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Campionii Capitalei la cros

de ’ a cuceri prima victorie 
La București, etapa finala

IOANA ARÂȘANU

VASILE PÂTRAȘCANU

Ieri, Ia ora zece și cincisprezece mi- 
ite, ultimul concurent al cursei se- 
oriilor, din cadrul crosului „SĂ ÎN- 
IMPINĂM 1 MAI“, faza finală, pe 
apitală, a trecut linia de sosire, în 
ilauaele numeroșilor spectatori pre- 
nți pe stadionul Voința. Și astfel, 
seastă mare competiție de mase, la 
ure au participat, în București, peste 
K) 000 de tineri și tinere a luat sfîr- 
t.
Ca întotdeauna, în această între- 

jre, primordială a fost ambiția ti
vească 
ortivă.

LE VALE (Avintul) : 2. GH. NEGRI- 
LĂ (Metalul) ; 3. VICTOR APOSTO-' 
LESCU (Știința).

In tară

Organ al Uniunii d© Cuiturâ Fizica și Sport din R. P. Romi na

Anul XIX —Nr. 4229 Luni 29 aprilie 1963 4 pagini 25 bani

UN SUCCES INTERNATIONAL DE prestigiu

Luptătorii romini au ciștigat turneul de la București»

-a desfășurat intr-un cadru sărbă- 
snasc. Organizatorii au reuș.-. să 
sigure acest lucru și nu putem să 
s aducem decit cuvinte de laudă.
Primele aliniate la start au fost 

mioarele. Cele mai mici finaliste 
u prilejuit o dispută pasionantă in- 
heiată cu victoria dară a elevei 
OANA ARÂȘANU de la Centrul șco- 
ir agricol (asociația înainte), 
rmătoarele două locuri s-au 
IICULINA ONICA (Unirea) și 
LENTINA GHEORGHE (Clubul 
iv școlar). Cu multă dîrzenâe
isputat șansele și juniorii. Locul in
ii a revenit reprezentantului Clubu- 
Lii sportiv școlar — VASII.E PATRĂȘ- 
IANU. Următorii doi clasați 
ILEX. DtNDĂREANU (Metalul) 
ON STROIA (C. S. școlar) 
despărțit" doar cu dteva dipe 
e sosire.

La senioare, trofeul cuvenit
jătoarei a revenit studentei RODICA 
vIUNTEANU. Pe următoarele două 
ocuri : MARIA GlDEA (Voința) și 
3MMA KADAR (F.R.B.). Iată și pri
mi trei clasați la seniori : 1. VASI-

IAȘI. Finala pe oraș a crosului _Sâ 
lntîmpinăm 1 Mai“ s-a bucurat de un 
frumos succes. La startul probelor 
s-au prezentat peste 300 de concu- 
renți. Iată Învingătorii: Elena Cotea- 
nu (junioare), Smaranda Luca (se
nioare), Vasile Mihăescu (juniori). 
Mihai Luca (seniori). Gh. Vasilia — 
coresp.

GALATL Disputată in împrejuri
mile stadionului Portul roșu, faza 
orășenească a crosului a prilejuit o 
frumoasă întrecere sportivă la care au 
luat parte 312 coocuranțî. Primele 
locuri au fost ocupate de: Eufrosina 
Popa (junioare). Cristei Himesch (se
nioare). Suceau Stânescu (juniori),1 
Mircea Sirbu (seniori). A. Scbenkman
— coresp.

După cuas se irde in clișeu. I. Alionescu se găsește in situație cificilă. Totuși, 
luptătorul rontin termină Miluirea invingind prin tuș.
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București U.T.A. 4—2

Știința Timișoara 5—3

Bacău — Rapid București

Dinamo
(1—1). -

Steaua
(2—1)

Dinamo
1—0 (0—0)

Petrolul Ploiești — Farul Constanța 
1—0 (1—0)

Știința Cluj — Steagul roșu Brașov 
2—1 (1—0)

Crișana Oradea — Progresul Buc.
2—1 (2—0)

C.S.M.S. Iași
3—0 (2—0)

ria A la fotbal
3. Știința Cluj 21 10 5 6 32:25 25
A Rapid 21 8 6 7 35:31 22
5. Știința Tim. 21 8 6 7 33:31 22
A SI. roșu 20 10 2 8 3134 22
7. C.SM.S. 21 7 8 6 36:40 22
8. Petrolul 21 858 37:25 21
9. Farul 20 8 3 0 36:32 19

10. Progresul 21 6 6 9 2835 18
11. U.TJL. 21 6 4 11 34:44 16
12. Crișaaa 21 6 4 11 2437 16
13. Dinamo Bac. 21 5 5 11 2432 15
14. Minerul 21 4 6 11 19 -43 14

ETAPA VIITOARE (19 mai) : Șt

Au ce regreta amatorii sportului 
luptelor din Capitală care au absen
tat la cele trei reuniuni ale concur
sului nostru internațional. A fost cea 
mai mane competiție de lupte orga
nizată in actualul sezon in Europa, 
care a reunit in sala Dinamo, ală
turi de „speranțele" celor zece țări 
participante și pe unii dintre cei mai 
valoroși luptători din lume, campioni 
moncLali și olimpici, multipli cam
pioni naționali.

Minerul Lupeni

CLASAMENT

37:17 31
5033 24

Timișoara — Crișana Oradea ; Mi
nerul Lupeni — Dinamo București ; 
Progresul București — Știința 
U.T.A. — Petrolul Ploiești; 
București — C-S.M S. Iași; 
Constanța — Steaua ; Steagul 
Brașov — Dinamo Bacău.

Cluj; 
Rapid 
Farul 

roșu

▼ k"/r

Frăfilă, care nu se vede in fotografie, a șutat din careu. Vasile, portarul arăde ni lor, nu va putea refine balonul și.., 
3—1 pentru Dinamo.

JOCUL DESCHIS CÎȘTIGĂ TEREN...
Deci, se poate ! La numai o săptămtnă 

după un cuplaj anost criticat pentru lip
sa de spectaculozitate a meciurilor, patru 
dintre echipelg Jruntașe ale rugbiului no- 

Lsfru au arătat — pe stadionul Progresul 
■—că au mari posibilități de aplicare și 
dezvoltare a jocului deschis, problemă de 
plină actualitate. Au reușit tn mai mare 
măsură Steaua — in evidentă ascensiune 
de formă — și Știința Cluj, fidelă o- 
rientării spre jocul deschis la fiecare 
partidă, și mai puțin Grivița Roșie și

Progresul ale căror posibilități stnt de
parte de a fi epuizate tn această direcție 
Totuși, consemnăm evoluția de ieri a 
acestor formații ca o promisiune pentru 
un viitor apropiat și, ceea ce este foarte 
important, pentru „Cupa -Păcii*. Să no
tăm, tn plus, că cele patru echipe au 
înregistrat acest salt calitativ tn condiții 
destul de dificile, terenul lunecos, des
fundat, nefavoriztnd cttuși de puțin acțiu
nile liniilor de treisferturi, atacurile ba
zate pe procedee tehnice pretențioase.

în compania studenților clujeni. Steam 
a ciștigat olar cu 19—6 (3—0) un meci 
în care și-a impus tot timpul superiori
tatea. Clujenii au rezistat (cum se în- 
tîmplă cam de fiecare dată) în prima 
repriză, dar au cedat în partea a doua a 
jocului (lipsa unei temeinice pregătiri fi
zice îșî spune cuvîntul). N-a fost însă o

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare tn pag. a 3-a)

De la primul sunet de gong și până 
la terminarea Întrecerilor am fost 
martorii unor întâlniri pasionante, de 
uzură maximă. Surprizele n-au lipsit. 
Medaliații olimpici sau mondiali au 
primit replici neașteptate din partea 
unor luptători tineri, în plină afir
mare, fiind nevoi ți — uneori — să se 
mulțumească cu o victorie minimă, la 
puncte, iar alteori cu un rezultat 
egal. Astfel, I. Aliotiescu, care a avut 
o comportare excelentă, fiind o ade
vărată revelație a concursului, l-a în
vins prin tuș pe campionul R.P. Bul-

CLASAMENT PE MEDALII

1.
2.
3.
4.

R.P. Romînă 11 medalii 
R.P. Ungară 5 medalii
R.P. Bulgaria 3 medalii 
U.R.S.S. 2 medalii

garia, M. Ahmedov; G. Gurics 
(R.P.U.), fost campion mondial — a 
terminat la egalitate cu Ciucialov 
(U.RS.S.), iar campionul olimpic D. 
Dobrev (R.P. Bulgaria) a învins, după 
mari eforturi, la puncte, pe tînărul 
nostru sportiv A. Fișer. De asemenea, 
triplul campion mondial Imre Polyak 
(R.P.U.) a înregistrat doar o singură 
victorie prin tuș, două la puncte, iar 
in cea de a patra intilnire a fost... 
descalificat pentru lipsă de combati
vitate.

Dind dovadă de mai multă siguran
ță în executarea procedeelor tehnice,

V. GODESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Invingind cu 3-0 pe Rapid

DINAMO DIN NOU CAMPIOANĂ LA VOLEI FEMININ
CONSTANTA. 23 prin telefon de 

la trimisul nostru). Dinamo rămine 
aceeași echipă valoroasă a voleiului 
nostru feminin — iată constatarea pe 
care foarte mulți constănțeni 
cut-o azi dimineață, după 
Dinamo — Rap=d. Dinamo a 
cu 3—0 (7,83,), în numai 50 
nute și a cucerit astfel,
șasea oară, titlul de campioană a ță
rii. O performanță care vorbește de 
la ane despre valoarea echipei di- 
namoviste.

