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executat lovitura de la 11 m, înscriind al

atacurile lui Antonescu

de joc preconizată pentru această 
partidă de cele două formații și a 
generat multe greutăți în desfășura
rea meciului, dar atit Dinamo cit și 
Farul puteau să ofere spectatorilor 
mai mult.

Bucureștenii au dominat net In toa
te compartimentele și puteau să în
scrie mai mult decît cele 11 puncte

DUPĂ UN JOC FOARTE FRUMOS, RAPID A ÎNTRECUT ȘTIINȚA BUCU 
REȘTI CU 61—53 [31—25)

VOINȚA TC. MUREȘ—ȘTIINT-A
CLUJ 48—39 (20—16, 39—39). Parti-

DINAMO — FARUL 11—0 (8—0)

OLIMPIA M.I.U. BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 3—2 (15—11» 
15—13, 11—15, 10—15, 15—13). O dis
pută aprigă, spectaculoasă prin nu
meroasele răsturnări de situații și in

Dinamovî"‘ii au jucat mal bine ca 
duminica trecută» dar echipa nu se 
prezintă încă la valoarea sa, deter- 
minîndu-1 pe suporteri să privească 
cu neliniște viitoarele tntîlniri — cu 
adversari mai dificili — din acest 
campionat. La prima sa evoluție în 
București, Farul a lăsat o impresie 
frumoasă doar In ceea ce privește
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va
echipa Be- 

primei ediții a 
europeni". Me- 
loc duminică, 
echipa noastră 

va juca — în nocturnă — cu Gre
noble Iar sîmbătă cu formația 
Auch. Jucătorii romîni și-au înche
iat pregătirile și vor pleca spre 
Beziărs la sfîrșitul săptăminii.

Imagine din meciul Steaua—C.S.M.S. 
și Chiri fă (Steaua) stăvilește unul din

voința și puterea de luptă. Constăn- 
țenii manifestă serioase lipsuri în pre
gătire. Se resimte lipsa de expe
riență, a jocurilor cu formații de va
loare. în același timp, surprind însă 
deficiențele, supărător repetate în 
ceea ce privește execuția procedeelor 
tehnice de bază. Este drept că sur
priza covorului de zăpadă așternut 
pe gazonul stadionului Dinamo a fă
cut, in mare măsură, inutilă tactica
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395 kg.-record (v.r.
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îndreptăți-o valoarea 
cu 2—1, Ieșenii mai 
în al patrulea set, 

pe care-1 cîștigă, pentru ca să fie 
depășiți de-abia în ultimul. In gene
ral, un meci frumos, disputat, care 
a evidențiat eforturile lăudabile ce 
se fac la Iași pentru practicarea unul 
volei cit mai bun. A condus cu unele

tința să realizeze victorii
mai frumoase. Practicînd un joc iute» 
plin de vitalitate (care nu i-a con
venit de loc Progresului), dublat de 
o apărare in linia a doua și de o 
primire a balonului deosebit de bune, 
Știința a cîștigat primele două se
turi. De cealaltă parte a fileului, Pro
gresul se căznea să închege jocul, 
lucru pe care nu l-a reușit decît din 
setul al IlI-lea, după înlocuirea lui 
Ghertinișan (foarte nervos în acest 
meci) cu Gani. Arbitrii I. Covaci — 
C. Florescu — dar mai ales ultimul» 
ca secund — au dat uneori dovadă 
de neatenție.

STEAUA BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 3—2 (12—15, 15—6, 15—12, 13— 
15, 15—6). Și acest meci, ca și cele
lalte disputate duminică dimineața în 
sala Dinamo, a scos la iveală pro
gresul crescînd în care se află vo
leiul provincial și, reversul medaliei» 
valoarea destul de scăzută a unor 
echipe bucureștene cu veleități. Ca 
urmare, militarii, surprinși de valoa
rea bună la care s-au prezentat vo
leibaliștii de Ia C.S.M.S., au acțio
nat cu timiditate în primul set. Abia 
în următoarele două, după înlocuirea 
lui Pavel care a jucat slab, Steaua 
joacă ceva mai 
velul la care ar 
lotului. Conduși 
au o „zvicnire"
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FRUNTAȘI CONFIRMA...

Au fost stabilite celei trei par
tide pe care formația campioană a 
țării noastre, Grivița Roșie, le va 
susține în cadrul turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Franța. în pri
mul joc, Grivița Roșie va întîlnl 
— în meci revanșă 
ziers, cîștlgătoarea 
„Cupei campionilor 
ciul va avea 
Miercuri, 3 aprilie, 

în nocturnă - 
sîmbătă cu

PROGRESUL BUCUREȘTI — :>1T- 
INȚA GALAȚI 3—2 (15—17, 11X1M 
15—6, 15—12, 15—12). Știința Ea® 
s-a comportat peste așteptări, 
dind șl cu prilejul acestui meci 13 
a atins o valoare ridicată și un nivel 
de pregătire superior care-i dau pt»-

In acest timp, Știin/a avînd pe Elena 
Tintorescu în mare forma a pus ac
centul pe contraatac, în timp ce Rapi
dul, cu un „șef de orchestră* aproape 
fără cusur (Anca Răcorită), a replicat 
cu acțiuni mai variate axate de multe 
ori pe pivofi (Ivanovici ți Vasilcscu).

Datorit! faptului că atit Șliinfa cil și 
Rapid au marcat in prima repriză destul 
de mult de la semidistanfă, antrenorii 
• u dat indicații să sc treacă după pau
ză la apărarea „om la om". Astfel, 
meoiul a devenit și mai pasionant. Ra
pidul continuă să păstreze conducerea, 
dar Stiinfa s-a apropiat de citeta ori a- 
mcnin|ător (33—35 în min. 25 și 37— 
39 in min. 28). Cu trei minute inainte 
de sfirșit, după un adevărat tur de for
ță, studentele au echilibrat situa|ia, e- 
galînd : 51—51. Cu un plus de decizie 
în ac|iuni insă, campioanele s-au impus 
in final, clștigînd pe merit. Laudele 
insă nu pot ocoli echipa întinsă.

An înscris: Răcorită 23, Vasilescu 
6. Zăvădescu 7, C. Cheorghe 8. Ivano
vici 12. Ferenez 2, Lupan 3 pentru Ra
pid ți Ilaralambie 15. Tintorescu 14, 
Niculescu 10. Simon 2, Antosch 4, 
Nagy 8 pentru Știin|a. An condus co
rect P. Marin ți dr. I. Știrbu.

genere cu un aspect plăcut, atit din 
punct de vedere al limpezimii execu
țiilor tehnice, cît și, mai ales, din cel 
al orientării tactice etalate de echipe. 
Două formații de valori apropiate și 
bine puse la punct In ansamblu cu 
pregătirea. Despre Olimpia M.I.U.. 
care s-a impus ieri — în primul rlnd
— printr-un atac mal decis și mai
rapid, am vorbit cu o săptămină in 
urmă. O plăcută surpriză ne-a pro
dus Petrolul, pe care acum întîia 
oară o vedem în retur ia București. 
Remarcabile: mișcarea în teren,
spiritul de luptă, disciplina colectivă, 
apărarea din linia a doua și acura
tețea paselor. în mai mică măsură : 
viteza loviturii de atac, construcția 
blocajelor și insuficienta concentrare 
a atenției din finalurile de set. Acea
sta este de altfel și cauza înfrîngerii 
petroliștilor, care în setul ultim, după 
un scor care a alternat pînă la 10—10, 
au obținut conducerea cu 13—10, pen
tru ca apoi să piardă punct după 
punct prin greșeli pur și simplu co
pilărești.

De la Învingători au plăcut Claici, 
Wolf și Dragomir, iar de la Petrolul
— Radulescu, Const. Popescu și loja. 
Foarte slab arbitrajul : N. Ursulescu. 
(CONSTANTIN FAUR).

Rapid — Petrolul 
Progresul — Minerul 
Dinamo Bacău — Steaua 
Farul — Dinamo București 
Știința Cluj — U.T.A. 
Crlșana — C.S.M.S. 
Steagul roșu—Știința Tim.

pre-
In 

fiecare jucătoare a făcut o deo- 
risipă de energie luptind cu am- 

sale. Răpi- 
pentru în
să confirme 
această pă
un specta-

H)pt recorduri republicane de junl-
■ , întreceri deosebit de pasionante 
Hitru primele locuri, rezultatele bune — 
Hă bilanțul celei de a treia ediții
■ campionatelor republicane indivi- 
Hale de juniori. întrecerile tineri-
■ halterofili desfășurate la sfîrșitul 
■itâmînii Ia Ploiești ne-au adus mai 
■iile satisfacții. Am constatat cu 
■curie că halterofilii noștri tineri 
■t în progres șl că antrenorii se 
■eocupă îndeaproape de pregătirea 
H. Este semnificativ faptul că din
■ e șapte titluri de campioni, patru
■ fost cucerite de halterofili din 
■ă^in timp ce sportivii din Bucu- 
■tl au obținut celelalte trei titluri. 
Heastă înseamnă că asociațiile din
■ ă acordă o importantă mai mare 

estui sport șl că în centre ca Ga
li, Timișoara, Cluj ș.a. sportul hai
nelor se evidențiază acum șl pe 
in republican.
in afara campionatului, Llsias Io- 
scu (cat. semimljlocie) a realizat 
uă recorduri deosebit de valoroa- 
: 382,5 kg la total (v.r. 380 kg—Tibe- 

I Roman din 1959) și 117,5 kg. la 
1U1S.
Xezuitatele tehnice : cat. cocoț

Fiat (C.S.M. Reșița). 255 kg. (rec.)
1.5 4- 77,5 — record 4- 1B0), Al. Wag- 
ir (St. roșu Brașov) 258 kg., P. 
at (C.S.M. Reșița) 240 kg., I. Lazăr 
tilnța Cluj) 220 kg., N. Georgescu 
etrolul Ploiești) 220 kg., A. Marl- 
iscu (Viitorul) 197,5 kg. ; cat. pană :

Dumitrescu (Slderurglstul Galați) 
• kg.,
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Dinamo Buc.
Steaua 
Știinfa Cluj 
Steagul roșu 
Rapid 
Petrolul
Farul 
Știința Timișoara 
C.S.M.S. 
Progretul
U. T. Arad 
Crișana 
Minerul 
Dinamo Bacău

U. T. A. — Dinamo Bacău 
C.S.M.S. — Steagul roșu 
Dinamo Buc. — Rapid 
Crlșana — Petrolul 
Minerul — Farul
Progresul — Steaua
Știința Tim. — știința Cluj

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — UNIREA 
BUCUREȘTI 44—48 (20—23). In min. 
36 Stiinfa conducea cu 40—36, dar 
bucureștencele au avut un finiș mai pu
ternic, cîștigînd pe merit (7V. Mihăiles- 
r«—coresp.) S.S.E. CONSTANȚA— 
CRISANA ORADEA 52—41 (19-21); 
VOINȚA BRAȘOV — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 97—46 (31—21).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 61—53 ( 31—25). To(i cei 
prezenți ieri dimineața la programul 
baschetbaliriic de la Floreasra au pă
răsit sala cu regretul că dei" ‘ 
două fruntașe... s-a încheiat i 
pede. Intr-atit de frumoasă a 
sportivă a celor două echipe 
și simplu nici nu am știut 
scurs cele 40 de minute.

