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IN CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLETiLOR JUNIORI: |

I GHEORGHE COSTACHE Sl-A CORECTAT I 
| RECORDUL MONDIAL LA CIOCAN CU 1,17 m | 
| • Cîteva performanțe valoroase și mai ales promițătoare | 
= (Citiți amănunte în pag. 4-a) ~
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A IX a EDIȚIE A „CROSULUI BALCANIC"

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

Echipa feminină a Rominiei, 
Florica Grecescu și Andrei Barabaș 

au cucerit titlurile de campioni
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Reprezentativa noastră feminină de gimnastica 
a invins din nou selecționata Poloniei

Sportivii romîni au mai ocupat 4 locuri 2 și 2 locuri 3
6 p ; 2. Iugoslavia 15 p; 3. Bulgaria 
27 p ; 4. Grecia 30 p.

întrecerea seniorilor (10000 m) ■ 
fost așteptată cu cel mai mare intere».

VRNJACKA BANJA 12 (prin tele
fon). în localitate 8-au desfășurat du
minică dimineața întrecerile celei de 
a IX-a ediții a Crosului Balcanic.

FLORICA GRECESCU

Sportivii romîni au avut o compor
tare bună în întrecerile seniorilor, cu
cerind — ca și anul trecut la Istanbul 
— trei din cele patru titluri de cam
pioni balcanici. în schimb, comporta
rea junioarelor și mai ales a juniorilor 
nu a satisfăcut.

Un succes remarcabil au înregistrat 
alergătoarele noastre senioare în cursa 
de 2000 m. Ele au pornit puternic, în 
£'-np compact, s-au distanțat de cele
lalte participante și, în final, și-au 
disputat — între ele — primele locuri. 
Rezultate : 1. FL. GRECESCU (R.P.R.) 
6:40,8 ; 2. El. Teodorof (R.P.R.) 6:49,4;
3. I. Zegreunu-Miclos (R.P.R.) 6:54,6 ;
4. FI. Stancu (R.P.R.) 7:03,7 ; 5. Z. 
F'irovici (Iug.) 7:13,0 ; 6. M. Rajcov 
(lug.) 7:17,8 etc. în aceste condiții 
echipa noastră a înregistrat cel mai 
mic punctaj posibil, un adevărat „re
cord14 al competiției : 1. R.P. ROMÎNÂ

Ieri in categoria A
la fotbal

REZULTATELE ETAPEI

Dinamo București — Dinamo Pi
tești 2—0 (2—0) ’

Steaua — Șiderurgistul 5—2 
(2-1)

C.S.M.S. — Crișul 6—0 (2—0)
Stiinta Cluj — Progresul 3—2 

(1-D '
Știința Timișoara — Farul 2—2 

(1-0)
U.T.A. — Steagul roșu 0—0
Petrolul — Rapid 0—1 (0—0)

CLASAMENTUL

Crișul — Steaua
Rapid — Farul
Dinamo Pitești — C.S.M.S.
Steagul roșu — Petrolul
Știința Cluj — Știința Timișoara
Șiderurgistul — Dinamo Bucu

rești
Progresul — U.T.A.

1. Din. Buc. 17 12 2 3 38:14 26
2. Rapid 17 9 3 5 27:25 21
3. Progresul 17 8 4 5 33:30 20
4. Steaua 16 9 1 6 43:28 19
5. Petrolul 17 7 4 6 20:11 18
6. Farul 18 8 2 8 21:23 18
7. Dinamo Pit. 18 7 3 8 19:25 17
8. Steagul r. 17 6 4 7 20:19 16
9. U.T.A. 17 6 4 7 18:19 16

10. Stiinta Cluj 18 7 2 9 27:29 16
11. Crișul 18 6 4 8 16:30 16
12. C.S.M.S. 17 7 1 9 28:31 15
13. Știința Tim. 17 5 3 9 20:26 13
14. Siderurg. 18 4 3 111 16:36 11

