 0 16: 3 4
Ungaria 2 1 0 1 26: 4 2
Danemarca 2 1 0 1 6H4 2
Bulgaria 1 0 1 0 3: 3 1
Olanda 2 0 1 1 4: 7 1
Belgia 1 0 0 1 1:25 0

internaționale de
lipsa lui Negulescu — nu reprezintă 
adevăratul raport de forțe. In a- 
ceastă intilnire, cei trei jucători ro- 
mini au acționat inegal și uneori lip
siți de convingere.

Pentru locurile 5—6: R.P. Un
gară—R D. Germană 5-3, 7—8 : R.P. 
Polonă—R.P. Romînă (B) 5-3, 9—10 : 
R.P. Romînă (tineret)—R.P. Bulgaria
5-4.  Cei mai buni de la noi au fost 
Angelescu și Gheorghiu, ambii ob- 
ținind cite două victorii, iar Bodea 
una singură. Pe ultimul loc s-a cla
sat formația noastră de juniori, al
cătuită din Sentivani, Hidveghl și 
Demian, jucători talentați, cu pers
pective, dar Încă neexperimentați.

♦
Iată rezultatele tehnice mai inte

resante :
Echipe femei, seria I : R.P.R. (B) 

- R.P.B. 3-0. R.P.R. (B) - R.P.F.I. 
3—0, R.P.R. (junioare) — R.P.D. Co
reeană 3-2. R.P.R. (B) - R.P.D.
Coreeană 3—1, R.P.R. (junioare) — 
R.P.B. 3—1, R.P.R. (junioare) — 
R.P.F.I. 3-1. R.P.R. (B) - R.P.P. 3-0: 
Tompa—Szmid 2-1. Folea—Noworyta 
2—0, Folea, Tompa—Szmid, Noworyta
2— 0 ; seria a 7l-a : R.D.G. — R.S.C.
3- 1. R.P.R. (A) - R.D.G. 3-1, R.P.R. 
(A) - R.P.U. 3-0, R.S.C. - R.P.R. 
(tineret) 3-2, R.P.U. - R.D.G. 3-0, 
R.P.R. (A) - R.S.C. 3-0.

Echipe bărbați, seria I : R.P.B. — 
R.P.R. (juniori) 5—0, R.P.D. Coreeană 

R.P.F.I. 5—1. Jucătorii coreeni Pak 
Sin II, Kim long Sam și Ciong Kil 

de Schildensecht, Gundrun (R.F.G.— 
Suedia), iar la dublu mixt Corando și 
Mandarino (Spania, Brazilia) au în
vins cu 6—0; 6—0 pe soții Mills (An
glia).

In finala probei masculine s-au ca
lificat Arilla (Spania) și italianul Pie- 
trangeli, care a eliminat în semifinale 
cu 6—4; 6—2; 7—9; 8—6 pe spaniolul 
Couder. Proba feminină a fost cîști- 
gată de Rita Bantley (Anglia), învin
gătoare cu 6—4; 9—1 în fața lui Vivian 
Dennis (Anglia).

In sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Nisa s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Li- 
cis (R. P. Polonă) — Holland (Austra
lia) 3—6. 6—2, 9—7: Gulyas (R. P. Un
gară) — Aguire (Chile) 6—3, 6—3; Al
varez (Columbia) — Szikszay (R. P. 
Ungară) 6—3; 8—6; Geshorty (Austra
lia) — Cox (Anglia) 6—3; 4—6; 9—7. 
La dublu bărbați cuplul maghiar Gu
lyas — Szikszay a învins cu 6—1. 6—3 
perechea Pryeur (Franța) — Gould 
(S.U.A.)

In semifinale Guylas l-a învins cu 
7—5 ; 6-2 pe australianul Gerharty, 
iar Alvarez (Columbia) l-a întrecut cu
4—6 ; 8—6 ; 5—1 (abandon) pe Licls 
(R. P. Polonă). Proba feminină a fost 
ciștigată de Rosser (Anglia), care a 
dispus cu 6—3; 6—3 de Barclay (Ca
nada).

• Pc pîrtiilc de la Zakopane (R. P. 
Polonă) au început concursurile de schi 
pentru memorialul „Bronislaw Czech". 
Probele de slalom uriaș au fost cîștigatc 
de schiorii austrieci : Ia masculin, 
Schartner, iar la feminin Rebach. Ion 
Zangor (R. P. Romînă) s-a clasat pe 
locul 16. Concursul de sărituri speciale 
de la trambulină a revenit lui Helmuth 
Recknagel (R. D. Germană). Cea mai 
bună săritură a sa a măsurat 91,5 metri.