De la început trebuie spus că ambele 
echipe s-au pregătit cu toată seriozitatea 
in vederea acestui pasionant derbi și 
pentru aceasta, antrenorii S. Ferencs 
(Rapid) și C. Dinescu (Știința) împreună 
cu jucătoarele lor, merită toate felicită
rile. S-ă văzut clar, chiar din primele 
minute, că atit studentele, cit ți cam
pioanele au fost mai puțin interesate 
de rezultatul direct, care — Intr-adevăr 
— nu mai avea prei mare importantă. 
Aceasta a permis fiecărei jucătoare, care 
a evoluat pe teren să se elibereze de 
obsesia punctelor pentru clasament.

S-au putut urmări execuții tehnice ra
pide și precise, combinații tactice co
lective, care au vădit preocuparea in
tensă a celor două protagoniste In 
gătirea lor pentru aceste lucruri, 
sfirșit, 
sebită 
bîțîe pentru victoria echipei 
dul dorea să se revanșeze 
frîngerea din tur; Știința — 
performanta anterioară. Și 
siouantă dispută a generat 
col remarcabil.

Ambele formalii au început meciul ca 
o „zonă* foarte strînsă. Șliinfa a con
dus la început (12—10 In min. 7), 
pentru ca apoi campioanele să preia ini
țiativa ți să termine repriza In avantaj.



Rapid a înregistrat scorul etapei: 6-1 cu Petrolul
Mii de torțe, improvizate din hîr- 

ti« de ziar, au salutat ieri, în inserarea 
care se lăsa peste stadionul „23 Au
gust", victoria Rapidului (la un scor 
pe care nu îndrăzneau să-1 pronosti
cheze nici cei mai optimiști suporteri 
al echipei din Giulești) în meciul ve
detă al cuplajului, in fața Petrolului : 
6-1 (3-1)1

Și în timp ce Înflăcărați! suporteri 
rapidiști sărbătoreau astfel cel de-al 
doilea succes de mari proporții obți
nut de echipa lor favorită in această 
6ăptămină, „galeria" ploieșteană în
fășură cu amărăciune p’acardeîe pe 
care le agita, plină de speranțe, îna
inte de joc, și pe care scria eu Utere 
mari 
la o vreme, ptoieștenii 
bișnuit cu insuccesele 
pentru că formația lor 
excepția unui 0—0 cu 
pierdut toate întilnirile din acest cam
pionat pe stadioanele bucureștene...

Cu toate r că a avut un început 
slab, care ne-a făcut să ne temem 
că vom asista la o reeditare a „des
chiderii", partida dintre Rapid si Pe
trolul s-a redresat pe parcurs, ofe- 
rindu-ne pînă la urmă un spectacol 
plăcut. Evident, 
cuvin felicitați 
pus întrecerii 
nindu-i astfel 
îneît, cu toate 
gerează o superioritate categorică a 
Învingătorilor, petroliștii n-au fost 
ieri simpli figuranți, așa cum au stat 
lucrurile duminica trecută cu C.S.M.S. 
Iași, învinsă la același scor 
mo. Ba chiar, in 
trolul a dominat 
învingătorii au 
punct de vedere 
Rapid a dovedit 
ceîent jocul cu patru fundași. Greavu, 
Motroc, Langa și Dan Coe au fost 
ieri excelenți (poate cei mai buni oa
meni ai echipei lor) ceea ce a făcut

,Hai Petrolul ! “. De altfel, de 
s-au cam o- 
în Capitală, 
favorită, cu 

Progresul, a

pentru aceasta se 
rapidiștii care au im
un ritm vioi, angre- 
și pe ploieștem. Așa 
că scorul de 6—1 su-

repriza a 
mai mult 
dominat 
tactic,
că și-a însușit ex-

de Dina- 
doua, Pe- 
teritorial. 
insă din

în apărare,

ca atacurile ploieștenilor să se iz
bească de ei ca de un zid. La mij
locul terenului, Ștefănescu și Geor
gescu au acționat foarte bine, sus- 
ținîndu-i viguros pe cei patru ata- 
canți din „linia întîi". La rîndul lor, 
aceștia au desfășurat jocul in viteză, 
atacînd cu aceeași decizie și hotârire 
cu care a jucat, de altfel, întreaga 
echipă feroviară. Jocul bine organi
zat al întregii echipe, dirzenia și fer
mitatea în intervenții ale apărători
lor, mobilitatea și decizia cu care 
atacanții au știut să profite de gre
șelile petroliștilor, marele număr de 
șuturi trase Ia poartă din toate po
zițiile, iată „armele" cu care ei au 
obținut răsunătoarea victorie din „der
biul" de ieri.

După meci, antrenorul Oană era 
neobișnuit de necăjit. Și — gindin- 
du-ne că la această oră echipa sa se 
află în drum spre Budapesta unde 
o așteaptă miercuri primul joc cu 
Fcrencvaros — împărtășim și noi în
grijorarea sa. Intr-adevăr, așteptam 
mult mai mult de la formația care 
duminica trecută înscrisese patru go
luri Progresului București, fără a 
primi vreunul. Compartimentul cel 
mai slab al ploieștenilor ni s-a părut 
apărarea în frunte cu... Sfetcu. Li
nia de fund a oaspeților s-a mișcat 
greoi pe terenul alunecos și a greșit, 
mai ales, preferind execuții tehnice 
complicate, in care de 
autoîncurcat. In cîmp, 
acționat bine, pînă în 
patru fundași adverse, 
parcă s-au intimidat, renunțind dese 
ori la lupta directă pentru minge. 
In plus, un element cu efect negativ 
in jocul echipei a fost acela că.ju
cătorii care în mod normal organi
zează jocul echipei, frații Munteanu 
și Tabarcea, s-au mișcat ieri ca niște... 
melci, făcînd o evidentă notă discor
dantă cu ritmul de deplasare și de 
joc al lui Anghel, Badea, Dridea II 
și aJ altor coechipieri.

Iată acum cîteva momente mai 
importante ale jocului :

multe ori s-a 
petroliștii au 
fața liniei de 
în fața căreia

Steagul roșu
ii RAȘOY, 24 (prin telefon de Ia tri

misul nostru). Steagul roșn a eîțtigat 
obișnuitele sale două puncte acasă, 
după un joc evident superior studenți
lor timișoreni. Victoria brașovenilor, de 
«stă dată, nu se datorează însă mult 
comentatului avantaj al terentilac, ci 
unui joc mai bun, în care plusul de per
severență ți-a spus ourîntnl.

Gazdele au atacat aproape continuu, 
pe tot frontul terenului, avînd donă 
extreme în mare vervă (mai ties Bai
du). Seredai și Meszaros au desfășurat 
mereu jocul pe aripi, au lărgit „cvarte
tul" apărării timișorene și au creat largi 
culoare de trecere. Pasele scurte, la 
semimălțime, ale înaintașilor brașoveni 
nu avut un rol decisiv în dominarea te
renului. In plus, micul Necula s-a stre
curat deseori prin „cordoanele* uneori 
triple ale apărării timișorene, fiind gata 
să preia mingea sau să-i activizeze mer
sul spre poartă. Dacă mai adăugăm fap
tul că mijlocașul Pescaru s-a intercalat 
deseori în atac, atrăgîndu-i — împreu
nă ou Seredai — pe Răcelescu și pe 
Țurcan, pentru eliberarea lui Hașoti. 
găsim explicația potențialului superior 
al atacului brașovean. De altfel, întreaga 
echipă gazdă a jucat suplu, în funcție 
de mișcările adversarului. Szigeti s-a 
retras foarte rar pe linia stoperului 
Jenei, iar fundașii au avansat deseori, 
sprijinind acțiunile partenerilor. In ge
nera!, Steagul roșu a folosit formula 
clasică : 3—2—5.

Știința a apărut pe teren oarecum re
semnată. Patru oameni pe fund, pre
ocupați în primul rînd de degajarea te
renului, un mijlocaș (Botescu) cu. ne- 
sfîrșite tentative de intercepție și doi 
interi retrași (Lereter și Lazăr) — care 
după ce au văzut că extremele „nu vor 
să se bată" au încercat să cîștige teren 
prin driblinguri atractive, dar cu totul 
ncindicate pe terenul greu, acoperit cu 
zăpadă. In sfîrșit, un avanpost izolat 
de restul echipei (Manolache) pe care 
Jenei l-a ținut în dueluri aprige, soldate 
cu duble plonjoane spectacoloase în 
zăpadă. Știința a folosit un fel de 
4 + 3 + 3. Pe linia celor 4, Țurcan nu 
șl-a găsit aproape niciodată locul. In 
linia mediană Botescu D-a izbutit să-l 
înlocuiască pe constructivul Tănase, iar 
în ceea ce privește trioul a.șa-zls de 
șoc, notăm că în primele 45 de minute 
singurele două șuturi pe poartă ale ti- 

i— — 1—---- — —■ Petescu
tlin po-

misorenilor au fost trase dc 
și Țurcan, în urma unor acțiuni__
■iț» fixe: o lovitură de colt și o lovi
tură liberă.