Dar, să vedem ae s-a întîmplat sîm- 
bătă. în penultima zi a campionatu-

au fâ- 
partida 
ciștigat 
de mi-

pentru a

lui. Rapid a învins cu 3—0 (2,7,13) 
pe C.SM. Sibiu, anunțîndu-se pre
tendentă La titlul de campioană, iar 
Dinamo, deși a ciștigat în fața Faru
lui cu același scor : 3—0 (5,3,13), a 
dovedit serioase slăbiciuni.

Astăzi, însă, în fața unei săli pline, 
Dinamo a jucat — pentru prima dată 
în acest turneu — la adevărata sa 
valoare. Doina Ivănescu și Lia Vanea 
s-au comportat excepțional, Elisabeta

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, de la ora 17, la Floreasca

Un spectacol atractiv: demonstrația 
gimnaștiior japonezi și romini

Interesul pe care iubitorii sportului din 
București îl manifestă pentru demonstra
ția de gimnastică de astăzi după-amiază 
din sala Floreasca este cu totul firesc. 
Gimnaștii japonezi se bucură de o bine
cunoscută și binemeritată reputație pe 
plan mondial și prezența/lui Endo în ca
pitala noastră constituie nu numai un 
punct de atracție deosebit, ci și un bun 
prilej de a urmări „pe viu* pe unul 
din cei mai mari ginmaști ai lumii. Du
pă două strălucite demonstrații la Iași, 
iată că delegația de gimnaste și gim- 
naști japonezi evoluează astăzi în Bucu
rești.

Endo, Takeshi Kato, Abukatfa -(Japo
nia), Iovan, Liță. Pleavă, Tutan, Ceam- 
pclea, Orendi, Stanciu, Kadar, Tohă- 
neanu, Miclăuș, Szilagy (R.P.R.) — iată 
cîțiva din gimnaștii care vor evolua as
tăzi în demonstrația care începe la ora 
17 în sala Floreasca.

* Iată-l pe Endo evolutnd la sol, probă 
la care define titlul de campion mondial»



Steaua—Știința Timișoara 5-3 (2-1) știința Cluj-Steagul roșu 2-1
Cind Manolache a înscris, ieri, ul

timul gol al cuplajului de pe stadio
nul 23 August, crainicul stadionului 
a ținut să-și completeze scurta sa in
formație cu următoarea remarcă : al 
14-lea gol al cuplajului, subliniind 
astfel lucrul cel mai important la 
«firșitul celor două partide: faptul 
că după 2—3 etape sărace în goluri, 
Înaintările și-au dat drumul la șut...

Atacul Stelei, de pildă, a început 
furtunos meciul său cu formația stu
denților timișoreni și în numai 12 
minute reușise să înscrie de două 
cri. Partea dreaptă a liniei de atac 
— Creiniceanu, Constantin — a în
chegat combinații așa cum scrie la 
carte (simplu și în mare viteză), fă
când „șah mat* apărarea timișoreană.

La primul goi (mân. 7), Constan
tin a reluat direct o centrare exe
cutată pe jos, înapoi, de Creiniceanu, 
iar la cel de al doilea (min. 12), 
Constantin și-a pus aripa dreaptă 
în poziție favorabilă, Creiniceanu n-a 
ezitat nici o secundă și a șutat de- 
osiv.

Cine mai credea, la situația de 
3—0 pentru Steaua. într-o revenire 
a oaspeților ? A fost suficient un 
U metri (henț în careu, comis de 
CSrișan in min. 14) transformat de 
Georgescu, ca flacăra speranței să 
licărească, din nou, în tabăra stu
dențească și să ee aprindă, de-a 
binedea, imediat după reluare (min. 
46), când Manolache a adus egala- 
rea. Portarul militarilor, Eremia, 
greșise grav degajind spre.., Igna 
«de la care a plecat apoi golul), dar 
uneori jocul... greșeala așteaptă. 
Apof ofensiva gazdelor s-a dezlăn
țuit cu mai multă tărie. Intretimp 
«min. 67) s-a operat și o schim
bare, inspirată după cum se va ve
dea, Tomeș trccfnd, cu forțe proas
pete, in atac, iar Oonstantin luînd 
locul mijlocașului Crișan.

Portarul Urziceanu, căzut lingă bară, se 
plasă. Așa s-a înscris golul patru, al cărui

Trece mult până vine golul lui 
Jenei (min. 71, cu capul la un cor
ner executat de Creiniceanu), dar 
acest goi le va anunța și pe celelalte; 
intr-adevăr, puține minute mai tlr- 
ziu, Steaua iși va mări avantajul 
printr-ur, goi (al patrulea) înscris 
de Tomeș, cu capul, prin plonjon după

uită la mingea care se îndreaptă spre 
autor (Tomeș) nu se iede In fotografie.

Foto : V. Bag sac

mite din apropiere, mingea se opreș
te in noroi, in fața porții- de unde 
același Raks-i va impinge balonul in 
plasă : 5—2.

Un singur minut mai tîrziu, timi
șorenii reușesc să reducă din handi
cap, înscriind prin Manolache, care 
fructifică o minge centrată de Mi-

Cluj 28 (prin telefon). Rezultatul 
nu reflectă nici pe departe situația 
de pe teren mai ales cea din re
priza secundă, cind gazdele au do
minat net. Am asistat împreună cu 
cei 18 000 de spectatori prezenți in 
tribunele stadionului la un bun spec
tacol fotbalistic, in care s-a eviden
țiat, în mod deosebit, echipa gazdă. 
Pentru a întări afirmația, esțe sufi
cient să arătăm că în repriza a doua 
s-a jucat aproape la o singură poartă, 
cea a brașovenilor, că Steagul roșu a 
tras in această parte a jocului doar 
de două ori la poartă: prin Campo 
(!) — o dată cind a înscris și o dată 
in bară. Clujenii, in schimb, au luat 
pur și simplu cu asalt poarta oaspe
ților și numai forma bună a Iui 
Adamache sau pripeala înaintașilor 
localnici au făcut ca scorul să nu 
ia proporții. Elocvent este de altfel 
și raportul de cornere: 15-5 (6—2) 
pentru Știința.

In repriza I jocul a fost ceva mai 
echilibrat. Studenții au manifestat 
totuși superioritate în acțiunile la 
poartă. O remarcă se cuvine și pen
tru jocul frumos al brașovenilor. Fot
baliștii de la Steagul roșu n-au mai 
reușit însă să mențină ritmul in cea

de a doua repriză. Abia I 
ultimele cinci minute ei I 
replică ceva mai dîrză. H 
ziu însă... I

Scorul a fost deschis I 
40 cind Adam, lansat irnl 
Szaibo, a pătruns in card 
luat pe lingă Adamachl 
blocheze. Peste 20 de mi 
a șutat de la 18 metri I 
colțul sting de jos al pcJ 
Adamache, care plonjase 
ziere. Apoi, în minutul 85] 
vitură liberă, Campo a n 
careu și de la 18 metri 
printr-un șut puternic. 1

Subliniem că în min. 72 
tras în bară, iar peste zJ 
Campo a făcut același 1J

Arbitrul Alexandru PîJ 
rești) a condus următoarei

Știința: Moguț — MarcJ 
35 Kromeli), Georgescu, 1 
— Petru Emil, Popescu 
Szabo, Suciu, Adam, Mai

Steagul roșu : Adamache 
Jenei, Nagy — Pescaru, 
Hașoti, Năftănăilă, Necu 
roș, Seredai (din min. 46

V. MOREA — cores;

PETROLUL—FA

C.S.M.S. — Minerul
Iași, 28 (prin telefon). Peste 

20 000 de spectatori au asistat astăzi 
la meciul dintre echipele C.S.M.S. din 
localitate și Minerul Lupeni. După 
un joc in care au dominat mai mult, 
ieșenii au obținut o meritată victo
rie cu scorul de 3—0 (2—0).

Echipa locală a fost superioară 
oaspeților, în special, in ceea ce pri
vește frecvența șuturilor la poartă. 
Atacanții de la C.S.M.S. au tras de 
20 de ori in timp ce formația din 
Lupeni a încercat numai de 8 ori 
poarta apărată de Faur și apoi de 
Ureache. Ambele echipe s-au pre
zentat însă slab in ceea ce privește 
precizia șuturilor, localnicii șutând 
numai de 6 ori pe spațiul porții iar 
oaspeții o singură dată. In general. 
CJ5.M.S. a acționat ceva mai dar 
decit Minerul.

Echipa din Lupeni a dat in gene
ral o replică modestă. Oaspeții s-au

Regret toarte mult 
cele petrecute...

Simbătă ne-a vizitat la redacție 
jucătorul Nicolae Tătaru din echi
pa de fotbal Steaua, rugindu-ne 
să publicăm în coloanele ziarului 
nostru rindurile de mai jos :

„Joi după-amiază la jocul cu 
Dinamo Obor, pe care l-am susți
nut în cadrul selecționatei Bucu
rești, am avut o comportare ne
sportivă pentru care am fost eli
minat din joc, atrăgindu-mi, pe 
bună dreptate, dezaprobarea spec
tatorilor din tribună.

Trebuie să spun că eu însumi 
am fost surprins de ieșirea pe 
care am avut-o și analizîndu-mi 
gestul îl consider cu totul con
damnabil, inadmisibil pentru un 
sportiv fruntaș. Mărturisesc că 
regret foarte mult cele petrecute. 
De altfel, după terminarea parti
dei, i-am cerut scuze jucătorului 
Zamfirescu și prin rindurile de 
față fac același lucru, față de toți 
spectatorii care au fost martorii 
acestui neplăcut fapt.

M-am simțit obligat să scriu a- 
ceste rînduri pentru a cere iertare 
spectatorilor, care așteaptă de la 
sportivii fruntași un joc tehnic, de 
calitate, și o atitudine disciplinată.

In viitor, mă angajez să hu mai 
creez niciodată asemenea situații 
și să am o comportare in spiritul 
moralei sportivului de tip nou.