ETAPA VIITOARE

ANDREI BARABAȘ

La startul cursei a fost prezent și 
cîștigătorul de anul trecut Muharrean 
Dalkîlic, favoritul probei, care avusese 
în acest sezon o frumoasă comportare 
în mai multe crosuri internaționale. 
S-a plecat foarte praternic. N-au trecut 
decît 2000 m și în frunte au rămas 
numai trei alergători: Dalkîlic, Cervan 
și Barabaș. între ei s-a dat lupta pînă

(Continuare in pag. a 4-a)

Programul jocurilor echipei de fotbal a țării noastre
în preliminariile campionatului mondial

FLORENȚA, 12 (Agerpres). —
în eliminatoriile celui de al 8-lea 

campionat mondial de fotbal, echipa 
R.P. Romîne va juca, după cum se 
știe, în aceeași grupă cu selecționatele 
R.S. Cehoslovace, Portugaliei și Tur
ciei.

Recent, la Florența, a avut loc o 
reuniune în cadrul căreia s-a stabilit 
calendarul întîlnirilor din această 
grupă.

R. P. Romînâ a întrecut Suedia cu 2-0 la polo
STOCKHOLM, 12 (prin telefon). 

Sîmbătă s-a desfășurat In capitala 
Suediei cel de al doilea meci de polo 
dintre reprezentativele Suediei și R.P.

Dezolare în tabăra gălățeană. Bucureștenii au înscris al treilea gol cu care s-au desprins în cîștigători
Foto ; T. Roibu

Debutul internațional din acest an al 
reprezentativei noastre feminine de 
gimnastică a coincis cu o victorie, re
purtată în fața selecționatei R.P. Po
lone, pe care echipa noastră o între
cute și în toamnă, în Polonia. O vic
torie obținută greu, după o luptă dîr- 
aă, desfășurată în ambele zile de con
cura.

Meciul dintre echipele R.P. Romîne 
și R.P. Polone a luat sfîrșit cu scorul 
de 373,521 — 372,987 în favoarea gim
nastelor noastre, iar Ia individual com
pui prima s-a clasat maestra sportului 
Sonia Iovan, care are satisfacția să fi 
ocupat LOCUL I LA TOATE CELE 
PATRU APARATE, REALIZÎND UN 
PUNCTAJ EXCELENT DE 76,331.

Dacă avem în vedere faptul că acesta 
a fost primul „examen" internațional 
al sezonului, prima verificare publică a 
unei munci intense desfășurate în 
cursul iernii, putem aprecia că, în ge
neral, nivelul de pregătire este cores
punzător etapei actuale.

Nu trebuie să uităm însă că unele 
elemente grele nu sînt încă puse la 
punct, că la unele aparate am observat 
ezitări destul de accentuate, nesigu
ranță, lipsă de continuitate în execu
ție. Sîntem convinși că și antrenorii au 
observat lipsurile manifestate, că vor 
interveni pentru lichidarea lor.

Deși a pierdut din nou în fața echi
pei noastre, selecționata Poloniei a 
constituit un adversar valoros, remar- 
cîndu-se în primul rînd prin omogeni
tate și multă siguranță. Ne-au plăcut 
Miller, Wilczek și Niedurna, iar publi
cul spectator a regretat absența din 
formația oaspe a cunoscutei gimnaste 
Natalia Kot-Wala, care s-a îmbolnăvit 
chiar înaintea startului.

Echipa R.P. Romîne va susține pri
mul meci la 30 mai 1965 cu R.S. Ce
hoslovacă la București, urmînd ca re
turul să se dispute la 19 septembrie.

Jocurile cu Portugalia au fost fixate 
la 13 iunie și 21 noiembrie (primul 
meci la Lisabona).

De asemenea, a fost stabilit primul 
joc cu Turcia, la 24 octombrie la Is
tanbul. Data returului va fi fixată 
uiteirior. Toate partidele din această 
grupă se vor desfășura in anul 1965.

ÎN CEL DE AL DOILEA JOC,

Romîne. Ca și în prima partidă, vic
toria a revenit sportivilor romîni, de 
astă dată cu scorul de 2—0 (0—0, 
1—0, 1—0, 0—0). Punctele au fost 
înscrise de Grințescu și Kroner.