C»m s-au înscris golurile?
Min. 22 : După o lungă perioadă de

Aomuure, ca oel puțin două ocazii clă

Balint l-a depășit pe Flore* și șuteaaâ ia poartă

apă- 
(Flo- 
pen- 
adus

In minutul 15, o greșeală de 
rare copilărească a ploieștenilor 
rea i-a suflat balonul lui Sfetcu 
tru a-1 pasa lut.. Năsturescu !) a 
mingea, dintr-o pasă, Ia Geor -eseu
care a înscris comod, de la cîțiva me
tri, în poarta goală. In min. 23, Ște
fănescu execută o lovitură liberă din 
apropierea liniei de tușă și lonescu 
reia cu capul, pe lingă Fronea și 
Sfetcu: 2—0. Scorul primei reprize 
este fixat de V. Anghel și lonescu 
care, în minutele 27 și 40, transformă 
sigur cîte o lovitără de la 11 metri, 
acordate pentru un fault în careu 
comis asupra lui Badea și pentru un 
henț al lui D. Munteanu. în a doua 
parte a jocului, Petrolul domină te
ritorial, dar feroviarii atacă mai vi
guros, mai „pe poartă", știu să ur
mărească mai bine golul. Majorarea

La Brașov, victorie clară

Știința Timișoara 3-1 (1-0)

scorului este opera Iul... Dan Coe care 
— venind la un corner — împinge 
balonul în poartă de la cîțiva metri, 
sub privirile apărătorilor ploieșteni 
care numai pe el nu se gîndiseră să-1 
marcheze... Ultimele 10 minute îi dau 
ocazia rapidului Kraus să se remarce 
nu numai prin curse de efect, ci și 
prin două goluri spectaculoase: pri
mul in minutul 80 (după ce tot el 
trăsese, în aceeași fază, în bară) și 
al doilea în minutul 83 (la capătul 
unei curse pe mijlocul terenului).

Raport de cornere 10—7 pentru Pe
trolul.

Arbitrul Cornel Nițescu a condus 
bine echipele :

RAPID : Todor — Greavu, Motroc, 
Dan Coe — Ștefănescu, Langa —Năs- 
turescu, Balint, lonescu, Georgescu, 
Kraus.

PETROLUL.: 
Fronea, Horea 
rin Marcel — 
Badea (min. 82
teanti, Dridea II.

Sfetcu — Paltonțu, 
— D. Munteanu, Ma- 
V. Anghel, Tabarcea, 
Moldoveanul, A. Mtm-

dreapta, îl Ian-re, Seredai pătrunde pe 
scază pe Hașoti, care execută o centrare 
șutată și Necula reia din apropierea 
porții.

Min. 53 : Haidu e lansat în a dîneime 
în colțul sting al suprafeții de pedeapsă, 
Georgescu ezită, apoi ezită și Țureaa 
și... 2—0.

Min. 57: O acțiane asemănătoare a 
timișorenilor. Mifaru, ajuns pe post de 
inter, este pus în cursă prin culoarul 
Jenei—Nagy (care s-a lăsat surprins) 
și înscrie plasat.

Min. 61 : Seredai aruncă mingea spre 
Necula, Țurean greșește elementar inter
cepția și centrul brașovean înscrie ușor.

In partea a doua, timișorenii au a- 
bandonat consemnul „joc nul" și au a- 
lacat mai mult. Din păcate echipa a le
gat cel mai bine acțiunile în minutele 
în care practic nu mai avea ce eiștiga : 
la 2—0 și la 3—1. Tactica „micii eco
nomii" (demonstrată în prima repriză) a

primit o replică usturat oaie. Cei mai 
buni : Haidu (sigur pe sine, impetuos 
și subtil împotriva unui adversar pu
ternic), Seredai și Meszaros (jucători 
compleți, cu idei tactice derutante), 
Xeeala și Pescarii. De la timișoreni: 
Petescu, Georgescu și Remus Lazar.

STEAGUL ROȘU : Adainachc—Campo, 
Jenei, Nagy—Pescaru, Szigeti—Hașoti, 
Seredai, Necula, Meszaros, Ilaitlu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curean-Geor- 
gescu, Țurcan, Răceleseu—Petescu, Bo- 
tcscu—Igna, R. Lazăr, Manolache, Le- 
retor, Mițaru.

A arbitrat satisfăcător Ioan Dublin 
(Petroșeni), care nu a fost susținut 
suficient de arbitrii de margine.

IOAN CHIRILA

RADU URZICEANU

Știi9
CLUJ, 24 (prin telefon). I 

tiliștii arădeni veneau dupăl 
obținut cu o săptămînă în 
fața fostului lider al ramd 
și după un joc care lăsa să 
vadă că și la Cluj vor avei 
vint greu de spus. Im partd 
ția antrenorului Petschovski 
a spus înainte de meci că 
vor face totul pentru a ra 
rezultat de egalitate — a 
picioare pînă în min. 78 cț 
lui Adam (al 
orice speranță. 
U.T.A., fără să 
de apărare, a 
periculos și numai pripeala I 
și Țîrlea, singuri cu portarul 
cut să fie ratate ocazii din I 
clare, care au, pus Ia grea 1 
pe suporterii Științei. După I 
dojenii au atacat dezlăJ 
i-au liniștit pe cei 22] 
spectatori, care urmăriseră I 
emoții, înainte de golul Iul 
contraatacurie arădenilor. I

Trebuie să subliniem faptul 
ința a avut tot timpul ilwț’ia 
a dominat mai mult. Marile I 
oferite de studenții clujeni I 
torilor cu prilejul debutului I 
propriu au fost: I

1. pregătirea fizică excel! 
2. aplicarea variantei așezării 
tru fundași. I

Jucătorii Științei au începi 
într-un ritm susținut și I-aJ 
nat în același tempo, accell 
chiar spre sfîrșit. Fundașii <J 
gine atr participat activ la nl 
tea acțiunilor de atac. Aprs 
rt-aan înregistrat un atac al I 
în care Marcu sau Cîmpeanul 
fie prezenți la fazele de fia 
In special Cîmpeanu, cel rrj 
de pe teren, cînd intra în I 
mingii nu putea fi oprit și 3 
tra pînă în apropierea careu 
vers sau chiar pină pe linia J 
de unde centra sau șuta spre 
Practic deci clujenii au juel 
patru extreme. Acest l-ucru 
surprins doar pe spectatori e| 
textiliști, care cu toate că 
o apărare bine organizată, 
fundași, au fost nevoiți 
pînă la urmă în fața unei 
tactici. Un lucru însă nu

treilea) i-a
De ce? P 

uzeze de un 
contraataca

CI
să

ne

Ptt’

Steaua-Dinamo Ba
înscris 
Steaua

BACĂU, 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

In min. 53, Cacoveanu a 
al treilea gol pentru echipa
și, practic, a spulberat ultimele spe
ranțe ale tribunelor. Ce se 
putea întîmpla la 3-0 ?

Dar iată că s-a intimplat 
ceva. Nu o răsturnare totală
zultatului, ci o schimbare esențială 
în aspectul jocului, Nemaiavînd ni
mic de pierdut, fotbaliștii de la 
Dinamo Bacău au început să joace

mai

totuși 
a re-

mai. puțin crispat, mai org 
reușind astfel să-și asigure i 
Iul meciului și să reducă di. 
de scor la minimum. 
meci începe 
nutul... 53. 
faptului că 
mult — mai

l.S.il.S. s-a apărat bine și a smuls un punct Crișanci

echipa lor favorită 
simplu, prin jocul 
înaintare, un punct 
întregul meci s-a

ORADEA 24 (prin telefon). 12 000 
de spectatori au toate motivele să 
fie nemulțumiți de acest meci. In 
cele 90 de minute de joc, încheiate 
cu 0—0, n-au avut ocazia să vadă 
nici măcar cîteva clipe de fotbal a- 
devărat. In plus, 
a făcut, pur și 
slab practicat de 
cadou oaspeților.
rezumat la o luptă îndîrjită între a- 
părarea supranumerică a ieșenilor șî 
atacul insuficient de bine orientat al 
orădenilor. Antrenorul Tr. Iordache 
(C.S.M.S.) a retras 2—3 și uneori 
chiar 4 jucători din linia de atac în 
apărare, astfel că în fața careului 
oaspeților se aflau în permanență 
8—9 jucători.

Crișana a sesizat din primul mo-, 
ment tactica de strictă apărare a ie
șenilor (un adevărat joc la „remi
ză"). A pornit în trombă în atac, dar 
eforturile n-au putut fi încununate 
de succes pentru că fotbaliștii oră- 
deni au jucat 
vedere tactic, 
manență jocul 
mai multe ori 
cu greutate prin labirintul de jucă
tori. Din aceasta au avut de cîști- 
gat apărătorii de la C.S.M.S. Ei au 
reușit să destrame cu ușurință ava
lanșa atacurilor echipei gazde.

Din cele 28 de șuturi trase la 
poartă de Crișana, numai 7 au nime-

rit pe spațiul porții, datorită faptu
lui că C.S.M.S. nu le-a permis nici 
un moment atacanților orădeni să 
tragă din poziții comode. în același 
timp, este semnificativ faptul că oas
peții nu au făcut deeît trei incursiuni 
soldate cu șuturi, dintre care unul 
singur pe poartă !

Antrenorul Voroneovski (Crișana) 
le-a atras atenția eievitor săi să des
fășoare jocul pe aripi și în acest fel 
să disloce apărarea oaspeților. Dar o- 
rădenii, făcînd parcă înadins, au con
tinuat să joace încflcit, să aglome
reze jocul pe centru. C.S.M.S, are 
meritul de a fi știut să profite de 
îngăduința gazdelor și prin aceasta 
să obțină un prețios punct în depla
sai e.