NICOLAE TĂTARU 
jucător în echipa de fotbal 

Steaua

ce mingea revenise din bară, sus, tri
misă acolo de șutul puternic expe
diat de Voinea.

Imediat Steaua are o nouă ocazie, 
dar Jenei, intercalat în linia ofen
sivă, va trimite balonul, puternic, 
in portarul Urziceanu.

In minutul 83, bucureștenii reușesc 
să înscrie și cel de al cincilea gol: 
Raksi, pus in poziție de șut, tri-

Lupeni 5-0 (2-0)
remarcat prin ardoarea cu care au 
luptat pentru a ajunge primii la ba
lon. E6te meritoriu faptul că ei n-au 
dezarmat nici la scorul de 3—0, lup- 
tind pentru reducerea scorului.

în prima repriză ieșeni; domină, 
iși creează citeva ocazii de gol dar 
nu reușesc eă concretizeze decit in 
finalul reprizei. în min. 44, Milea 
centrează din apropierea liniei de 
fund și Matei reia in plasă, deschi
zând scorul : 1—0 pentru C.S.M.S.
Iași. încurajați de acest gol, fotba
liștii din Iași atacă in continuareși 
in minutul următor tot Matei este 
cel care marchează înscriind dintr-o 
lovitură liberă de la 16 m.

în repriza secundă tot ieșenii sint 
cei care domină și in min. 73 în
scriu cel de al treilea punct : Milea 
șutează puternic, portarul Sziklai res
pinge balonul și Constant mescu reia 
din apropiere, introducând din nou 
balonul in plasă. C.S.M.S. slăbește 
acum ritmul permițind oaspeților să 
se apropie mai mult de poartă. Bă- 
hițiu și Mihăilă inițiază citeva 
atacuri rămase insă fără rezultat.

Jocul a fost condus de arbitrul Mi
hai Popa — București.

Au jucat următoarele formații :
C.S.M.S. : Faur (min. 75 Ursache) 

— Smărăndeecu II, Moțoc. Dragomi- 
rescu — V. Popescu. Danileț — Ma
tei. Pop, Conștantinescu, Vornicu 
(min. 75 Voica). Milea.

Minerul Lupeni : Sziklai — Szeneș, 
Costin (mân. 46 Dan), Izghireanu — 
Szoke, Dan (min. 46 Mihăilă) — Co- 
troază, Staudt, Mihăilă II, Bâluțiu, 
Sima.

A. SCAL'NAȘ Și I. BACIU — coresp.

țaru de pe aripa stingă.
în puținul timp rămas până la 

sfîrșit, tabela de marcaj nu mai su
feră nici o modificare, deși studenții 
timișoreni nu se resemnează ușor 
și atacă curajos, dar nu prea orga
nizat. poarta apărată de Eremia.

Arbitrul Gavrilă Pop (Brașov) a 
condus următoarele formații :

Steaua: ' Eremia — Zavoda II, 
Cojocaru, Hălmăgeanu — Crișan (din 
min. 67 Constantin), Jenei — Crei
niceanu. Constantin (din min. 67 
Tomeș), Voinea. Raksi. Țătâru. .

Știința Timișoara : Urziceanu — 
Georgescu, Turcan, Răcelescu — Pe- 
teseu, Tănase — Igrfă, ‘ Rț Lazăr, Ma
nolache, Lereter, Mițâru.

G. NIGOLAESCU

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). — Mai 
puțini spectatori decit de obicei au 
asistat la meciul dintre Petrolul și 
Farul, din cauza rezultatelor slabe 
obținute în ultima perioadă de către 
echipa locală. Astăzi, echipa ploieș- 
teană a apărut într-o formulă cu 
totul nouă. Petrolul a meritat victoria 
deoarece a stăpînit peste 60 de minu
te jocul.

în această perioadă, petroliștii au 
creat numeroase faze de gol șl au 
șutat mai mult peji poartă (34: șu
turi față de cele-10 ale Farului). . Dar, 
pripeala în momentele de finalizare, 
imprecizia în șuturi iși forma bună a 
lui Ghibănescu au făcut ca scbrul să 
nu la proporții. în înaintarea, petro- 
listă s-a resimțit lipsa lui Dridea I.

C (

Constănțenii au dat doi 
bună pregătire fizică, jucfl 
lași ritm pe tot parcursul 
în ultimele 15 minute ei al 
dînd multe emoții spectatq

Iată citeva faze mai il 
în min. 1,1, Moldoveanu, tod 
tremă, face o cursă spectJ 
nu poate fi oprit decit prii 
careu. Arbitrul acordă 11 rJ 
Anghel transformă : 1—0. 1 
Farul are o mare ocazie 
dar Ciosescu și Dinulescu 
2 m de poartă. Urmează; ] 
rilor din partea ploiești 
Munteanu în min. 23, D. 
min. 30, Moldoveanu min. 
pauză tot petroliștii atacă, 
Anghel, frații Munteanu și

Dinamo Bacău —Rapid 1-0 (0-0)
BACAU, 28 (prin telefon). — Dina

mo Bacău a oferit a treia victorie 
consecutivă suporterilor' săi. După 
succesul de astăzi, speranțele de evi
tare a ultimelor locuri din clasament 
încep să mijească. Judecind după fe
lul in care a început jocul, se părea 
că dinamoviștii vor invinge ușor și 
la scor. Dar aceasta a fost doar o 
simplă impresie. în mai puțin de 20 
minute s-a observat că inaintașii bă- 
căoani nu sint suficient de calmi în 
fazele de finalizare și ratările curg. 
A fost o repriză a ocaziilor ratate. în 
această parte a jocului rapidiștii nu 
au periclitat poarta gazdelor decit de 
două ori (Năsturescu — min. 6 și 
Georgescu — min. 38). In schimb To
dor a trecut prin multe emoții. Har- 
șani (min. 10) șutează razant cu bara, 
Publik (min. 21 și 37) trage în brațele 
portarului, Gram (min. 23, 28 și 33) 
trimite alături, iar Rădulescu (min. 
38) trage in bară. în ultimele 5 minu
te ale reprizei, băcăoanii au luat cu 
asalt poarta oaspeților și i-au obligat 
să se apere cu toată echipa. Doar

fluierul arbitrului '• a permis feroviari
lor să mai răsufle puțin.

Repriza a doiia ă satisfăcut mai 
mult- pe spectatorii băcăoarti, pe de 
o parte pentru că s-a terminat cu 
victoria localnicilor și pe de altă parte 
pentru că in această repriză s-a jucat 
mai mult fotbal. Pină în min. 75 asis
tăm din nou la ratări. Eftimie (min. 
46), Harșani (min. 53), Meder .(min. 
67) au pierdut ocazii bune. Abia în 
min. 75, după ce mingea trasă de 
inaintașii băcăuani a fost respinsă de 
mai multe ori de către apărătorii Ra
pidului, Meder a introdus-o in poar
tă, la învălmășeală. în min. 81, Pu
blik, scăpat singur, ratează o nouă 
mare ocazie, trăgind în portar. Sin
gura ocazie a feroviarilor a fost pier
dută de Dumitriu II în min. 64. Aces
ta, scăpat singur, a tras pe lingă 
poarta lui Bucur.

Victoria băcăoanilor este pe deplin 
meritată. Ei au luptat cu multă am
biție și, așa cum am arătat mai sus, 
doar lipsa de calm a înaintașilor a 
făcut ca Rapidul să nu părăsească te

renul învins la scor. DesJ 
am avea foarte puține lucrJ 
Doar atît că s-a apărat ^>ra 
multe ori supranumeai^, 1 
nu au putut obține meciul rJ 
l-au sperat după felul în J 
organizat jocul. Menționăm I 
90 de minute Rapid a tras] 
dintre care 5 pe spațiul porțl 
ce Dinamo a tras de 25 de J 
turi atingînd spațiul porții.

DINAMO BACĂU : Bucul 
sanu, Lazăr, Gros — Vătat 
nu — Rădulescu (Meder 
Harșani, Gram, Eftimie, Pu

RAPID : Todor — GreavJ 
Dan Coe — Ștefănescu, 1 
Năsturescu, Dumitriu II, îl 
cu, Georgescu, Codreanu 
Gherghina).

A condus arbitrul Corne 
(Sibiu).

ILIE IANCU —

CRIȘANA - PROGRESUL 2-1 (2-0)
Oradea, 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Crișana este de
parte de a abandona lupta pentru 
evitarea retrogradării. A dovedit-o 
ieri cu prisosință in jocul cu Progre
sul, pe care l-a câștigat cu 2—1 (2—0).

Echipa orădeană a constituit o sur
priză plăcută prin jocul combativ și 
uneori pentru fazele de calitate 
create. >

Bucureștenii au deziluzionat, mai 
ales. în prima repriză, cind de fapt 
au pierdut meciul. înaintarea a fost 
ca și inexistenta, Mateiâmi ă „ex
celat" in pase greșite, iar ceilalți 
Înaintași și în special „virf urile" 
Stoiceiscu și Oaidă se mișcau ca 
intr-un film rulat cu încetinitorul. în 
apărare, Progresul, a comis două gre
șeli pe care le-a plătit scump. La 
primul gol Colceriu n-a intervenit 
la timp iar la cel de al doilea, ace
lași Colceriu l-a faultat in careu pe

Szakacs III și arbitrul a acordat pe- 
nalti.

în repriza a 2-a, Progresul a ju
cat la adevărata sa valoare. în ge
neral, jocul a fost modest în prima 
repriză și bun (cu concursul echi
pei Progresul) in cea de a doua.

în primele 45 de minute, inițiativa 
a fost de partea gazdelor care au 
tras de opt ori in spațiul porții (din 
care două goluri) iar Progresul de 
5 ori. în repriza a doua, jocul s-a 
echilibrat și fazele s-au desfășurat 
de la o poartă la alta. Cu trei mi
nute înainte de sfîrșit Progresul a 
fost pe punctul de a egala, însă Ma
rin, portarul orădenilor a salvat din 
picioarele lui Stoicescu.