• Stațiunea de sporturi de iarnă Hara* 
chov, din R.S. Cehoslovacă, a găzduit 
□ n concurs internațional de schi pentrii 
probele nordice.

Proba feminină de 5 km a fost cîști- 
gată de concurenta bulgară Stroeva

„Turneul celor 5 națiuni”

la rugbi
CARDIFF 9 (Agerpres). Simbătă, in

tr-un meci contind pentru competiția 
de rugbi „Turneul celor 5 națiuni", 
echipa Irlandei a învins cu scorul de 
14—6 (8—3) echipa Țării Galilor. Jo
cul s-a disputat la „Arms Park" din 
Cardiff și a fost urmărit de peste 
30 000 de spectatori .

In clasament conduce Anglia cu 5 
puncte, urmată de Scoția cu f puncte.

tenis de masă
Hua au obținut o victorie clară și 
meritata în dauna cunoscuților Mar
kovic II, Vecko și Korpa. Acțiomnd 
în maniera specifica sportivilor chi
nezi și japonezi, învingătorii s-au do
vedit extrem de agili și rapizi. Cel 
mai bun a fost Pak Sin II, care a 
dispus de Markovic II cu 2—1. R.P.D. 
Coreeană — R.P.R. (juniori) 5-1. Hid- 
veghi a ciștigat la Cion Doc Ci cu 
2—1, iar Sentivani a pierdut la li
mită în fața aceluiași jucător. R.P.U.
— R.P.F.I. 5-4, R.P.R. (B) - R.P.B.
5—1 ; seria a Il-a : R.D.G. — R.P.P. 
5-2, R.P.P. - R.S.C. 5-4, R.P.R. (A)
— R.D.G. 5—1 : Cobirzan—Pleuse 2—0, 
Giurgiucă—Viebig 2—0, Rethi—Lemke 
0—2, Giurgiucă—Pleuse 2—1, Cobirzan 
—Lemke 2—0, Rethi—Viebig 2—0, 
R.P.R. (A) - R.P.P. 5-0 : Cobirzan 
—Calinski 2—0, Giurgiucă—Gow in 2—0, 
Covaci—Kusinfiiki 2—1, Giurgiucă— 
Calinski 2—0, Cobirzan—Kusinski 2—1, 
R.D.G. - R.P.R. (tineret) 5-2, R.P.P.
— R.P.R. (tineret) 5-4. R.S.C. - 
R.P.R. (A) 5—4 : Kolarovitz—Cobirzan 
0—2, Miko—Covaci 2—0, Chmelik— 
Giurgiucă 0—2, Miko—Cobirzan 2-0, 
K ol arovitz—Giurgiucă 0—2, Chmelik— 
Covaci 2—1, Miko—Giurgiucă 0—2, 
Chmelik—Cobirzan 2—1, Kolarovitz- 
Covaci 2—0. întîlnlrile au fost deose
bit de interesante și spectaculoase. 
Cei mai buni au fost Giurgiucă de 
la noi și Miko de la oaspeți. Spor
tivii noștri ar fi putut cuceri victoria 
dacă al treilea jucător, Covaci, nu ar 
fi acționat atît de slab.

Duminică au început și jocunle 
din cadrul probelor individuale.

Astăzi competiția continua tot în 
sala Floreasca, de la ora 9 și ora 
17, cu meciurile din probele indivi
duale.

Intre 9 și 25 mai

A 16-a ediție a „Cursei Păcii”
Cea de-a 16-a ediție a tradiționalei 

competiții cicliste „Cursa Păcii" se 
va desfășura anul acesta între 9 și 
25 mai pe ruta Praga—Varșovia— 
Berlin. Cicliștii vor străbate în 15 
etape aproape 2 600 km, traseul din 
acest an fiind cel mai lung din isto
ria cursei. Ca și anul trecut, se vor 
disputa două etape contra croncxne- 
trului : una pe echipe, pe distanța 
de 138 km, și alta individual, în lun
gime de 57 km.

La Comitetul de organizare s-au 
primit pină acum înscrierile echipe

Concursuri atletice la
LENINGRAD. Concursul atletic de 

sală desfășurat pc stadionul de iarnă 
din Leningrad a reunit la start pe cei 
mai buni alergători. La 1 000 m bărbați, 
primul s-a clasat Valeri Bulîșev, cu 
timpul de 2:27,2, iar la 600 m femei a 
ciștigat Tamara Dimitrieva, cronometrată 
cu timpul de 1:32,4.