Iată 
tante 
Sziics
min. 25: după o combinație 
— Szakacs III, ultimul, de 
șutează în bara transversală, balonul 
revine în teren, Ojoc iese inoportun 
din poartă dar atacanții Crișanei nu 
sesizează acest fapt; min. 40: după 
numeroase atacuri ratate de orădeni, 
un șut al lui Matei (C.S.M.S.) e res
pins în corner de Marin. în repriza 
a doua, pe rînd, Pugna (min. 66), 
Szakacs III (min. 66 și 75), Vlad Și 
David (ambii în min. 73) trag defec
tuos pe lingă poartă; min. 81: Ia un

cîteva momente mal lmpor- 
din meci : min. 3:
e respins în corner

șutul lui 
de Ojoc; 
Szakacs I 
la 14 m.

greșit din punct de 
îngrămădind în per- 
pe centru. De cele 
balonul își făcea Ioc

șut tras de Pugna, Ojoc scapă ba
lonul, Skakacs I din apropiere trase 
pe lingă bară. Raport de cornere: 
7- 2 pentru Crișana.

După meci antrenorul Voroneovski 
ne-a declarat: „Nw este suficient să 
domini 85 de minute din joc. Tre
buie să și marcheri pentru a putea 
ctștrga un joc. Este un adevăr știut 
de eînd există fotbalul, dar pe care 
foarte mulți jucători îl uită. Atacul 
nostru n-a știut să faeă față unei 
apărări supranume riee". Din cealal
tă... tabără are cuvîntul antrenorul 
Tr. Iordacbe: „Am venit la Oradea 
hotărîți să obținem un punct, lucru 
care ne-a reușit datorită faptului că 
jucătorii au respectat indicațiile tac
tice. Crișana ar fi meritat victoria 
dar înaintașii săi n-au știut să se 
descurce în fața jocului nostru de
fensiv".

Arbitrul Mihai Popa — București 
a condus excelent formațiile:

CRIȘANA: Marin — Bakos, Solo
mon, Szakacs II — Neșu, Vlad — 
Szakacs III, Sziics (David din mln. 
64), Szakacs I, Pugna, Dulgheru.

C.S.M.S.: Ojoc — Dragomirescu,
Țapu S cariat — Vornicu, Popescu — 
Matei, Pop, Constantinescu (Comă- 
nescu din min. 63), Voica, Milea.

H. NAUM
1. GHIȘA-coresp. regional

Dar, I 
în min. 1 ți nu I 
Pînă atunci, în I 
Dinamo atacase! 
ales în primi 

de minute din repriza întîi J 
singură echipă jucase fotbal: 3 
Fără a face eforturi inutile, I 
calm, cu clarviziune, jucătorii I 
reșteni au reușit să stăvl 
atacurile băcăoanilor, răspunzi! 
contraatacuri rapide care aul 
prins de fiecare dată apărared 
delor. în felul acesta, în l 
după ce a trecut iureșul di] 
vist de la începutul meciului! 
să aducă deschiderea sca 
(Mureșan a tras in bară în I 
16 iar Gram a ezitat in două] 
ații favorabile), Steaua și-a I 
jocul simplu, precis, s-a ren 
prin legătura dintre compartil 
și înlăuntrul lor. Pentru că înl 
meci s-au înfruntat două a 
Pe de o parte Dinamo, care J 
cat mult dar confuz, iar pe dd 
parte Steaua care, cheltuind ! 
mai puțină energie, a „puj 
evident mai mult. „Jocul" 
reștenilor l-au făcut în special 
stan tin și cei doi mijlocași — 
și Crișan — care au intervenit 
cis în apărare punîndu-și apoi 
echipierii în situații favorabili 
a contraataca. Și astfel, dup 
în min. 27 Ghiță plonjează in 
tima instanță în picioarele lui 
stantin, în min. 33 același Con 
fin se „strecoară” printre apa 
rii de la Dinamo și înscrie la

Două minute mai tîrziu, lș 
nou atac al fotbaliștilor buc 
teni, Tătaru reușește să maj 
scorul, profitînd și de ieșirea 
portună a portarului Ghiță. 
au avut impresia că golurile 
pei Steaua au venit prea ușur.ț 
adevărat. Dar înscrierea 
nu e condiționată 
muncii preparatorie, 
acestei munci, de 
precizia execuțiilor.

unui 
de intensi 
ci de caii 

rapiditate



CLUJENII /IU JUCAT CU... 4 EXTREME Dinamo știe sâ joace în deplasare
4 1 (2-1) 1-0 cu Farul la Constanța!

stu- 
evite

: jocul la ofsaid practicat de 
ți. Studenții au vrut să 
prizele neplăcute ce s-ar fi ivit 
n lansarea în atac a fundașilor 

margine. Oricum însă după as- 
:tul general al jocului localnicii au 
inut o victorie pe deplin meri- 
1 iar spectatorii au avut prilejul 

asiste la o întîlnire dinamică, 
chisă, spectaculoasă, disputată în 
ițele unei perfecte sportivități. A- 
sta în ciuda faptului că întilni- 

de la Cluj opunea o echipă pre- 
dentă la șefia clasamentului îm- 
riva uneia care luptă să evite 
ia periculoasă a retrogradării, 
ată cian s-au mareat golurile 
i min. 8 Ivansuc șutează sec
16 m: 1—0. Egalarea survine

l. 38 cind Sîrbu centrează cu
din apropierea fanionului de

ier și mingea se oprește în plasă.

de 
în 
e- 
la

minute mai tîrziu, Popesco to
pește Conan ieșit cu întîrziere

Două 
serie 
în întîmplnarea lui. în min. 78 Adam 
înscrie cu capul, la o lovitură li
beră executată de Marcu, iar în mi
nutul următor H. Moldovan pecetlu
iește scorul, înscriind din apropiere, 
după o pasă primită de la 
Studenții au mai ratat ocazii 
nutele 13, 52, 83, 85.

Arbitrul Bmil Martin din. 
rești a condus bine formațiile:

ȘTIINȚA : Rîngheanu (min. 80 Mo- 
guț) — Marcu, P. Emil, Cîmpeanu 
— Popescu, Georgescu — Ivansuc, 
Szabo, Suciu, Adam, H. Moldovan.

U.T.A. : Coman — Sziics, Capaș, 
Neamțu — Sîrbu, Koszka — Chivu, 
Sasu, Țîrlea, Floruț, Czako.

Adam, 
în mi

Bucu-

AL. INOVAN 
V. MOREA

CONSTANȚA, 24 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Dinamo București 
a cîștigat un meci foarte greu, aci, 
pe frumosul stadion din localitate, 
începem această relatare eu afirmația 
de mai sus, gindindu-ne îndeosebi la 
presiunea pe care fotbaliștii ennstăn- 
țeni au exercitat-o aproape întreaga 
repriză tatii, Ia poarta tai D&teu. In 
această parte a jocului, fotbaliștii «ie 
la Farul, hotăriți să se reabiliteze 
in fața suporterilor lor — care in 
ciuda frigului au umplut tribunele 
— au aruncat ta luptă toate resursele 
de energie, ataci nd neîntrerupt, șu
tind spre poarta dinamovistâ, din 
minut in minut.

Au fost clipe grele pentru bucu- 
reșteni, dar Dateu, Ntrawelter III și 
fratele său precum și ceilalți colegi 
de compartiment și-au apărat eu d£r- 
zenie poarta. Intr-o măsură destul 
de mare sarcina lor a fost ușurată și 
de către... constănțeni, deoarece gaz-

tura tehnică a jocului a lăsat de dorit: Progresul-Minerul 2-1 (2-1)
acă ar fi să rememorăm fazele 
fotbal autentic la meciul de 
din „deschidere0 am avea de 

«plinit — din păcate — o 
iră; căci, oricît am fi de in- 
îenți în aprecieri n-am 
ie mai multe de două: 
i a adus Progresului 
orios (Pe cât de simplă 
eficace), precum și cea i 
îdt a respins cu capul 
gol gata făcut. într-atit de slabă 
fost factura tehnică a jocului 
re Progresul și Minerul.
upă cum arată și rezultatul 

pentru Progresul), jocul a fost 
ul de sirius. Oaspeții s-au orien- 
repede reușind să 

dotul ideii tactice i 
jreșteni: mijlocașul Dan 
al doilea stoper) și Costin. 

at imediat lingă cele două 
Stoicescu și Voinea.

antrenorii Lazăr și Marki 
„prescris" o

care jucătorul din Lupenl
5 s-a achitat cu succes; el o 
kpur și simplu umbra lui Smă- 
.eseu, căruia îi revenea misiu-

treabă

t putea 
faza 

punctul 
pe atiL 
in cats 
salvind

găsească 
încercate de 

(in 
s-au 
vîr- 
Lui

:e,
singură sarcină 

cu

JOC Șl -A SPUS CliVÎMlL,

nea de coordonator. Cu o bună or
ganizare a jocului și ta comparti
mentul ofensiv (centrul înaintaș 
Sima a acționat mult retras) mine
rii au realizat combinații frumoase, 
derutînd deseori apărarea gazdelor, 

în minutul 23, oaspeții reușesc 
să deschidă scorul. Lovitura de cor
ner, executată de Dragei, malt, în 
fața porții, este reluată cu capul 
de Bâluțiu care înscrie: 1—0 pen
tru Minerul. Golul, căzut prin sur
prindere, are efectul unof „duș 
rece" pentru bucureșteni care con
traatacă puternic. Acțiunile gazde
lor au mai multă cursivitate acum 
și sînt mult 
cele pornite 
unde Baboie, 
descurcă cu 
ce întreprinde. Și cinci minute de 
la golul înscris de Bâluțiu, Pro
gresul reușește să egaleze: Baboie 
centrează înalt în fața porții, Miha- 
lache intervine defectau» respin
gind balonul în picioarele lui Maf- 
teuță care, aflat în poziție bună, 
reia direct, pe jos, în plasă: 1—L 
Tot de la Baboie va pomi și golul 
al doilea (model de simplitate și 
de eficiență}: extrema stingă bucv- 
reșteană demarează irezistibil ptaă 
în apropierea liniei de funii de 
unde centrează, precis, Jui Stoices-

mai clare. în special 
de pe aripa stingă, 
in vervă de joc, se 

ușurință in tot ceea

consistență, fiind destrămate cu 
□șurință.