Iată cum s-au, marcat cele trei 
goluri : în min. 12 Colceriu și Ar-, 
noczchi în luptă pentru balon, cad și 
mingea ajunge la Szakacs III care 
înscrie cu un șut puternic, de la 18

metri : 1—0. în min. 40, Colceriu îl 
faultează în careu, în fază de gol, 
pe Szakacs III, iar penaltiul este exe
cutat de Sziics : 2—0. în min. 62, Ba
logh degajează în picioare’e lui Ma- 
teianu care reia imparabil de la 16 
m : 2—1.

Raport dc cornere 8—7 pentru Cri
șana.

Spectatori 12 000. A arbitrat Stdian 
Mataizer — Craiova. ,,

Formațiile:
CRIȘANA : Marin — Bakos, Solo

mon, Balogh (min. 80. Szakacs II)
— Neșu, Szakacs II (min. 80 Sz'_ij.-eiyj
— Sziics, Szakacs III. Pu^Ea, Vlad,
lArnoczchi. . .. 4 , ■

PRQ-e-fttiSUL: Mindrtl *- Colceriu, 
Caxteaș, Panalt —"Toniță (min. >54 I. 
Popescu), Iaincu — Oaidă, Mateianu, 
Stoicescu, D. Popescu, Mafteuță.

ION OCHSENFELD

Otonosp? 5

Așa arată o variantă cu 
zultate exacte :

I. R.P. Bulgaria—R.S. Cehosl
II. Franța—Brazilia
III. Steaua—Știința Tim. (cal
IV. Știința Cluj—Steagul r. (I
V. Dinamo Buc.—U.T.A. (cat
VI. Crișana—Progresul (cat.
VII. Petrolul—Farul (cat. A)
VIII. C.S.M.S. Iași—Minerul d
IX. Știința Gal.—Siderurgistu 

(cat. B)
X. Chimia Făgăraș—C.S.M. | 

(cat. B)
XI. C.F.R. Timișoara—C.S.M 

(cat. B)
XII. Jiul—Crișul (cat. B)
Sp. Dinamo Bacău — Rapid

Fond de premii 514.157 lei.



A ÎNCEPUT turneul final Reprezentativa feminină de șah a R.P. Romine Turneul de lupte libere
ETAPA DE AZI SE JOACĂ $1

Simbătă, în ultima zi a califică
rilor pentru turneul final al campiona
tului republican masculin de volei, 
Știința Timișoara, printr-un joc mai 
rapid, dar- îndeosebi — mai inteli
gent in atac, și mulțumită unui spirit 
de luptă superior in apărare, a învins 
echipa Tractorului, numai cu 3—2 
(15—13. 15—11. 9-15, 10-15, 15-13).
astfel că in turneul pentru locurile 
1—4 s-au calificat brașovenii.

Rapid a terminat meciul 
C.S.M.S. Iași (3—0: la 3, 15 și 11) 
de minute.

Dinamo Oraș Dr. P. Groza.
Gornoviceanu (accidentat) a întrecut 
cu 3-2 <7—15. 15—10. 15-11, 11-15, 
15—10) formația dinamoviștiior bucu
rești n: la rindul ei lipsită de servi
ciile ’.ui Derzsei, Păunoiu, Corbeanu 
și Schreiber (pentru a permite celor 
mai tineri să se încălzească" 
tru dificilele partide din turul 
returul 
rești a 
(15-10 
Știma 
ambele 
menea.
cunde. 
mai frumos spectacol al zilei.

Iată clasamentele calificărilor •
i

LA DINAMO $1 LA FLOREASCA

PROGRAMUL DE AZI. Sala Dina
mo ora 16 : Dinamo București — 
Tractorul Brașov ; Sala Floreasca ora 
19,30: Rapid București — știința 
Cluj.

echipa R.S.F. Iugoslavia din R.D.G

cu 
in 45

fără

pen-
Și 

finalei). Iar Progresul Bucu- 
dispus simbătă, tot 

15—11. 10—15. 15-17, 
Cluj, intr-un meci 
echipe au utilizat, 
cu precădere garniturile se- 

Cu toate acestea, a fost cel

cu 3—2 
15—7) de 
in care 
de ase-

CONSTANTIN FAUR

Servește Nicolau
Foto: P. Romoșan

pe plan

SERIA
L Rapid București 9 7 2 25:19 16
2. Șt....ia Ciuj 9 6 3 22:17 15
3. Progresul București 9 3 6 16:21 12
4. C-S M S las 9 2 7 9:24 11

SERIA A n-a
1. Dinamo B ..ureștî 9 6 3 24:18 15
2. Tractorul Brașov 9 4 5 19» 13
3. ȘVinta Timișoara 9 4 5 19:21 13
4. Dinamo Oraș Dr. P. Groza 9 4 5 18:21 13

Dinamo din nou campioană

8-12 și 9—13) și 
și_ .fortissimo",

victorie dară : 
IO—15. 15—6).

Duminică a început turneul final 
pronrîu-zis In deschidere. meciul 
pentru locurile 7—8: Dinamo Oraș 
Dr. P. Groza — C.S.M.S. Iași 3-2 
(15—8 12—15. 15-8. 12-15, 15-8).

Locuri,'e 5—6." Progresul București — 
Știrnta Timișoara 3—2 (18—16, 16—14, 
8-15, 4—15. 15-3).

In primul meci pentru locurile 
1—4. Tractorul i-a fast Rapidului un 
adversar decis și incomod, a! căruia 
atac a știut să speculeze cu oportu
nitate golurile — temporare — din lima 
de fund a feroviarilor. Dar. exemplara 
putere de luptă a campionilor (in 
setul al doilea ei au fost conduși cu 
6-1®.
variat 
ral o 
17-75.

Dramatică a fost partida Dincrno 
București — Ștxîata Cluj rZ—2 r 15—5. 
15-5 10-15. 12-15. 16—14). Ea a
început cu două seturi in care preci
zia « acuratețea execuțiilor tehnico- 
tactice ale bucureșteailor au fost ire
proșabile și a continuat cu alte două, 
dominate de excepționala combativi
tate a clujenilor. La capătul disputei 
perfect echilibrate din finalul meciu
lui. după ce Dinamo a remontat de 
la 1—7 la 9—9. iar apoi de la If—M. 
la 74—74. Stnajei i-a fost dat punct 
pierdut (13-14). din cauza unei greșeli 
comise de conducătorul său tehnic in 
comunicarea formației și a unei schim
bări la foaie, pierzind după un alt 
punct si meciul.

Arbitrul ,W Bo’intineanu 
cu multe scăpări, inegal 
cieri și influențind astfel 
desfășurarea și frumusețea

(Urmare din pag. 1)

N>dea și Daniela Vernescu au fost 
deosebit de utile, iar ridicătoarele 
Tinela Pleșoianu-Teucă și Viorica 
Herișanu au activat la fel de bine în 
apărare și atac, surprinzînd de multe 
ori blocajul feroviar. Rapid a consti
tuit o mare decepție pentru publicul 
cortstănțean. Echipa n-a rezistat rit
mului impus de Dinamo. Cit privește 
partida. Dinamo 
capăt la 
începutul 
dus cu 3-1, 
ceste trei
tului ! Arbitrul Laszlo Ormay (R. P, 
Ungară), a condus bine echipele :

DINAMO : Elîsabeta Nodea, Viorica 
Herișanu, 1 
cu. Tinela 
Ivănescu.

RAPID:
Popescu, 
talia Todocovschi, 
zeanu, Sonia Colceriu 
Florica Tudora.

In celălalt meci al
CSM. Sibiu 3-1
15—11, 16—14).

altul, 
setului 
dar a 
puncte

a condus de la un 
Cu o excepție: la 
trei, Rapid a con- 

rămas numai cu a- 
pină la sfîrșitul se-

TIMIȘOARA, 28 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Simbătă, în sala 
festivă a Casei de Cultură a studen
ților a început intîtnirea amicală de 
șah dintre reprezentativele feminine 
aie R. P. Romine și R.S.F. Iugoslavia, 
întîlnirea a fost așteptată cu legitim 
interes, dat fiind faptul că in ambele 
formații evoluează șahiste a căror 
forță de joc este recunoscută 
internațional.

în primul tur al meciului, atenția 
generală a fost atrasă de 
dintre Milenka Lazarevici și Alexan
dra Nicolau. După consumarea fazei 
de deschidere în care reprezentanta 
noastră — cu negrele — a reușit să 
egaleze, albul a inițiat un atac peri
culos pe flancul regelui. Nicolau s-a 
apărat calm, a înlăturat toate ame
nințările și a intrat intr-un final în 
care are șanse cel puțin egale. Parti
da s-a întrerupt la mutarea a 44-a.

La masa a doua, Margareta Pere- 
voznic a întîlnit-o pe Vera Nedelco- 
vici. în jocul de mijloc s-a încins o 
luptă ascuțită care părea să aducă un 
deznodâmint rapid în favoarea cam
pioanei noastre. O greșeală gravă, în- 
tr-o poziție aproape ciștigată, ne-a 
adus prima înfrîngere... După cîteva 
minute însă. arbitrul a consemnat 
victoria Elenei Răducanu în partida 
cu Jocici, la capătul unei lupte inte
resante in care romînca a avut tot 
timpul inițiativa.

Emoții mari a produs Maria Pogo- 
revici in partida cu Piberl. După o 
combinație ingenioasă care i-a adus 
ciștigul unui pion și a unei poziții 
net superioare, reprezentanta noastră 
nu a găsit cele mai bune continuări 
trebuind să se mulțumească cu remi
ză. Cu același rezultat s-a încheiat 
partida dintre Rodica Reicher și 
Ljiljak.