CHICAGO. Cu prilejul concursului at
letic de sală desfășurat la Chicago, 
atletul Jim Beatty (S.U.A.) a parcurs 

în 21 minute, urmată de Bicguna (R.P< 
Polonă) Ia 12 sec. și Brizova (R.S. 
Cehoslovacă) la 52 sec. Marcela Bratu 
(R.P.R.) a ocupat locul 5, la 58 sec. 
față de ciștigătoare. în proba de 15 km 
rezervată bărbaților a învins cehoslovacul 
Cilik, cronometrat cu timpul de 53:14,0. 
Francezul Pires a ocupat locul doi la 
diferență de 29 sec. Concurentul romîn 
Dinu Petre s-a clasat al 10-lea cu timpul 
de 55:19.0

Proba de combinată nordică a fost 
ciștigată de austriacul Koestingcr cu 
509,41 puncte, urmat de Schoenhcrr 
(R.D. Germană) — 478,67 puncte și 
Legkvski (R.P. Polonă) — 471,66

puncte. Săriturile de la trambulină a ti 
fost dominate de Koestingcr (Austria), 
care a totalizat 254,65 puncte.

• Proba de 50 km din cadrul con
cursurilor internaționale de schi de Ia 
Puijo (Finlanda) a fost ciștigată de 
finlandezul Lauri Bargquist, care a rea
lizat timpul dc 2h 56:25,0. El a fost 
urmat de Arti Tiainen (Finlanda) —• 
2h 56:47,0 și Franco Manfori (Italia) 
— 2h 58:50,0.

• Proba masculină de coborîre a con
cursului internațional de schi pentru 
premiul „Kandahar* a revenit Iui Ludwig 
Leitner (R.F.G.) cu timpul de 2:26,0. Pe 
locurile următoare sau clasat Jean 
Claud Killy (Franța) —* 2:26,9 și Heino 
Messner (Austria) — 2:27. Austriaca 
Traudl Ileeher a cîștigat slalomul spe
cial.

• în U.R.S.S., ultimul mare concurs 
de patinaj viteză a avut loc Ia Sverd
lovsk și a fost ciștigat de Eduard 
șevici, care a totalizat Ia multiatlon 
185,463 puncte (una din cele mai bune 
performanțe înregistrate anul acesta în 
lume). Matușevici a obținut în cele 4 
probe următoarele rezultate : 500 m : 
42,5 ; 5 000 m : 7:57,7 ; 1 500 m : 2:14,2; 
10 000 m: 16:49,2,

în preliminariile

Turneului II.E.F.A.: Bulgaria 

a eliminat Iugoslavia

Ieri s-au desfășurat două meciuri 
în cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. pentru juniori.

La Pazargic, echipa Bulgariei a 
reușit un rezultat bun eiiminind 
echipa Iugoslaviei, Fotbaliștii bulgari 
care au terminat la egalitate in pri
mul joc (1-1) au obținut victoria cu 
1-0, calificîndu-se astfel pentru tur
neul final din Anglia.

Celălalt joc care a avut loc la 
Munchen între echipele R.F. Ger
mane și Austriei s-a terminat la 
egalitate : 2-2. Intrucît in primul 
meci victoria a revenit fotbaliștilor 
vestgermani cu 2-1 (la Klagenfurt) 
aceștia s-au calificat pentru turneul 
din Anglia.

Semifinalele „C. C. E.“
la handbal in 7

Ieri, în meci retur. Dukla Praga a 
învins pe Goppingen cu 24—14 (în 
tur : 9—7) și s-a calificat in finală.

lor din U.R.S.S., Anglia, Belgia, 
Franța, R.P. Romînă, Austria, R.P. 
Ungară, Finlanda, Danemarca, R.P. 
Bulgaria, Maroc, Iugoslavia, Norvegia, 
R.D. Germană, R.P. Polonă și R.S. 
Cehoslovacă. Se așteaptă confirmarea 
participării echipelor Italiei, Olandei 
și Suediei. Federațiile din Australia 
șl Liban și-au exprimat dorința de 
a înscrie alergători individuali. In 
toate țările participante cicliștii se
lecționați în loturile reprezentative 
fac intense pregătiri.

Leningrad și Chicago
distanța de 2 mile în 8:30,7. Pină în 
prezent, cel mai bun rezultat aparținea 
neozeelandezului Murray Ilalberg cu 
8:31,4. Cassel a cîștigat proba de 600 
yarzi în 1:09,7, iar John Thomas s-a 
clasat pe primul loc la săritura în înăl
țime cu 2,13 m. Proba de săritură cu 
prăjina a revenit americanului Tork — 
4,87 m. Recordmanul mondial Penlti 
Nikula (Finlanda) a ocupat locul 4 cu 
4,72 m.
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