După pauză, oaspeții fac două 
modificări ta formație lmrodurind 
pe Szikiai (min. 46} și pe Ni miau 
(tain. 5B). In această porte a jacu
lui inițiativa aparține Minerului. 
Sini folosite mai ales cele două 
aripi, Cotroază și Drlgei, care nu 
reușesc să obțină decât citata... cer
nere. Cnntraatarnr.le gazdelor sini 
sporadice, dar mai periculoase. în 

singur 
salvează 

Același 
succes o 
sa inchi-

minatul Sâ. Baboie scapă 
spre poartă, dar Szikiai 
ploajtadu-i la picioare.
Szikiai va rezolva cu 
situație critică la poarta
zînd bine unghiul și respingind ba
lonul șutat de Storcescu.

Sfirșitul partidei ii găsește pe 
mineri m atac, însă eu toate efor
turile lor rezultatul fixat la pauză, 
va rămtae neschimbat.

Arbitrul eiujan Romulus 
a avut de condus, 
meei ușor, desfăș 
sportivității. EI nu 
mulțumitor de șart 
numeroase greșeli.

Au jucat urmate 
PROGRESUL:

Carieaș, Pmait—loniță, Știrbei—Maf- 
teuță. Smărândescu (din mân. 78 
lanes). Stoicescu, Vome*, Baboie.

Sabăn 
general, un 
în limitele 
achitat insă 
sa. eomițrnd

3-2 C2-O)
i 3—0, ta repriza a doua. Steaua 
mai insistat în același timp, 

irile băcăoanilor pe lingă că 
n din ce în ce mai numeroase, 
icum mai multă claritate. Schim- 
a produsă în atac — Mureșan 
96t trecut extremă dreaptă iar 
ani virf de atac — s-a dovedit 
venită. Gazdele domină, acțio- 
ă mai legat și pun în real pe- 

poarta apărată de Eremia. Re- 
itul acestui joc, acum de o ca- 
• mai bună, se concretizează 
lin. 68 cind Eftimie reușește să 
heze, punînd capăt sterilității 
irilor echipei gazdă, printr-un 
înscris de aproape. Cel de al 
a gol al băcăoanilor este înscris 
lin. 84 de Public care a tranș
at o lovitură de la 11 m acor- 
la o fază confuză care a pus 
semnul întrebării decizia ar- 

lui.
aua 
ales 
l-a 
:baliștii de la Dinamo Bacău 
putut da suporterilor lor satis- 

i unui rezultat favorabil 
tâ întîlnire care să 
te echipei de o evita 
. în finalul meciului
însă un joc bun ce

ieranțe pentru meciurile urmă- 
în definitiv, nu s-au jucat 

acum decît două etape din

a meritat victoria. Aceasta 
datorită jocului matur .pe 

practicat în prima repriză.

In 
sporească 
retrogra- 
au rea

le poate

la Dinamo Bacău ne-au plă- 
orin 
u și

comportarea lor Public, 
Harșani în repriza a

Iosif Ritter (Timișoara) 
în general, bine următoa-

Eremia—Zavoda II, 
Staicu—Jenei, Crișan— 
Constantin, Voinea,

litrul 
idus, 
formații: 
!AUA : 
igeanu, 
ea nu,

(Tomeș), Tătaru.
IAMO BACĂU: Ghiță-Oltea- 
,. Lazăr, Rădulescu (Gros) — 
1, Pașcanu—Harșani (Mureșan), 
an (Harșani), Eftimie, Gram,

JACK BERARIU

Nihuioche respinge, spectaculos, atingea expediau 
buasreștean

cu ; centrul înaintaș 
reia direct și mingea 
plasă: 2—1 Mulțumiți 
zultat, gazdele cedează 
țiativa adversarului 
Minerului Lupeni

bucureștean 
poposește ta 

parcă de ro
din nou ini- 

dar atacurile 
sînt lipsite de

MINERUL: Mihalacfce <<En min. 
46 Szikiai}- Sta udt, Costin. Izghi- 
reann—Szoke, Dan—Cotroazi Qxr.șa 
(din min. 58 Nicolau), Sima, BMu- 
țiu, Drăgoi.

G. NICOLAESCU

deloc le-a lipsit, în perioada in care 
au dominat, o „busolă' sigură ta dru
mul spre poartă. Singur Buteosi a 
căutat să dea a linie jocului, o onli
ne în desfășurarea acțiunilor. în 
„focul luptei" eforturile sale s-au 
pierdut insă la 39 de metri de poartă. 
Faptul acesta poate părea surprinză
tor, avfnd ta vedere experiența și 
rutina multora dinlre echipierii Fa
rului, dar noi considerăm că ei ae 
datorește lipsei aceiui sentiment al 
siguranței pe care ți-1 dă inerederea 
ta forțele tale. Jucătorii de la Farul 
n-au fost convinși că pot ciștiga acea
stă partidă și n-au ciștigat-o.

Tocmai acesta a fost atu-ul dtaa- 
moviștilor: convingerea că, pină Ia 
urmă, victoria va fi de partea lor. 
Stăvilind iureșul gazdelor, oaspeții au 
ieșit in repriza a doua la atac. Chlmi, 
deplasînd jocul de pe o parte pe alta 
a terenului, ei au măcinat încet, în
cet forțele ji nervii adversarilor. în 
minutul 98. Ene ÎI a primit un ba
lon de la Seîimesi II și, dintr-e po
ziție dificilă. a marcat un gol rar vă
zut. Mingea, lovită cu „partea" exte
rioară a piciorului drept a căpătat 
ua efect curios, tatrind în poartă pe 
lingă bară. Ghibănescu a plonjat dis
perat dar n-a reușit s-o oprească. De 
fapt, golul era urmarea firească a 
ctsntTOfuIui pe care dmameviștii îl 
exercitaseră în această repriză asupra 
jocului

Coitstănțemi au revenit în atac ca 
un boxer „trezit de lovitură", încer- 
cînd, acum, cei puțin egalaree. Forța 
lor de joc ca insă destul de scăzută. 
O ultimă „licărire" in mm. 39. cind 
Ntmweiller III a trebuit sâ supft- 
neassă pe Datcu, plecat prin careu, 
ta... căutarea mingii pe care și-o dta- 
putau nu mai puțin de 14 (!) jucă
tori. Apoi, arbitrul a fluierat sfirșitul 
partidei

Este- meritată victoria dinamovișiis- 
lor? Mulți dintre „neutrii" care au 
asistat' la desfășurarea acestui joc 
ar putea să spună că. fotbaliștii lo
calnici meritau cel puțta un punct. 
Și ar argumenta, probabil, aceasta, afir
mație, amintind „presiunea" din re
priza întîi și ocaziile de gol pe care 
gaztLle le-au avut și ta partea a 
doua a jocului. Fără îndoială^ că 
dacă Farul ar fi concretizat una din
tre aceste ocazii nimeni n-ar fi avut 
nimic de zis. Dar acest lucru nu s-a 
produs. Și nu tatftn plâtor. La ora 
actuală Farul iși bazează jocul, aproa
pe in întregime pe centrări înalte 
in fața porții (pentru Ciosescu și Dt- 
nutescu) și pe forța de șut a iul 
BukOsi. Echipa, care ia măsuri eficace 
împotriva unor astfel de mamevre 
poate obține ciștig de cau„ă. Or, Di
namo a procedat întocmai. Adău
gind, la aceasta, jocul ban al înain
tării bucureștene (in repriza a doua) 
apreciem că victoria lui Dinamo este 
meritată. încă o dată, liderul a dove
dit că știe să joace în deplasare — 
criteriu al maturității unei formații.

Dintre jucători ne-au plăcut ia 
mod deosebit Dateu, Nunweiller III» 
NunweiHer TV, Ștefan, Ene și Țîr* 
covnicu de la Dinamo, Btiftosi, Stan- 
cu, Ciosescu și Vasileseu de la Farul.

O notă bună pentru arbitrajul Iul 
A. Macovei (Bacău).

FARUL : Ghibănescu — Buzeaț
Tilvescu,. Florescu — Stanca, Neacșu 
— Maroianu, BiikSsi, Ciosescu, Dinur 
Ieseu, Vasileseu.

DINAMO : Dateu — Popa, Nun- 
rveiller III, Ivan—Ștefan, Nunweiller 
IV — Pîrcălab, Gergely, Ene II» 
Țîreovnicu, Seîimesi II.

VALENTIN PAUNESCU

SCORURI STRÎNSE, IERI ÎN CUPA R. P. R
TEXTILA SF. GHEORGHE — 

GAZ METAN MEDIAȘ 1—1 (1—0, 
1—1). Localnicii au dominat în pri
ma repriză în timp ce oaspeții au 
jueat mai bine i* cea de a doua. în 
prelungiri rezultatul a rămas ne
schimbat. Au marcat: Csosa (ibîb. 32) 
pentru Textila și Zanca (m:n. 70)
petam Gaz Metan. tZoUaa Pap-co- 
^TRACTORUL BRAȘOV — CAR

TAȚI SINAIA 1—1 (»-«. 8—0). Si- 
aăienn au jueat mai organizat si au 
reușit să se eUiLc* deși gazdele au 
atacat mai mult. Au marea*: Ma
rian. Cno*. 95) pentru Cacpaț; și P. 
Vmrel (min. 114) pentru Tractorul. 
V- Buiilrr -.ow-eoresp).

MOLDOVA IAȘI — STDERUR- 
CTSTTVL GALAȚI 8—1 (6—0, 0—0).
Deși a pierdut, formația ieșeană a 
avu; mai mult inițiativa. Siderurgis- 
tul a făcut cu greu față iureșului, 
asigxrindu-și victoria abia in mia. 
119 prin golul înscris de David din- 
Ir-o lovitură liberă de la 16 m. (Gh. 
T aciliu -cores p.).

A s. CUGIR — JIUL PETRILA 
3—I (I—1, 1—11 Meciul s-a desfășu
rat pe un teren desfundat și s-a în
cheiat Ol victoria meritată a gazde
lor. Au marcat: Șuleu (min. 35) și 
Kțn (min. 114) pentru Cugir și 
Metinte (min. 46) pentru JîuL (M. 
Tîleeanu și T. SiriopoLcoresp ).