Celelalte partide au avut o desfășu
rare mai liniștită șl s-au întrerupt în 
poziții aproximativ egale. O situație 
mai grea o are Desmireanu în partida
cu Kitonici. Astfel, după primul tur derea întunericului.

partida

rezultatul este de 2—2, patru partide 
fiind întrerupte.

Aseară s-a disputat al doilea tur al 
intîlnirii. După consumarea celor 5 
ore de joc s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Nicolau — Lazarevici 
1—0, Teodorescu — Stadler 1—0, 
Iovanovici — Polihroniade 0—1, Des- 
mireanu — Kitonici 0—1.

Astfel, după disputarea celor două 
tururi, echipa R. P. Romîne conduce 
cu 5—3, opt partide fiind întrerupte. 
Aceste partide urmează să fie reluate 
în cursul zilei de luni, după care vom 
cunoaște rezultatul final al intîlnirii.

TIBERIU RADULESCU

BERLIN 27 (Agerpres). — La 
Auerbach și Zwickau se desfășoară 
in prezent meciurile turneului inter
național de lupte libere la care par
ticipă echipele selecționate ale R. P. 
Romîne, R.S.S. Estone, R. P. Polone 
și R. 
mâții).
vlns cu scorul de 5—3 echipa secundă 
a R. D. Germane. Tăpăloagă, Bella, 
Pavel și Herman au repurtat victo
rii în timp ce Chirilă și Marmara au 
obținut decizii de egalitate. Prima 
echipă a R. D. Germane a întrecut 
cu scorul de 5—3 R. P. Polonă.

D. Germane (două for- 
Echipa R. P. Romîne a în-

S-au încheiat întîlnirile amicale
dintre tenismanii romîni și sovietici

Disputate pe un timp neprielnic 
pentru tenis — vînt puternic 
mele simpluri ale intîlnirii amicale 
dintre reprezentativele R. P. 
și U.R.S.S. au prilejuit totuși dispute 
interesante, de un nivel tehnic satis
făcător.

In meciul selecționatelor A, oas
peții au înscris două noi victorii. 
Cei mai tineri reprezentanți, Metre- 
veli și Mărmureanu, au oferit un 
joc frumos, în care tenismanui sovie
tic a dovedit însă mult mai multă 
mobilitate și precizie în lovituri. 
Metreveli a cîștigat cu 6—1, 6—2, 6—4. 
Leius s-a dovedit din nou superior 
lui Țiriac, care insă n-a acționat la 
valoarea lui obișnuită. Scor : 6—3, 
6—0, 6—2 pentru Leius. Astfel, întîl
nirea ia sfîrșit cu 4—1 pentru echipa 
oaspe.

Meciul dintre formațiile secunde 
a rămas neîncheiat, ultima partidă 
de simplu — cea dintre Bosch și 
Mozer — prelungindu-se pină la că- 

Lihaciov a dis-

ulti-

Romine

pus de Bardan pe distanța a patru 
seturi : 6—2, 6—0, 4—6, 6—1. Bosch
și-a dominat adversarul în primele 
două seturi pe care și le-a adjude
cat cu 7—5, 6—3. în continuare Mozer 
a avut o revenire puternică și a 
egalat scorul, cîștigînd seturile 3 și 
4 cu 6—0, 6—2. Meciul s a întrerupt 
în momentul cînd 
cu 2—0 în ultimul 
mai putut fi reluat, 
tici părăsind ieri 
noastră. Rezultatul intîlnirii secunde: 
3—1 pentru echipa U.R.S.S.

Mozer conducea 
set. Jocul nu a 
tenismanii sovie- 
dimineața țara

a condus 
in apre- 

negativ 
Intîlnirii.

Lăa Va nea, Daniela 
i Pleșoianu-Teucă,

Vemes-
Doina

Daniela Golimas,
Cornelia Moraru,

Alexandrina
— Geta

Clasamentul final :

L Dinamo
2. Rapid
1 Farul

6
6
6

4-C.S.M.Sib. 6

5
5
2
O

1
1
4
8

Doina 
Na- 

Bere- 
Lovin,

zilei: Farul — 
(15—13, 3—15,

18: 4
15: 5
7:13
2:18

(284:176) 11 p. 
(265:191) 11 p. 
(188:274) 8 p. 
(192:283) 6p

AUREL ȘELARU (DINAMO) ÎNVINGĂTOR IN CURSA
DE DUMINICĂ

CONCURENT» DE LA „SEMICURSE- AU RULAT CU PESTE 40 Km h

Gazdele învingătoare în etapa I 
a campionatului de polo

victoria. Punctele au fost în
de Cloșcă (2 dintre care unul 
m) și Chirvăsută (2) 

și de Nagy, Magyari și 
pentru oaspeți.

pentru 
Ștefan

ARAD

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 4—3 (1-0, 0-1, 0-1, 3-1). Meci 
de factură tehnică modestă. Studenții 
Bucureșteni conduși 3/4 din joc cu 
2-1, au făcut o ultimă repriză mai 
bună, au atacat mai decis, reușind să 
obțină 
scrise 
din 4 
gazde 
Mihai

CRIȘANA ORADEA — I. C.
4-1. Orădenii au obținut o victorie me
ritată ca urmare a unei pregătiri 
superioare față de oaspeți. Ei au ra
tat însă numeroase ocazii care pu
teau face scorul mai mare. Oaspeții 
au practicat un joc lent. Au marcat : 
Csordaș (2), Muth și Rujinski pentru 
învingători și Silha pentru învinși. 
(Paul Lorincz-coresp.).

C. S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 
1-0). A fost un joc foarte disputat în 
care formația gazdă a reușit să ob
țină punctul victorios abia în cea de 
a patra repriză. Au înscris : Simon și 
Czlszer pentru C. S. Mureșul și 
Popa pentru Rapid. (I. Pănș-coresp.).

RECORD LA 100 M LIBER

Duminică dimineața s-a desfășurat 
la ștrandul Tineretului din Capitală, 
(bazin de 50 m.), primul concurs de 
înot în aer liber. Luînd startul 
proba de 100 m liber, 
Ingrid Unguir (Steaua) 
parcurgă distanța în 
1:07,2, stabilind un nou 
chiul record (1:07,8) aparținea 
leiasi înotătoare din anul 1959.
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LUPTĂTORII ROMÎNI AU ClȘTIGAT TURNEUL DE LA BUCUREȘTI
(Urmare din pao. 1)

. Cele cinci probe din cadrul „Cri
teriului Voinfa” organizat duminică 
dimineața pe șoseaua București — 
Ploiești (varianta Buftea) au reunit 
132 de cicliști. In cursa rezervată 
seniorilor au luat startul 51 de aler
gători din București, Ploiești și Cluj, 
dar din cauza defecțiunilor mecani
ce au terminat întrecerea doar 35. 
în apropiere de sosire se detașează _ 
de grosul plutonului 3 alergători care | 
se angrenează intr-un spectaculos de- : 
maraj. învingător a fost Aurel Șelaru 
(Dinamo) marcat la capătul celor 
100 km cu 2 h 30:28, urmat, in ace
lași timp, de C. Moiceanu (Olimpia), 
și S. Mihă'feanu (Steaua), N. Ciumeti 
(Voința) a obținut timpul de 2 h 
30:30, V. Burlacu (Steaua), L. Zanoni 
(Dinamo), E. Rusu (C.S.M. Cluj) și 
încă 17 alergători, au avut același 
timp cu N. Ciumeti.

Clasamentele în celelalte .probe : 
juniori cat. I — (40 kpi): 1. D. Pana- 
itescu (Steaua) 1 h 07:08; 2. V. Ale 
xiu (C.P.B.) ; 3. D. Lasou (C.P.B.) 
toți același timp ; juniori cat. a Il-a — 
(30 km) : 1. T. Dobre (Steaua) 54:16 ; 
2. C. Grigore (Voința) ; 3. C. Constări- 
tinescu (C.P.B.) același timp ; bici
clete semicurse — (20 km); 1. R.
Cantilî (Voința) 29:48 ; 2. I. Nicules- 
cu (Steaua) ; 3. N. Găgeanu (Olimpia);

L. Mateescu (individual). Merită 
subliniem comportarea pârtieipan- 

ților la această cursă, care au rulat 
intr-un ritm deosebit de rapid reușind 
să 
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realizeze o medie orară de peste 
km. Biciclete de turism — (8 km): 
I. Șerbânescu (Steaua) 18:00 ; 2. 
Apostolescu (individual) 18:07 

Zaharia (C.P.B.) 18:08
3

de o bună pregătire 
că, luptătorii romîni 
merit primul loc pe 
intii în clasamentul pe medalii,
liniem îndeosebi comportarea bună a 
luă I. Alkmescu, N. Martinescu, M. 
Bolovan, Gh. Szabad și M. Șulț. Iată 
rezultatele :

Categ. 52 kg : 1. D. PÎRVULESCU 
(R.P.R.), 2. Gh. Szabad (R.P.R.), 3.

Boxerii italieni învingători la Craiova

C. Turturea (R.P.R.); cat. 57 kg : 
V. TROSIANSKI (U.R.S.S.),- 2.
Cernea (R. P. R), 3. I. ALIONE-
SCU (R.P.R.). cat. 63 kg : I. Gutman 
(R.P.U.), 2. M.
Koțev (R.P.B.); 
LYAK (R.P.U.), 
3. Gh. Dumitru 
1. I. ȚĂRANU
maier (R.P.U.), 3. D. Dobrev (R.P.B.); 
cat. 87 kg: 1. K. CIUCIALOV 
(U.R.S.S.), 2. G. Gurics (R.P.U.), 3. 
Gh. Popovici (R.P.R.); cat. 97 kg : 1.
I. OSATARI (R.P.U.), 2. N. MARTI
NESCU (R.P.R.), 3. C. Bușoiu (R.P.R.).