Concursul a programat sîmbătă exer
cițiile impuse, cu care sportivele din 
cele două țări se pregătesc pentru a- 
propiata confruntare olimpică din ca
pitala Japoniei. întrecerea din prima 
zi a fost caracterizată de o luptă dîr- 
ză pentru fiecare zecime de punct, 
fiind urmărită — de aceea — cu mult 
interes de publicul prezent în sala 
Floreasca.

Drapa primul aparat — săriturile — 
oaspetele luaseră un avans de trei 
zecimi, prin buna comportare a lui 
Dorota Miller și Margozata Wilczek, 
clasate pe primele două locuri. în ge
neral, sportivele poloneze au execu
tat sărituri mai bune, gimnastele noas
tre arătîndu-ne că nu au lichidat încă 
o veche lacună în pregătirea lor și că 
trebuie să acorde — în continuare — 
o și mai mare atenție acestui aparat.

La următorul aparat — paralelele 
— reprezentantele noastre, mai puțin 
omogene decît adversarele lor, nni au 
reușit să recupereze din diferență. (Continuare în pag. a 3-a)

Gimnasta noastră Sonia Iovan a obținut o performanță valoroasă în concursul 
cu sportivele poloneze, cîștigînd toate probele individuale. lat-o evoluînd 

la paralele

A început returul categoriei A la handbal
Rapid București la bâieți. Electromagnetica București
și sse Timișoara la lete au realizat surprizele etapei

MASCULIN. SERIA 1

DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO 
BACĂU 14—11 (5—7). Meci interesant 
datorită evoluției scorului: 2—0 pen
tru bucureșteni la început, apoi bă- 
căoanii au egalat și au lua condu
cerea, pentru ca după pauză gazdele, 
iucînd mai calm, să întoarcă scorul 
în favoarea lor. Au marcat: Schuman 
3. Ivănescu 2, Covaci 2, Nica 2, Mu- 
reșan 2, Coman, Eftimie și Gerhardt, 

Dimpotrivă, ele au mai pierdut încă 
două zecimi, deși Sonia Iovan (9.500) 
și Emilia Liță (9,400) s-au clasat pe 
primele două locuri.

Bîrna a fost câștigată de echipa 
noastră, care astfel a redus din avan
tajul oaspetelor. Se putea realiza însă 
și mai mult la acest aparat daca ti
nerele noastre gimnaste Rozalia Baizat 
și Elena Ceampelea ar fi fost mai pu
țin emotive, mai sigure pe posibilită
țile lor, evitînd căzături care au costat 
zecimi de puncte prețioase.

Buna comportare la sol a echipei 
noastre în ansamblu, unde Sonia Iovan, 
Elena Tutan, Atanasia Ionescu și Emi
lia Liță s-au impus prin execuții ele
gante și sigure, a făcut ca rezultatul 
general să devină favorabil selecțio
natei R. P. Romîne, care după prima

ILDICO SIRIANU
CONSTANTIN MACOVEI

respectiv Martini, Sauer 7, Mirea, Mol
dovan și Schena.

TRACTORUL BRAȘOV — STEAUA 
BUCUREȘTI 12-20 (4—9). Brașove
nii au reușit să anihileze multe acțiuni 
în viteză ale bucureștenilor, care au 
demonstrat în acest meci măiestria 
lor tehnico-tactică. In final, Steaua a 
cîștigat la un scor concludent. Au 
marcat; Bulgaru 5, Iacob 4, Marcu 3, 
Telman, Totan și Jianu cîte 2, Nodea 
și Oțelea, respectiv Weber 5, Mar
tini I 3, Aledianu 2, Gale și Martini IL 
(C. Diaconescu, coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI - C.S.M.S. IAȘI 
17—13 (11—8). Joc disputat, victorie 
meritată. Au înscris cele mai multe 
puncte: Pădure 7, Nițescu 4 la gazde, 
Mîrza 6 și Țipu 5 la oaspeți. (T. Si- 
riopol, coresp.).