METALUL TR. SEVERIN — ȘTI
INȚA CRAIOVA 2—3 (2—2>. Joc di
namic cu multe acțlun: pe 
Oaspeții, eare *-au prezentat bine a- 
fit tehrue cit și tac*:c, 
o rictorie meritată. Au mareat: Se- 
menescu (mm »«*. Mîbăescu (min. 
E) Si Petea (mîn. 72) pentru craîn-

35 st 301 pentru

SATCT MARE- — 
(1—O). Meciul s-a

poartă.

obținut

PRONOSPORT ® PRONOEXPRTS ® PRONOSPORT • PRONOTXPRES
AȘA ARATA O VA1UANTA CU 

12-r» REZULTATE
I. Farul — Dlnamo București 

(cat. A). 0—1
H. Steagul roșu — Știința Timi

șoara (cat. A) 3—1
nr. Dinamo Bacău — Steaua 

(eat. A) 2—3
IV. știința Cluj—U.T.A. (cat. A)

4—1
V. Crișana — C. S. M. S. Iași

(cat. A) 0—0
VI. Progresul—Minerul (cat. A)

2—1
VH. I.M.U. Medgidia — Dinamo 

Obor (Cupa R.PJl.) 1—0
vin. Progresul Alex. — C.F.R. 

Roșiori (Cupa R.P.R.)
IX. Flacăra Moreni — Prahova 

Ploiești (Cupa R.P.Ră
X. Unirea R.V.—Dinamo Pitești 

(Cupa R.P.R.)
XI. A.S.M.D. Satu Mare—C.S.M. 

Cluj (Cupa R.P.R.)
XH. Minerul Baia Mare — Cri- 

șul Oradea (Cupa R.P.R.)
Sp. Vagonul Arad — C. 

Reșița (Cupa R.P.R.)
S. M.

2
1

Fond de premii lei 332.863 «fin care 
report de la cone. 11 d;n 17.IH.M63 lei 
38.747 pentru categoria I.
NUMERELE CUPOANELOR EXTRASE 

LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOSPORT NR. 12 din 24 martie 1963

UN AUTOTURISM „SKODA — OCTA
VIA" numărul 9435 332.

Una motocicletă „Sirnson — Awo“ — 
250 cmc. nr. 8276 538.1

0—1

2

Un scuter „Cezeta“ 175 cmc. nr.X 9667 115.
Una motocicletă „C.Z.“ 250 cmc.1 nr. 8151 847.
Una motocicletă „Jawa“ 175 cmc.1 nr. 8253 308.
Un frigider wCaIex* nr. 9537 092.2 Două motorete „Carpați* nr, 8 686 891;

2

2
0—2
1—2

3—1

3—0

I

1

2—2 X

nr. 3842 431.
Un televizor ^Azur" sau „Cristal" 

nr. 8966 238.
Un frigider „Fram" nr. 9OT0 231.
Trei mașini de cusut „Ileana1 

9162 611; nr. 9915 446; nr. 8952 036.
Trei aparate radio „București 500“ 

nr. 9 739 006; nr. 8 960 900,; nr. 9 310 439“.
Trei aragazuri cu trei focuri și bute

lie nr. 94*9 737; nr. 8140 909; nr. 8562 610.

Una Mtacîetâ „Diam.vrH" (de damă) 
nr. 8862 2*1.

Un aspirator de pral „Ceaika- 
8574 257.

Una perie lustruit parchet electrică 
nr. 9717 139.

Trei ceasornice de mină „Hiitex" 
nr. 9371 205; nr. 3884 831; nr. 8859 714.

Un ceasornic de mină „Soro" (anti
magnetic) nr. 8641 4M.

Tin ceasornic de mină 
damă) nr. 8517 549.

Un. ceasornic
nr. 87® 218.

Un ceasornic
8902 65».

Zece biciclete
nr. 8061 544;
nr. 9265 349;
nr. 8959 998; nr.

nr.

, Solida" (de
de mină „Rodlna"

de mină .Kama" nr.
nr. 8438 696; 
nr. 8653 «9; 
nr. 9154 969;

nr.

„Carpaii"
nr. 9821 tal;
nr. 8231 995;

_____ _ .. . 9518 934; nr. 9430 271.
Zece «x-asornlce deșteptătoare UJ4J.

nr. 8313 959; nr. 853S107; nr. 8568357;
nr. 9118319; nr. 8 761 070; nr. 8 462 010; 
nr. 9762 799; nr. 9064 227; nr.8557 890; nr. 
8632 630.

Toți cîștigătorii premiilor suplimen
tare In obiecte primesc, de asemenea, 
gratuit eîte un. abonament la' Progra
mul Loto-Pronosport pe perioada 1 mai 
— 31 decembrie 1963.

de egalitate 
învingătorilor 
43 de Bacliu.

mai bine: un 
era mai just, 
a fost inserts 
(R. Avram-co-

PRAHOVA

veni și Jimboreanu (mim. 42) și Za- 
baria (mim 44) pentru severineni. 
(Gh. și P. Mânate -coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. RE
ȘIȚA 2—2 (2—1,. 2—2). Terminând 
la egalitate, fotbaliștii, reșițeni au 
abținut calificarea în turul turnător. 
Au mareat: Pătrașcu Bnin. 38) și 
Varga (min. 69) pentru C.S.M. Reșița 
și Lei stager (min.
Vagonul.

A.S.M. DINAMO 
C.S.M. CLUJ 3—1
disputat la Baia Mare. Clujenii au 
preaentat o echipă cu 9 juniori. Au 
marcat: Ștefănescu (min. 34), Tiron 
(rrtin. 55) și Kuki (min. 70) pentru 
sătmăreni și Gălbăjosu (mm. 821 pen
tru clujeni (Vasile Barbu-caresp.J.

MINERUL BAIA MARE — CRI- 
ȘUL ORADEA 3—0 (2—»). Gazdele 
au avut mal mult inițiativa și au 
ciștigat pe merit. Punctele au fost 
înscrise de Trifu (min. 17 și 28) și 
Drăgan (min. 73). (V. Săsirann-ro- 
resp. reg.).

INDUSTRIA SÎRMEI C1MPIA 
TURZII — CA’.R. ARAD I—0 (1—0). 
Joc frumos. Localnicii au construit 
faze spectaculoase dar au ratat mult. 
A marcat: Lungu (min. 36). (P. To
ne»-coresp.j.

l.M.U. MEDGIDIA — DINAMO 
OBOR 1—0 (0—OL Med anost, de u- 
zurâ. Dinamo a jucat 
rezultat 
Punctul 
în min. 
resp.»

FLACARA MORENI
PLOIEȘTI 0-2 (0—2). Gazdele au do
minat tot timpul dar mau reușit 
să concretizeze nici o ocazie. Puncte
le au fost înscrise de Babone (min. 
5) și Dragau (min. 6). In minutul 58 
Babone (Prahova) și lordache (Fla
căra) au fost eliminați pentru lovire 
reciprocă. (Gh. Iiiaea-eoresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI—ANCORA GA
LAȚI 2—1 (2—#). Joc de slab nivel 
tehnic și din cauza terenului desfun
dat dar și din cauza slabei comportări 
a celor două echipe. Știința și An
cora au dominat net cite o repriză. 
Au marcat : Neaga (min. 21} și Vote® II 
(min. 41) pentru Știința și Jelesneac 
(min. 72} pentru Ancora. (A. Schenk- 
man-coresp.).

UNIREA RM. VILCEA—DINAMO 
PITEȘTI 1—2 (1—1). Au marcat: Con- 
stantinescu (min. 34 și 67) pentru Di
namo și Gibea (min. 35} pentru Uni
rea. (D. Roșiaau-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI-LC.S.I.M. 
1—0 (0—0). întâlnire viu disputată- 
I.C.S.I.M.-ul s-a apărat smpraxrumeric- 
După o repriză mai slabă. Metalul 
a jucat mai organizat ta repriza » 
doua cind a și reușit să înscrie punc
tul victorios prin Dumitriu (min. G6). 
(N. Tokaoek-coresp.}.



Înotătorii de la S. S. E. nr. 2 — locul I 
în „Cupa Sfatului popular al Capitalei46

înotători din nouă orașe ale 
tării, reprezentanți ai școlilor spor
tive de elevi, s-au întilnit simbâtă 
și duminică în cea de a IlI-a edi
ție a „Cupei Sfatului popular al 
Capitalei".

Programat la bazinul acoperit 
Floreasca, concursul a prilejuit o 
dispută dirză, la toate probele. Nu
meroși spectatori — în majoritate 
elevi bucureșteni aflați în vacantă 
și pentru care întrecerea a însem
nat o excelentă invitație pentru 
practicarea natației — au aplaudat 
pe primii clasați. Iată-i : ZIUA I, 
Fete 33 m liber: Eugenia Popescu 
(S.S.E. II) 23,0; 100 m spate:
Ileana Băncilă (S.S.E. Tmș.) 1:31,4 ; 
33 m delfin: Anca Andrei (S.S.E. 
Reșița) 25,7; 66 m bras : Marina
Vichy (S.S.E. II) 59,7; 4X100 m
mixt: S.S.E. Timișoara (Băncilă, 
Doffler, Pența, Nemeș) 6:16,9. Băieți: 
66 m liber: S. Pop (S.S.E. Tmș.) 
44,4; 200 m bras; L. Costa (S.S.E. 
Tmș.) 1:23,0; 33 m spate: M. Ho- 
hoiu (S.S.E. Reșița) 25,0 ; 66 m 
delfin: Z. Giuraza (S.S.E. Reșița) 
46,6 ; 4 X 33 m mixt: S.S.E. Reșița 
(Vliss, Jumanca, Hohoiu, Kolumit) 
1:49,5.' ZIUA A Il-a Fete : 66 m 
delfin: Silvia Martinescu (S.S.E. II) 
1:09,2; 33 m spate: Anca Andrei 
26,2 ; 100 m bras: Stela Szekelly 
(S.S.E. Sibiu) 1:33,7; 66 m liber: 
Cristina Hohoiu (S.S.E. Reșița) 
49,3; 4X33 m mixt: S.S.E. II (Ni- 
cevlci, Gust, Popescu, Niculescu) 
1:47,1; 100 m liber: Adriana Ana- 
tol (S.S.E. Cluj) 1:17,7 ; 100 m del
fin : Marta Tihy (S.S.E. Arad) 
1:47,2; 33 m bras: Elena Grușca
S.S.E. Reșița) 28,5 ; 66 m spate:
Sanda Tudora (S.S.E. II) 55,8; 4X66 
m mixt; S.S.E, Cluj (Balașca, Borș, 
Weiss, Dobri) 4:06,8. Băiefi: 33 m 
bras: A. Barba? (S.S.E. I) 31,2 ; 
66 m spate: Z. Giurasa 47,7; 100 
m liber: F. Negler (S.S.E. Sibiu) 
1:04.6; 100 m delfin: D. Boerescu 
(S.S.E. Sibiu) 1:18,5 ; 4X66 m mixt:
S.S.E. Reșița (Giurasa, Curuță, Băin,