Fotbal pe glob
R. P. BULGARIA — R. S. CEHO

SLOVACĂ 1—0 (1—0)
SOFIA, 28 (prin telefon de la co

respondentul nostru Toma Hristov).
Aproape 50.000 de spectatori 

și-au dat intîlnire pe stadionul „Vasil 
Levski" pentru a urmări meciui Bul
garia — Cehoslovacia. Victoria selec
ționatei bulgare a fost adusă de Ia- 
kimoy, care, în min. 28, dintr-o ac
țiune personală, a înscris de la nu
mai 1 metru, după ce a driblat mai 
mulți apărători, inclusiv portarul ad
vers. Arbitrul Șkorici (Iugoslavia), a 
condus formațiile:: BULGARIA : Nai- 
denov — Ț.D.N.A. (min. 75 Naidenov
— Botev) — Metodiev, Jecev, Vuțov
— Kitov, Velicikov — Sokolov (min.
77 Dermenjiev), Abadjiev, Asparuhov, 
lakimov, Kolev ; CEHOSLOVACIA : 
Kouba — Lala, Ticky, Novak — Bu- 
bernik (min. 26 Vojta), Masopust — 
Pospichal (min. 60 Stibrany), Scherer. 
Lichtnagel, Kvasniak, Mașek. /

FRANȚA — BRAZILIA 2—3 (0—1>-
După două înfrîngeri, în cel de al 

treilea meci susținut pe continentul 
european reprezentativa Braziliei a 
realizat duminică la Paris o victorie : 
3—2 (1—0) cu selecționata Franței, 
după ce cu 7 minute înainte de sfir- 
șit rezultatul era egal : 2—2. Pele a 
jucat excepțional la Paris și conse
cința a fost firească : el a înscris cele 
trei goluri ale brazilienilor, dintre 
care unul din 11 m. Pentru francezi 
au marcat Di Nallo și Wisniewski.
• La Djakarta, turneul internațio

nal „Cupa Dr. Sukarno": Indonezia — 
R.A.U. 2—2 ; R. P. Chineză — Cam- 
bodgia 6—0; R.A.U. — Indonezia 3—1; 
R. D. Vietnam — Cambodgia 3—2.

® La Casablanca : Maroc — Fran
ța (B) 2-1 (1-1).

la 
se- 
lo- 
au

CRAIOVA 28 (prin telefon de 
trimisul nostru). — Reprezentativa 
cundă a țării noastre a întîlnit în 
calitate echipa Italiei. Oaspeții
cîștigat cu scorul de 7-3. Cei aproxi
mativ 8 000 de spectatori care au a- 
sistat la reuniune au urmărit în ge
neral partide mai spectaculoase decît 
cele din întîlnirea de la București. La 
categoriile mici pugiliștii noștri s-au 
dovedit mai buni decît oaspeții, în 
schimb aceștia au manifestat superio
ritate la categoriile mijlocie mică, 
mijlocie, semigrea și grea. De altfel 
la aceste categorii de greutate victo
ria a revenit în serie boxerilor ita
lieni. Oaspeții au impresionat din nou 
prin pregătirea fizică excelentă, în 
schimb au abuzat deseori de obstruc-

ții și au lovit de multe ori neregula
mentar, fără ca arbitrul Brill — Olan
da — să ia vreo măsură.

Dintre ,.secunzii" noștri comporta
rea cea mai bună au avut-o, in ordi
ne : Pătrașcu, Davidescu și Puiu. In 
schimb Goanță și Dinu n-au cores
puns așteptărilor.

REZULTATE TEHNICE:

Davidescu b. p. Massa, Puiu b. p. 
Chiloiro, Girgenti b. p. Goanță, Pă
trașcu b. p. Fanalli, Arcari b. p. Dinu, 
Bertini b. p. Mirza, Golfarini b. p. 
Olteanu, Murro b. p. Deca, Pinto b. 
ab. rep. 3-a D. Gheorghiu, Cane b.p. 
Mariuțan.

R. CĂLĂRĂȘANU

Sulț (R.P.R.), 3. K. 
cat. 70 kg: 1. I. PO- 
2. G. Ghiurov (R.P.B.), 
(R.P.R.); cat. 78 kg: 
(R.P.R.), 2. A. Riz-

PE SCURT

Noi recorduri mondiale
la atletism

5,03 M LA SĂRITURA CU PRĂJINA

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Walnut, atletul a- 
merican Brian Sternberg a stabilit un 
nou record mondial la săritura cu 
prăjina : 5,03 m. Sternberg utilizează 
o prăjină din fibre de sticlă. La Phi
ladelphia, Oerter a corectat recordul 
mondial la aruncarea discului, reali- 
zînd 62,62 m.

• La Varșovia s-a desfășurat meciul 
internațional amical de box Austria — 
R. P. Ungară (8 întîlniri), încheiat cu 
un rezultat egal: 4—4. Gailer (A) I-a 
învins în prima repriză pe cunoscutul 
campion maghiar Kajdi, iar la cat. semi- 
mijlocie, Seboek (K.P.U.) l-a învins prin 
abandon pe Mayerhofer.

• Partida a 15-a a meciului Botvinnik 
— Petrosian a fost amînată din cauza 
îmbolnăvirii marelui maestru Petrosian.

• Intr-un meci internațional de lupte 
clasice, selecționata orașului Kiev a în
vins cu 6—0 echipa Belgradului.

• Prima etapă a turului ciclist al Bel
giei, Bruxelles — Ostende (199 km) a 
fost cîștigată de Noel Fore în 4 h 42:37.0 
(medie orară 41,398 km).

Turneul de polo
de la Magdeburg

In cadrul turneului internațional 
de polo care se desfășoară la Mag
deburg, selecționata orașului Bucu
rești a întîlnit duminică reprezenta
tiva R. D. Germane. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 
5-4.
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Dinamo București- UTA 4-2 (1-1)
Liderul clasamentului, Dinamo 

București, a primit ieri o replică sur
priză din partea fotbaliștilor de la 
U.T.A. care, o repriză întreagă, pri- 
tna, au scos peri albi bucureștenilor, 
tnelăsîndu-i să-și facă jocul și încheind 
această parte a meciului cu un scor 
Egal, mai degrabă avantajos pentru 
gazde decît pentru oaspeți.

Cum se întîmplă adesea în părti
cele dintre echipele fruntașe și cele 
pe la periferia clasamentului, echipa 
considerată „fără șanse" face a- 
pel la toate resursele ei, încearcă 
totul, știind că n-are nimic de pier- 
put. Și, atîta vreme cît au ținut-o 
puterile, U.T.A. a dat serios de furcă 
formației dinamoviste. în primul sfert 
pe oră, în special, arădenii n-au lăsat 
hă se vadă că fac parte din grupa 
echipelor care își pun în momentul de 
față hamletiana întrebare : „A fi sau 
b nu fi... în categoria A ?“ Au jucat 
organizat, au ieșit cu mult calm din 
apărare în atac, au practicat, în ge
neral, un bun joc de cîmp, pășind cu 
adresă, din mișcare. Este adevărat 
Insă că, in apropierea careului ad
ders, unde căile de acces nu mai erau

1-0 (1-0)
ează ocazii după ocazii. Constănțenii 
lu și ei o mare ocazie de a egala în 
pin. 53, dar șutul puternic al lui 
Bukossi este respins, în ultimă in- 
tariță de Sfetcu. Din min. 81 ploieș- 

jeniî joacă în 10 oameni, deoarece 
Fierea se accidentează. în superiori
tate numerică, oaspeții pun stâpînire 
|e joc, atacă neîntrerupt, căutînd e- 
falarea. Totuși scorul rămine același 
fină la fluierul final.
I A 'arbitrat V. Dumitrescu — Bucu- 
lești',’ următoarele formații :
I PETROLUL: Sfetcu — Fahonțu, 
Marin Marcel. Florea — D. Nicolăe 
frăbarcea), Ivan — V. Anghel. D. 
Munteănu, Badea, A. Munteanu, Mol- 
foveânu.
I FARUL : Ghibănescu — Buzea, Til- 
leșcți,, Gref — Stancu, Neacșu — Olo- 
|u, Bukossi, Ciosescu, Dinulescu, Mo- 
foiariu (Vlad). ‘ '

A. VLĂSCEANU și
GH. ALEXANDRESCU — coresp.

IERI ÎN CATEGORIA B
SERIA I

Știința Galați — Siderurgistul Ga-
iți 0-2 (0-1)
Progresul Brăila — Flamura roșie

ecuci 2-2 (1-0)
Metalul Tîrgoviște ■ Prahova Plo-

•ști 4-0 (2-0)
Flacăra Moreni Ceahlăul P.
eamț 5-1 (1-1)
Poiana Cîmpina — I.M.U. Medgidia

■1 (1-0)
Carpați Sinaia — Foresta Fălticeni

■0 (2-0)
Rapid Focșani — C.F.R. Pașcani

•1 (1-0)
CLASAMENT

. Siderurgistul Gal. 18 12 5 1 39:1G 29
i. Metalul Tîrgoviște 18 9 4 5 38:13 22
l. Prahova Ploiești 18 9 3 6 24:23 21
L Carpați Sinaia 18 8 3 7 24:21 19
. Știinta Galați
|. C.F.R. Pașcani

18 8 3 7 27:26 19
18 8 3 7 27:32 19

. Progresul Brăila 18 7 4 7 33:31 18
• Foresta Fălticeni 18 8 2 3 30:29 18
. Poiana Cîmpina 18 7 3 8 27:30 17
. Flacăra Moreni 18 6 5 7 26:31 17
. Ceahlăul P. Neamț 18 7 1 10 24:39 15
. I.M.U. Medgidia 18 6 2 10 31:33 14
. Rapid Focșani 18 6 2 10 18:27 14
• Ff. roșie Tecuci 18 3 4 11 21:38 10

Etapa viitoare (5 mai)

Metalul Tîrgoviște — Știința Galati, 
iderurgistul Galați — Carpați Sinaia, 
rogtesul Brăila — Rapid Focșani, 
ra'nova Ploiești — Poiana Cîmpma, 
M.U. Medgidia — Foresta Fălticeni, 
eahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani, 
k roșie Tecuci — Flacăra Moreni.