RAFINĂRIA TELEAJEN — RAPID 
BUCUREȘTI 14—18 (6—9) ! Rafinăria 
a decepționat prin slaba comportare 
avută. In schimb, Rapid a prestat un 
joc bun și a meritat cu prisosință vic
toria. Jucînd la intercepție, rapidiștii 
au prins regulat pe picior greșit echipa 
Rafinăriei. (M. Popescu, coresp.).

SERIA A II-A

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 17—23 (10—10). Meciul s-a 
jucat la Reghin, terenul din Tg. Mureș 
fiind suspendat. Joc plăcut, datorită 
nivelului tehnic la care s-a ridicat, și

(Continuare în pag. a 3-a)



IERI IN CATEGORIA A ® Scorul etap 
din Capitală 
roșu a smuls

un joc
Dinamo București-—Dinamo Pitești 2-0 (2-0)

Conform așteptărilor, Dinamo Bucu
rești a obținut victoria in fața colegi
lor săi din Pitești cu 2—0 (scor fixat 
la pauză) după un joc mai puțin dis
putat decît meciul din tur. desfășurat 
la Pitești, cind campionii au realizat 
4—0. Se observă, din ce in ce mai 
pregnant, cum liderul se comportă cam 
in genul purtătorului tricoului galben 
intr-o cursă ciclistă de rezistență.

Ieri jocul l-a început lent, și-a stu
diat mai întii adversarul și, cind s-a 
convins — foarte repede — cit de slabă 
ii este replica, a menținut un ritm 
încet. Pînă la golul întii. înscris de 
Frățilă in min. 27, înaintașii n-au for
țat nici o clipă, singurii care încerca
seră poarta fiind jucătorii din liniile 
dinapoi: Petru Emil (min. 10 — cu 
un șut care a trimis mingea sub bara 
transversală), Octavian Popescu (min. 
15 — obligindu-l pe Matache să sal
veze în corner), Nunweiller IV (min. 
18 — șut reținut cu dificultate pe linia 
porții).

C_e s-a petrecut după gol? Un con
traatac al formației oaspe (min. 28), 
încheiat cu o „foarfecă" spectaculoasă 
dar imprecisă a lui Naghi, urmat la 
puține minute (șase) ele al doilea gol: 
Țîrcovnicu a șutai pe direcția porții și 
mingea s-a strecurat printre picioarele 
îtii Matache (aplecat s-o culeagă) în 
plasă. După această greșeală Matache 
este înlocuit cu Niculescu dar, firește, 
modificarea survenită nu poate schim
ba în bine jocul formației din Pitești 
care greșește în continuare plimbînd 
balonul numai pe lateral sau... îna
poi. Așa se face că pînă la sfirșitul re-

• • dinamism GOLURI MULTE DAR
prizei oaspeții nu reușesc si trimită 
nici un șut pe spațiul porții apărate de 
Datcu. în paranteză fie spus, nici min
gile trimise în afara cadrului porții n-au 
depășit cifra 31

Repriza a doua debutează cu atacuri 
insuficient susținute la poarta lui Dat
cu, după care inițiativa trece de partea 
bucureștenilor. Be joacă insă in conți-

Nunweiller. în continuare remarcăm 
strădaniile lui Nunweiller III (venit 
deseori înainte) de a-și ajuta ia debut 
frățiorul mai mic și unele încercări 
— reușite — ale lui Pîrcălab de a ieși 
din anonimatul in care s-a complăcut 
aproape toată prima repriză. Atacurile 
repetate ale bucureștenilor nu vor reuși 
Insă să mai modifice tabela de marca;. 
Colegiul central de arbitri nu s-a orien

Un atac al campionilor la poarta lui Matache

serioasei dominări

ruiare In același ritm lent și acalmia de 
pe teren se simte și în tribune care, 
încetul cu încetul încep să fie părăsite 
de public, plictisit de acest meci jucat 
în... familie.