ACTIVITATEA ÎNTERNAIIOVALA A lUPTATORHOR ROMINI
• Selecționata de lupte clasice a

R. P. Romîne a susținut două întîl- 
niri la Alma Ata. In compania echi
pei Lokomotiv, formația R. P. Ro
mine a ciștigat cu 5*/t—2*/s. Apoi, 
luptătorii romîni au întîlnit repre
zentativa R.S.S. Kazahă, de care au 
fost învinși cu 5—3 (Cernea șl Ba
ciu au pierdut întîlnlrile, iar Marti- 
nescu, Popovici, Țăranu, Bularca, 
Gheorghe Dumitru șl Alionescu au 
termmat la egalitate).

• La Satu Mare, Intîlnirea de 
lupte libere dintre Selecționata Ber
lin și A. S. Unio Satu Mare s-a în
cheiat cu rezultatul de 7—1 In fa
voarea luptătorilor germani. Singura 
victorie a luptătorilor romîni a fost 
cucerită de Tiberiu Jula. (Verba 
Aug.-coresp.).

Steaua București — C.S.M.S. lași (m) 3-2. la volei
(Urmare din pag. 1) 

neatenții arbitrul C. Armășescu. (MIR
CEA TUDORAN).

IN CELELALTE MECIURI : Mine
rul Explorări B. Mare—Rapid Bucu
rești 1—3 (7—15, 15—13, 8—15, 13—15); 
Fulgerul Suceava — Farul Constanța

Șl echipele feminine ne pot oferi 
baschet de calitate 
(Urmare din pag. 1) 

dă aprigă disputată, dar de un nivel 
tehnic mediocru. In min. 38 clujencele 
aveau avantaj (39—36), dar la capUtul 
unui efort deosebit localnicele reușesc 
sa egaleze în ultimele secunde. Apoi, 
în prelungiri, mureșcncele au marcat 9 
puncte fără ca sa primească vreunul 
(!). Și, astfel, Voința a reușit să se 
califice în turneul primelor 4 clasata. 
Cele mai eficace jucătoare : Demeter 16, 
Mittelman 12, Balast 6 de la Voința și 
Demetrescu 10, Dumitrescu 9, Godri 6 
de la Știința. (V. KADAR—roresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI—MUREȘUL 
TG. MUREȘ 58—49 (28—25). Pentru 
a doua oara în acest campionat echipa 
bucureșteană a reușit să întreacă lide
rul seriei. Voința s-a apărat mai atent 
(n-a urmărit însă întotdeauna cu deci
zie sub panon) și a atacat cu mai mul
tă imaginație și fantezie. Victoria este 
pe deplin meritată.

I.C.F.—OLIMPIA BUCUREȘTI 64— 
32 (28—16) ; fl.S.M.S. IAȘI—VOINȚA 
ORADEA 48—55 (30—27).

Dan Boerescu din Sibiu s-a dovedit foarte bine pregătit tn proba 
Foto: T. Roibu

Elevul 
de 100 m delfin

Vascaș) 3:20,3; 33 m liber: St Bisx 
(S.S.E Arad) 21,2; 66 m bras: D. 
Curuță (S.S.E. Reșița) 54,0; 100 m 
spate: V. Ilian (S.S.E. Cluj) 1:17,0; 
100 m mixt: S.S.E. Timișoara (Ser- 
dineamțu, Elhardt, Costa, Zărie) 
5:24,9 ; 33 m delfin: L Miclăuș
(S.S.E. Sibiu) 25,1.

Ediția a IlI-a a „Cupei Sfatului 
popular al Capitalei* a fost ciștlga- 
tă — pentru a doua oară consecutiv
— de înotătorii Școlii sportive de 
elevi nr. 2 din București (antrenori: 
AI. Satmari, Maria Baciu șl Ileana 
Georgescu). Punctaj general acu
mulat : 177. Pe locurile următoare
S.S.E Reșița (I. Schuster și I.KOnig)
— 158 p., S.S.E. Timișoara (I. Mo-
ciulski) - 95 p., S.S.E Cluj (Maria 
Ballo-Benedek) — 83 p., S.S.E. I
București (Gh. Dimeca șl N. Plopa)
— 66 p., S.S.E. Sibiu 57 p.

La concurs au participat aproape 
350 de înotători.

T. STAMA

• Tn cadrul turneului de lupte li
bere de la Tbilisi, Franclsc Ballo l-a 
învins pe campionul Bulgariei, Pe
ter Riabov (cat. mijlocie). N. Pavel 
a fost învins de Gheorghl Gzirlșvill 
(U.R.S.S.) — la categoria semigrea, 
iar Hodabande (Iran) a ciștigat prin 
tuș în min. 4 in fața lui Tapalagă 
(cat. muscă). Alte rezultate : cat. co
coș: Șerkiladze (U.R.S.S.) b.p. Mus- 
ceghian (U.R.S.S.); cat. pană : Jaskari 
(Finlanda) b.p. Iablokov (U.R.SJS.); 
Seifpur (Iran) b.p. Kraus (R.D.G.); 
cat. ușoară: Beriașvili (U.R.S.S.) b. 
tuș Marinov (R.P.B.); Mohamed 
(Iran) b.p. Djoglidze (U.R.S.S.); cat 
semimijlocie: Sagaradze (U.R.SJS.) 
b. tuș Rantanen (Finlanda); Sanat- 
karan (Iran) b. p. Dablanldze 
(U.R.S.S.).

3—0 (11, 13, 13); Tractorul Brașov — 
Știința Timișoara 3—1 (15—1, 15—12, 
9—15. 15—10); Dinamo Oraș. Dr. Pe
tru Groza — Dinamo București nu 
ne-a parvenit pînă la închiderea edi
ției; Știința Cluj <— C.S.M. Cluj 
3-0 (7, 4, 13).

AZI LA CLUJ : C.S.M. — Rapid 
București.

CAMPIONATUL FEMININ

METALUL BUCUREȘTI — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (10, 12, 13). Dife
rență clară de valoare, nejustificînd 
întru nimic nervozitatea, teama iniția
lă de acest meci și, în general, com
portarea nesatisfăcătoare a învingă
toarelor sub aspectul combativității.

RAPID — C.S.M. CLUJ 3—1 (15—7, 
15—9, 4—15, 15—2). Scor elocvent, se
tul III fiind explicat de exagerata 
relaxare a bucureștencelor după pri
mele două seturi cîștigate, ele in- 
trînd în teren nu numai fără Doina 
Popescu (nefolosită, ca sancțiune perv- 
tru întîrzierea la meci), dar și fără 
Natalia Todorovschi. (C. F.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 1—3 (14—16, 6—15, 
15—8, t—15). Victorie meritată a cons- 
tănțencelor, ca urmare a superiorității 
incontestabile pe care o au față de 
Progresul ca lot (număr și valoare), 
pregătire și conducere de pe margine.

IN CELELALTE MECIURI s Parti
zanul roșu Brașov — Dinamo Bucu
rești 0—3 (5, 3, 4); Tractorul Brașov
— Știința București 0—3 (8, 13, 13); 
Voința Craiova — Voința București 
3-0 (12, 8, 10); C.S.M. Sibiu - Voin
ța M. Ciuc 3—0 (6, 8, 8); Știința Cluj
— C. P. București 3—0 (5, 6, 10).

Rugbiștii fruntași confirma...
(Urmare din pag. 1) 

realizate; în ordine, de Popa (încer
care); Țuțuianu (incercare transfor
mată de Nica) și Popa (încercare); 
dar s-au lăsat angrenați în prima re
priză In jocul pe înaintare al cons- 
tănțenilor ale căror linii (în special 
primele două) sînt alcătuite din jucă
tori masivi, cu multă forță.

Este, desigur, regretabil că tn timp 
ee majoritatea jucătorilor celor două 
formații s-au străduit să ofere un 
spectacol sportiv plăcut, jucătorul 
Șerbu (Dinamo) a dovedit, din nou, 
indisciplină și lipsă de respect a ad
versarului, fiind eliminat din joc, 
pentru a treia oară în acest sezon I

(D. G.)

GLORIA — C.S.M.S. IAȘI 3—0 (0—0)

Din nou C.S.M.S. Iași a decepționat, 
dînd dovadă de o insuficientă pregă
tire. Se pare că ideea schimbului de 
posturi intre Rozenberg și Gidei (ul
timul trecut fundaș) nu a fost inspi
rată. In schimb. Gloria a practicat 
un joc mai deschis, curajos, cu o vie 
circulație de baloane, la care a con
tribuit în bună măsură Iancu și Mi- 
halcea.

Punctele victoriei au fost realizate 
în repriza a doua în urma unei ac
țiuni pregătită de Iancu, continuată 
de Mihaloea și Chirvase și finalizată 
de Cernat. Scor final : 3—0 (0—0).

(N. B.)