SERIA A II-A

Gaz Metan Mediaș—Știinta Bucu- 
ști 2-1 (1-1)
Chimia Făgăraș — C.S.M. Reșița
1 (1-0)
CiS.M. Sibiu — C.F.R. Roșiori 1-0 

kd)
[Metalul București — Unirea Rm. 
Elcea 1-0 (0-0)
Progresul Alexandria — Dinamo 

bor 2-1 (2-0)
Știința Craiova — Tractorul Brașov 

1 (0-0)
Dinamo Pitești — Metalul Tr. Se- 

prin 8-1 (3-1) 

atît de libere, oaspeții pierdeau ade
sea mingea, dînd prilej dinamoviști- 
lor să pornească la contraatac. Bucu- 
reștenii nu prea s-au „găsit" în prima 
repriză, au jucat reținut, n-au realizat 
acțiuni decisive. Și repriza s-a înche
iat cu cîte un gol pentru fiecare echi
pă, înscris din lovitură de la 11 me
tri. U.T.A. a beneficiat în min. 26 de 
primul penalti, pe care l-a concretizat 
Sasu. Două minute mai tîrziu, Dinamo 
a avut de executat o lovitură de la 
11 metri și Pîrcălab a înscris și el.

în repriza a Il-a aspectul jocului 
s-a schimbat complet. Pe de o parte, 
Dinamo a trecut la atac și a forțat 
ritmul jocului, iar pe de altă parte, 
U.T.A. n-a mai avut suficientă forță 
de luptă. în asemenea condițiuni, 
problema învingătorului a apărut 
foarte clară, mai ales că în min. 47, 
Frățilă, printr-un splendid șut din 
„voleu" a făcut ca scorul să devină 
2—1. Balonul începe să circule într-o 
singură direcție, spre poarta U.T.A.-ei, 
condus acum cu siguranță de mijlo
cașii și înaintașii dinamoviști. în 
scurt timp scorul ajunge la 4—1, prin 
golurile marcate de Frățilă în min. 
62 și Ene II în min. 65, la capătul 
unei frumoase acțiuni colective. Oas
peții nu mai reușesc să țină mingea, 
Pîrcălab începe să-și piardă pe drum 
adversarul direct, Neamțu, astfel că 
portarul arădenilor este obligat să in
tervină tot mai des.

Finalul meciului marchează însă o 
întorsătură neașteptată. în min. 84, 
Floruț reduce scorul printr-un șut 
puternic de la 20 de metri, iar în mi
nutele care urmează dinamoviștii au 
destule emoții, U.T.A. atacînd acum 
insistent și pierzînd prin Sasu și Leac 
două ocazii dintre cele mai favorabile. 
Victoria bucureștenilor- este meritată, 
datorită dominării din repriza a II-a 
și a evidentei superiorități marcate în 
joc în acest timp.

Arbitrul, Petre Sotir (Mediaș) a con
dus următoarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu — 
Popa. Nunweiller III, Ivan — Ștefan, 
Nunweiller IV — Pircăiab, Varga, 
Ene II,‘‘Frățilă (din min. 65 Țîrcov- 
nicvi), Sklyțnesi II.

'U.T.A,': ion Vasile — Szilcs, Capaș, 
Nqamțu — Mețcas, Sirbu — Chivu 
(Leac), Sasu, Țîrlea, Floruț, Czako.

j < JACK BERARIU

CLASAMENT

1. Dinamo Pitești 18 12 3 3 47:16 27
2. C.S.M. Sibiu 18 11 3 4 36:21 25
3. C.S.M. Reșița 18 18 4 4 52:22 24
4. Chimia Făgăraș 18 18 1 7 37:33 21
5. Unirea Rm. vilcea 18 7 6 5 22:21 20
6. Metalul București 18 8 2 8 22:19 18
7. Știința Craiova 18 5 7 6 27:26 17
8. Dinamo Obor 18 6 4 8 30:29 16
9. Gaz Metan Mediaș 18 8 4 8 30:33 IC

J0. Știința București 18 5 5 8 27:37 15
11. Tractorul Brașov 18 7 1 10 23:35 15
12. C.F.R. Roșiori 18 5 4 9 17:33 14
13. Progresul Alex. 18 4 6 8 21:45 14
14. Metalul Tr. Severin 18 3 4 11 24:45 10

Etapa viitoare (5 mai)
Unirea Rm. Vîlcea — C.S.M. Sibiu,

Știința București — Știința Craiova,
Tractorul Brașov — Gaz Metan Me-
diaș, Dinamo Pitești — Progresul A-
lexandria, C.F.R. Roșiori — Metalul
București, Dinamo Obor — C.S.M. Re-
șița, Metalul Tr. Severin — Chimia 
Făgăraș.

SERIA A III-A
Jiul Petrila—Crișul Oradea 2-2 (0-1)
A.S. Cugir—Recolta Cărei 1-1 (0-0)
Mureșul Tg. Mureș — Unirea Dej 

2-0 (0-0)
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — 

C.F.R. IRTA Arad 2-0 (0-0)
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Cluj 1-1 

(1-1)
Minerul Baia Mare—A.S.M.D. Satu- 

Mare 1-0 (1-0)
Vagonul Arad—Arieșul Turda 0-0

CLASAMENT
1. Crișul Oradea 18 10 6 2 29:13 26
2. C.S.M. Cluj 18 8 6 4 30:13 22
3. Minerul B. Mare Ifl 11 0 7 32:24 22
4. C.F.R. Timișoara H 9 3 6 33:29 21
5. Arieșul Turda 18 6 7 5 22:19 19
6. Jiul Petrila 18 5 8 5 21:14 18
7. Ind. Sîrmei C.T. 18 7 4 7 27:31 18
8. A.S.M.D. Satu Mare 18 7 4 7 15:18 18
9. A.S. Cugir 18 6 5 7 22:27 17

10. Mureșul Tg. M. 18 6 4 8 18:22 16
11. Vagonul Arad 18 5 5 8 16:19 15
12. Recolta Cărei 18 5 5 8 22:33 15
13. Unirea Dei 18 4 6 8 19:37 14
14. C.F.R. IRTA Arad n 4 3 11 16:23 11

Etapa viitoare
Recolta Cărei — Minerul Baia Mare, 

Arieșul Turda — Ind. Sîrmei Cîmp. 
Turzii, u C.S.M. Cluj — Jiul Petrila, 
Crișul Oradea — C.F.R. Timișoara, 
Vagonul Arad — C.F.R. IRTA Arad, 
Unirea Dej — A.S. Cugir, ASMD 
Satu-Mare — Mureșul Tg. Mureș.

Turneul internațional de baschet de la Cluj
a fost ciștigat de echipa R.P. Bulgaria

CLUJ 28 (prin telefon de la tri
misul nostru). Desigur că după fru
moasa victorie din meciul cu R. P. 
Bulgaria, rezultatul nefavorabil obți
nut sîmbătă seară de reprezentativa 
noastră în fața echipei poloneze sur
prinde, cu toate că formația R. I‘. 
Polone care — în general — se pre
zintă în evident progres (ca medie 
de înălțime, pregătire tehnică șt 
concepție de joc) a făcut o partidă 
excelentă.

Nu 6e poate spune insă că echipa 
noastră a fost surprinsă de evoluția 
sportivilor polonezi, deoarece aceștia 
arătaseră cu o seară Înainte că au 
un cuvînt de spus. Dimpotrivă, bas- 
chetbaliștii romini au intrat pe teren 
conștienți că au în față un adversar 
de valoare și au luptat pentru o 
comportare cît mai bună. Nu au 
realizat-o, însă, deoarece prudența 
exagerată în mînuirea balonului a 
dus la o încetinire a ritmului, la 
prea puțină inițiativă, la un joc re
ținut, lipsit de vigoarea manifestată 
în ajun. în plus, cîteva ratări de la 
semidistanță, în primele minute, din 
partea lui Nosievici și Spiridon, le-a 
scăzut acestora încrederea, Iar acci
dentarea lui Niculescu și eliminarea 
— pentru 5 greșeli personale — a lut 
Spiridon și Demian au scăzut evi
dent potențialul echipei.

Scorul final: 89—73 (41—37) pentru 
selecționata R. P. Polone. Au jucat 
echipele: R. P. POLONA ; Wisowski 
22, Pstrokonski 23, Arendt 2, Olejniak

ETAPA DE IERI A CAMPIONATEEOfi REPDBIICANE
Știinta București—Steâuâ 10-9 !...

MASCULIN
SERIA I : ȘTIINȚA BUCUREȘTI — 

STEAUA 10—9 (5—3). Meciul a fost 
de un nivel tehnic extrem de scăzut. 
Studenții au obținut o victorie pre
țioasă, neașteptată, într-un meci în 
care au: ratat exasperant de mult. 
Formația militară a acționat fără con
vingere, cu multe lipsuri atît în apă
rare cît și în atac, neridieîndu-se nici 
un moment la valoarea sa reală. DI
NAMO BUCUREȘTI—RAPID BUCU
REȘTI 26-12 (10-6). Feroviarii au rezis
tat doar o repriză. După pauză dinamo
viștii au acționat rapid, cu multă fante
zie și eficace, realizind un joc și 
o vi-ctorie mult aplaudate. TRACTO
RUL BRAȘOV — C.S.M.S. IAȘI 19—19 
(7—6). Ieșenii au „smuls" brașoveni
lor un punct prețios, la capătul unei 
partide viu disputate. (V. Popovici — 
coresp.). RAFINĂRIA TELEAJEN — 
DINAMO BACĂU 12—11 (5—6). Dina
moviștii au avut mult timp inițiativa, 
dar au fost depășiți în final de for
mația gazdă. (Șt. Ionescu — coresp.).

SERIA A II-a : TEHNOMETAL TI
MIȘOARA — DINAMO BRAȘOV 
16—12 (9—6). Timișorenii au ciștigat 
mult mai clar decît arată scorul. în 
min. 45 conduceau cu 13—6. dar slă
bind ritmul, ei au permis formației 
Dinamo să reducă din handicap. (M. 
I.nc* — coresp.). VOINȚA SIBIU — 
ȘTIINTA PETROȘENI 23—17 (12—9). 
Sibienii au jucat spectaculos, folosind 
foarte bine contraatacurile și acțiunile 
pivoților la semicerc. (M. Lupuțiu — 
coresp.). ȘTIINȚA TG. MUREȘ — 
C.S.M. REȘIȚA 15—20 (8—10). Oas
peții au fost mai buni jucind în vite
ză si eficace.

FEMININ
SERIA I : ȘTIINȚA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 12—6 (7—3). 
Desfășurarea întilnirii a fost influen
țată de starea terenului, devenit im
practicabil din cauza ploii. Știința a 
jucat mai bine, s-a apărat mai orga
nizat și a pregătit cu mai multă a- 
tenție acțiunile ofensive.

FAIANȚA SIGHIȘOARA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 8—7 (6—4). E- 
chipa locală a condus tot timpul cu 
2—3 goluri diferență. Progresul a avut 
o puternică revenire în ultimele două 
minute cind a înscris două goluri. 
(I. Turjan — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — S.S.E. PLO
IEȘTI 6—2 (1—2). Fără să strălucească 
feroviarele și-au impus superioritatea 
în atac în repriza secundă, cînd au 
depășit apărarea echipei oaspe, care 
rezistase foarte bine în prima parte a 
jocului. S.S.E. CONSTANȚA — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 3—3 (3—1).

SERIA A II-A : MUREȘUL TG. 
MUREȘ — C.S.M. SIBIU 7—7 (2—3). 
Echipa gazdă-a condus tot timpul și 
a fost la un pas de a realiza o fru
moasă victorie asupra liderului. 
C.S.M. Sibiu a egalat în ultimul mi
nut. (L. Kadar — coresp.).

6, Perka 4, Lipsi 6, Lopatka 14, Dre- 
gier 12 ; R. P. ROMÎNĂ : Demian 15, 
Niculescu 4, Popovici 2, Kiss 8, Albu 
20, Cîmpeanu 6, Nosievici 15, Visner 
2, Viciu 1. Au condus bine I. Szabo 
(R.P.U.) și O. Beloșevici (R.S.F.I.)

In al doilea meci de sîmbătă, echipa 
R. S. Cehoslovace a avut inițiativa 
în tot timpul primei reprize, dar 
după pauză reprezentativa R. P. 
Bulgaria a egalat și apoi scorul s-a 
menținut extrem de strîns pînă în 
ultimul minut. Cînd tabela de mar
caj arăta 68—68 (mai erau cîteva 
secunde pînă la sfîrșit) Pistelak l-a 
faultat pe Atanasov și acesta a trans
format cele două aruncări libere. 
Rezultat final : 70—68 (31—37) pentru 
R. P. Bulgaria-

M. Klimay (R.P.P.) și Gh. Rusu 
(R.P.R.) au condus corect următoarele 
formații: R. P. BULGARIA: Dimov

S.S.E. Nr. 2 București (băieți) și C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș (fete) 
campioane republicane la juniori

Ieri au luat sfîrșit în Capitală în
trecerile finale ale. campionatului re
publican de baschet juniori. Rezultate 
tehnice : S.S.E. Arad — S.S.E. Alba 
Iulia 82-51 (34-22); C.S.S. Cluj —
S.S.E. Constanța 68—32 (29-18); C.S.S. 
Buc. - S.S.E. P. Neamț 59—48 (26-25);
S.S.E. P. Neamț — S.S.E. Alba Iulia 
80-61 (39-29); C.S.Ș. Buc. - S.S.E. 
Arad 65—48 (28—20); S.S.E. Nr. 2 Buc.

VESTITORUL BUCUREȘTI — FA
VORIT ORADEA 1(1-9 (7—6). Rezul
tatul. este decisiv în lupta pentru evi
tarea retrogradării. Ambele echipe au 
luptat mult, rezultatul menținîndu-se 
egal pînă în ultimele minute. C.S.Ș.
BANATUL — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 7—8 (2—5). în prima re
priză (Constructorul a dominat cate
goric.După pahză meciul a fost echi
librat. (A. Gress — coresp.). S.S.E. 
PETROȘENI — ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA 4—17 (3—9). Echipa oaspe a fă
cut o demonstrație de handbal, re- 
mareîndu-se Nemetz (4), Ștef (4) și 
Bain (4). (I. Zamora — coresp.).

H U G B I

Jocul deschis
(Urmare din pag. 1)

renunțare la luptă curajoasă, la joc des
chis. Chiar și atunci cînd Steaua a în
ceput să concretizeze numeroasele acțiuni 
de atac. Astfel se explică faptul că, deși 
clujenii au realizat numai două lovituri 
de picior căzute (Cordoș și Paloșanu) 
față de cele 19 puncte înscrise de militari 
(Ionescu — încercare, Penciu — lovitură 
de pedeapsă, Penciu — încercare trans
formată tot de el, Ionescu — încercare, 
Ciobănel — încercare transformată de 
Penciu), au primit, ca și învingătorii, 
aplauzele spectatorilor.

Grivița Roșie și Progresul au jucat 
frumos pînă la... 6—3 ! Apoi, majorita
tea baloanelor au fost trimise în tuși : 
de Grivița ca să păstreze rezultatul, de 
Progresul ca să nu crească... scorul. Pro

Steaua ciștigă balonul ji va iniția o nouă acțiune pe linia de treisjerluri.

6, Cînev 7, Filipov 4, Donev 10, 
Panov 5, Zlatev 12, Atanasov 20, 
Stoikov 4, Gheorghiev 2; R. S. CEHO
SLOVACĂ : Zidek 3, Lukasik 16, 
Rilych 16, Konvicka 2, Konecny 5, 
Duris 8, Pistelak 6, Krivy 8, Toma- 
sek 4.

Duminică, în prima partidă, echipa 
R. P. Bulgaria a jucat excelent, învin- 
gînd categoric formația R. P. Polone 
cu scorul de 71—44 (41—23). In urma 
acestui rezultat, baschetbaliștii bul
gari au ocupat locul I în clasamen
tul final.

La închiderea ediției. In ultimul 
meci al turneului R.S. Cehoslovacă 
a întrecut R.P. Romînă cu scorul de 
85—74 (42—42). Clasament final : 1. 
R. P. Bulgaria, 2. R. P. Polonă, 3. 
R. S. Cehoslovacă, 4. R. P. Romînă.

D. STĂNCULESCU

- C.S.Ș. Cluj 57—55 (28—15, 52-52);
S.S.E. Nr. 2 Buc. — S.S.E. Constanța 
61—35 (35—15); S.S.E. Arad - S.S.E. 
P. Neamț 69-31 (31-28); C.S.Ș. Buc.
— S.S.E. Alba Iulia 94-56 (44-25).

Duminică dimineață au avut loc ul
timele partide. Pentru locurile 1—2 
s-au întâlnit formațiile bucureștene
S.S.E. Nr. 2 și C.S. Școlar. A ciștigat 
prima formație cu 43—36 (17-17). Alte 
rezultate: S.S.E. Arad — C.S.S. Cluj 
58—56 (32—28); S.S.E. Constanța —
S.S.E. P. Neamț 66—52 (38-22). Cla
sament final: 1. S.S.E. Nr. 2 BUCU
REȘTI (antrenor M. Stănculescu) — 
campioană republicană ; 2. C.S. Școlar 
București; 3. S.S.E. Arad; 4. C.S.S. 
Cluj ; 5. S.S.E. Constanța ; 6. S.S.E; 
'Piatra Neamț ; 7. S.S.E. Alba Iulia.

La Ploiești s-au încheiat, tot dumi
nică, întrecerile junioarelor. In meciul 
final, C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș a 
învins C.S.S. Luceafărul Brașov cu 
48-47 . (18-23). Alte rezultate : S.S.E. 
Nr. 2 Buc. — S.S.E. Oradea 38-36 
(16-13); S.S.E. Satu Mare - S.S.E. 
Plodești 49—41 (22—22); Știința Moi- 
nești - S.S.E. Nr. 1 Buc. 32-29 
(10—12). Clasament final: 1. C.S.S. 
HARGHITA TG. MUREȘ - campi
oană republicană ; 2. C.S.S. Luceafă
rul Brașov ; 3. S.S.E. Nr. 2 Buc,; 4.
S.S.E. Oradea; 5. S.S.E. Satu Mare; 
6. S.S.E. Ploiești ; 7. Știința Moinești; 
8. Ș.S.E. Nr. 1 Buc.

OR. POPESCU și M. POPEȘCU
coresp.

cîștigă teren...
gresul ia conducerea prin P. Niculeseu 
(încercare în min. 15) și Grivița ega
lează prin Palcan (încercare în min 38). 
La un ofsaid al lui Marinache, Țîbuleac 
reușește să transforme lovitura de pe
deapsă și Grivița Roșie își asigură avan
tajul și... victoria.

Ne-au plăcut și de această dată ar
bitrajele. Al. Camabel și St. Constanti- 
nescu au condus jocurile cu siguran t* 
și eoi»peten|ă.

ALTE REZULTATE

Știința Petroșeni — Dinamo 3—II 
(0—3) ; Rulmentul Bîrlad—Vnirea 15—3 
(9—0) ; Știința Timișoara—CSMS Iași 
0—3 (0—3) ; Gloria — Farul Constanța 
13—0 (5—0).