RULMENTUL BlRLAD — ȘTIINȚA 
CLUJ 3—6 (3—3)

Intilnirea nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic corespunzător. A fost un 
joc de uzură în care mingea a fost 
trimisă excesiv de mult în afara te-
renului. Punctele au fost realizate
de Călin n (Iov. de pedeapsă) pentru 
Rulmentul și de Simion (incercare) 
șl Gherasim (Iov. de pedeapsă) pen
tru clujeni. (Eliade Solomon, coresp.).

Fotbal pe glob
• Intr-uri meci internațional inter- 

țări disputat la Montevideo, repre
zentativa Uruguayului a Întrecut cu 
3—2 echipa statului Chile.

• In meci retur contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor* F. C. Ntirnberg a învins cu 
6—0 (3—0) pe Odense, caUflcîndu-se 
pentru semifinale. In primul meci 
victoria revenise, de asemenea, fot
baliștilor vest-germani cu 1—0.

• Federația italiană de fotbal a 
hotărît să suspende de la orice ac
tivitate sportivă pe cei 7 jucători din 
echipa F.C. Neapole, care au fost 
dovediți că au folosit „doping" în 
meciul disputat la 27 ianuarie cu F.C. 
Milano.

Noi recorduri mondiale
HALTERE

TlNĂRUL halterofil sovietic Lev 
Babaian a stabilit un nou record 
mondial de juniori la cat. ușoară, 
stilul „aruncat", cu o performanță 
de 145,5 kg. Acest record a fost rea
lizat în timpul meciului dintre echi
pele Universităților din Erevan șl 
Teheran, cîștigat de studenții sovie
tici cu scorul de 7—0.

ATLETISM
PENTRU a doua oară în decurs de 

7 zile cunoscuta atletă australiană

Datele meciurilor Dapid-Legia Varșovia 
din semifinalele „C.C.E.“ la volei

Participantele la semifinalele din Au fost desemnați totodată cei doi
grupa B a „Cupei campionilor euro
peni" la volei, Rapid București și 
Legia Varșovia, au convenit asupra 
datelor la care vor susține întîlni- 
rile. Primul meci va avea loc la 
7 aprilie la Varșovia, iar returul, 
la 21 aprilie la București.

După prima partidă,

BOTVINNIK-PETROSIAN 1-0
MOSCOVA 23 (Agerpres). Meciul 

pentru titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri sovietici Mihail Bot
vinnik și Tigran Petrosian a început 
sîmbătă în sala Teatrului de Estradă 
din Moscova. Cînd arbitrul principal 
Ghedeon Stahlberg (Suedia) a pus 
în mișcare ceasurile de control, peste 
2 000 de spectatori se aflau în sală; 
iar alte cîteva sute așteptau în fața 
teatrului pentru a urmări desfășura-

PROGRESUL — UNIREA 6—0 (3—0)
Partida n-a plăcut. S-a jucat foarte 

puțin la mînă (este drept și terenul 
a fost destul de greu), s-au comis nu
meroase erori — de tehnică, de tac
tică. In general, ambele echipe și-au 
desfășurat jocul în spațiul dintre li
niile de „22“...

Progresul a meritat victoria, acțio- 
nînd cu mai multă insistență (de 
altfel a și dominat mai bine de 70 
de minute), mai clar, mai organizat, 
învingătorii au deschis scorul în min. 
6 prin E. Dumitrescu, realizatorul 
unei frumoase încercări. O nouă în
cercare (de penalizare) are ca autor 
pe P. Niculescu, dar arbitrul — I. 
Horovitz — a „văzut" altfel... In re
priza secundă, Ghiuzelea — ieri in 
mare vervă — a transformat specta
culos o lovitură de picior căzută.

Unirea — care a deziluzionat pe 
toată linia — a ratat prilejul de a 
reduce din handicap, în două rîn- 
duri, prin Tuțuianu (min. 29) și Sto- 
ian (min. 44). (T. St.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — STEAUA 
0—6 (0—6).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — GRIVIȚA 
ROȘIE 3—26 (0—21).

„Cupa 1 Mai" la pentatlon modern
Marți se vor alinia la start și pen- 

tatloniști. Este vorba de primul con
curs al anului, „Cupa 1 Mai", care 
va angrena în întrecere pe cel mal 
buni sportivi din țară. Și-au anunțat 
prezența reprezentanții cluburilor 
Steaua și Știința (București), Casa 
ofițerilor (Brașov), C.S.O. (Craiova), 
Dinamo (Oradea). Participarea Ia 
concurs a membrilor lotului olimpic 
(D, Țintea, N. Marinescu, Gh. To-

Atleții fruntași din U.R.S.S. au evoluat la leningrad
Stadionul de iarnă din Leningrad 

a găzduit un nou concurs atletic pe 
teren acoperit la care au luat parte 
fruntași ai atletismului sovietic. Re
zultate tehnice : FEMEI : înălțime : 
Cencik 1,70 m ; greutate : Tamara 
Press 16,03 m ; 60 m plat: Popova 
7,3 m ; BARBAȚI : 60 m : Politiko și 
Arofikin 6,1; 600 m: Bulîșev 1:19,4; 
1000 m : Karaulov 2:25,7 ; triplu salt: 
Zolotarev 16,19 m.

Probele de aruncarea suliției și 
ciocan s-au disputat în aer liber pe 
o temperatură de minus 17 grade. Un 
rezultat bun a obținut campioana 
olimpică Elvira Ozolina, care a arun
cat sulița la 53,56 m. La ciocan pe 
primul loc s-a clasat Rudenkov cu 
62,57 m. In absența recordmanului 
mondial, Valeri Brumei, proba de 
săritură în înălțime a fost cîștigată 
de Viktor Bolșov cu rezultatul de 
2,15 m. Robert Șavlakadze a ocupat 
locul doi cu 2,10 m, iar tînărul Ghe- 
nadi Dîk a sărit 2,05 m.

Betty Cuthbert a corectat recordul 
lumii în proba de 440 yarzi. Ea a 
realizat — în cadrul unui concurs 
disputat la Brisbane — timpul de 
53,3. Zilele trecute la Melbourne 
Cuthbert alergase această distanță 
în 53,5.

ATLETUL american John Penne! 
a sărit cu prăjina din „fibre de sti
clă" 4,95 m într-un concurs în aer 
liber desfășurat la Memphis. Acest 
rezultat corectează cu I cm recordul 
mondial oficial deținut de finlande
zul Pentti Nikula. 

arbitri ai acestei semifinale. In tur 
la Varșovia meciul va fi arbitrat 

de cehoslovacul I. Kettner, iar în 
retur la București întîlnirea o va 
conduce maghiarul L. Ormay.

rea partidei, pe uriașele table de 
demonstrație instalate aici.

In prima partidă, cu piesele albe 
a jucat Petrosian, care a deschis; 
muțind pionul la d4. Răspunsul lui 
Botvinnik a fost cf6, după care s-a 
intrat într-o variantă a apărării Nim- 
zovici.

La jumătatea partidei, campionul 
lumii a preluat inițiativa organizînd 
un puternic atac asupra poziției adver
se. in criză de timp, Petrosian nu a 
găsit posibilități de contra joc și 
s-a recunoscut învins la mutarea 41-a. 
Scorul este deci 1—0 în favoarea lui 
Botvinnik. Partida a doua se dispută 
luni.

Dc mlinc, In Capitală, 
Turneul școlilor sportive 

de elevi
Incepînd de mîine. Capitala va 

găzdui o foarte interesantă compe
tiție de handbal în 7, rezervată e- 
chipelor feminine și masculine ale 
școlilor sportive de elevi și dotată 
cu „CUPA SFATUL POPULAR AL 
CAPITALEI". La această întrecere, 
au fost invitate să participe școlile 
sportive de elevi din Buzău, Con
stanța, Craiova, Oradea, Petroșeni, 
Ploiești, Rm. Vîlcea, Sibiu, Timișoa
ra, Tg. Mureș și București (S.S.E. 
nr. 1 și 2).

Turneul se va desfășura pe două 
grupe de cîte 6 echipe (băieți și fe
te) între 26—30 martie, urmînd ca 
la 31 martie să aibă loc meciurile 
finale. Grupele vor fi trase la sorți 
luni, cind va fi alcătuit și programul 
jocurilor. Acestea se vor disputa pe 
terenurile din parcul sportiv „23 Au
gust".

miuc, Dan Ionescu, V. Ștefănescu) 
precum și a altor pentatloniști talen- 
tați asigură o valoare ridicată între
cerii care, fără îndoială, se va bucu
ra de un succes deplin.

Proba de călărie, prima a concursu
lui, se va desfășura marți 26 martie, 
la baza hipică din Calea Plevnei. La 
ora 8 va avea loc recunoașterea par
cursului, la 9 — tragerea la sorți a 
cailor, iar la 10 — primul start

La 300 m plat (feminin), Galina 
Popova cu rezultatul de 39,7 m a în
vins-o pe campioana Europei, Maria 
Itkina.

Proba de disc desfășurată în aer 
liber a fost cîștigată de Vladimir Tru- 
senov — 54,65 m.

Record de participare 
Ia „mondialele" de tenis 

de masă de la Praga
PRAGA. (Agerpres). Cel de-al 27-lea 

campionat mondial de tenis de masă 
se va desfășura între 5 și 14 aprilie 
la Praga cu participarea a peste 700 
de jucători și jucătoare din 52 de 
țări ale lumii. Niciodată pînă acum 
în istoria campionatelor nu s-a înre
gistrat un număr atît de mare de 
concurenți. întrecerile se vor dispuia 
concomitent la 16 mese în noul Pa
lat al sporturilor. Capacitatea sălii, 
unde s-au desfășurat în 1962 campiona
tele mondiale de patinaj artistic și 
gimnastică, este de 18 000 locuri. Pen
tru antrenament, la dispoziția spor
tivilor vor fi puse alte două săli, 
unde vor fi instalate 7 mese de jo?.

Prima echipă sosită la Praga este 
cea a R.D. Vietnam, care participă 
la antrenamente în comun cu selec
ționata R.S. Cehoslovace. Peste cîteva 
zile sînt așteptate să sosească repre
zentativele Angliei, R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, Braziliei și S.U.A. 
Sportivii din S.U.A. vor susține înain
te de campionate două intîlniri la 
Pardubice.
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