în min. 65, Dobrin îl înlocuiește pe 
Constantinescu, iar două minute mai 
tîrziu, Nunweiller VI pe Frățilă. Este 
peniru prima oară — după cum a sub
liniat și crainicul stadionului — cînd 
in formația campionilor joacă trei frați

Știința Cluj — Progresul 3-2 (1-1)
CEUJ 12 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Să începem cu ...sfirșitul, 
cu ușurarea pe care au simțit-o și ju
cătorii de la Știința și publicul în 
momentul în care arbitrul Cornel Ni
țescu din Sibiu a fluierat sfirșitul me
ciului 1 Intr-adevăr, cu toate că Știin
ța conducea cu 3—2, Progresul era 
în atac și în orice moment ar fi pu 
tut să obțină egalarea. Pentru că 
Progresul egalase de două ori în acest 
meci. în plus, să nu uităm o fază pe
trecută în min. 88 în careul studenți
lor. Iancu șutează puternic, mingea 
se îndrepta spre poartă, dar în traiec
toria ei se interpune Iofciulescu, care 
o oprește, cu gîndul să-i dea o direc
ție și mai precisă. Acest lucru per
mite lui Georgescu să intervină prompt 
să salveze un gol gata făcut. Fluierul 
final îi găsește pe studenfi învingă
tori cu 3—2 (1—1).

Muncită și dorită din toată inima 
a fost victoria cucerită azi de clujeni, 
aflați în plină cursă peniru evitarea 
zonei periculoase. De altfel, 
tim cititorilor 
pînă acum, în 
posibile. Ceea 
schimbarea în 
jene. încrederii în forțele proprii, i 
6e datoresc și cele 2 puncte cucerite 
în dauna Progresului.

La Cluj, Progresul a greșit dintr-un 
singur punct de vedere: n-a păstrat 
aceeași cadență (așa cum a făcut în 
alte meciuri) de la început și pînă la 
sfîrșit. Mai precis, n-a atacat decît în 
momentele cînd s-a văzut condusă. 
Iar în clipa în care tabela de marcaj 
indica egalitate a pus accentul pe apă
rare. Aceasta socotind probabil că 
înaintașii Științei nu se vor putea 
strecura prin filtrul unui 4—3—3, re
marcabil transpus în teren. în același 
timp trebuie arătat și faptul că înain
tașii studenți s-au oprit de multe ori 
în fața careului de 16 m din cauza 
bunei organizări a jocului de către 
bucureșteni. Știința a marcat cele 3 
goluri în urma unor lovituri libere. 
Primul gol (min. 13) a venit în urma 
unui corner. In fața porții lui Mîndru 
s-a iscat o învălmășală. Marcu trage 
in bară, 
teren și Mureșan II o introduce cu 
capul în gol. Al doilea punct (min. 
47): Ivansuc execută foarte puternic o 
lovitură Jiberă de la 20 m, Mîndru

boxează, dar Mureșan II, aflat pe fază, 
înscrie din nou. In sfîrșit al treilea 
gol (min. 83) este înscris iot de Mu
reșan II dintr-o lovitură de la 11 m, 
în urma unui henț comis în careu de 
Știrbei. Golurile Progresului au fost 
realizate de Mateianu printr-un șut 
cu efect (min. 23) și Iancu (min. 74), 
dintr-un unghi dificil.

Arbitrul Cornel Nițescu — Sibiu a 
condus mai puțin sigur, ca de obicei, 
formațiile i

Știința s Moguț—Marcu, Georgescu, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu—V. Alexandru, 
Suciu—Ivansuc, Mureșan II, Adam, 
Szabo.

Progresul: Mîndru—Ioniță, 
eu, Știrbei, I. Popescu—Iancu, 
ță—Oaidă, Mateianu (min. 78 
nea), D. Popescu, Iofciulescu.

Ivănes- 
Mafteu- 
M. Voi-

M. TUOORAN
reamin- 

câ Știința a obținut 
retur, 7 puncte din 10 
ce arată cu prisosință 
bine a formației clu-

de unde mingea revine în

tat bine delegînd la acest joc pe ar
bitrul Stelian Maiaizer (Craiova). Deși 
meciul nu i-a pus probleme dificile el 
a comis o serie de greșeli.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV. 
Ivan — Petru Emil, Oct. Popescu — 
Pircălab, Frățilă (din min. 67 Nun
weiller VI), Țircovnicu, llaidu.

DINAMO PITEȘTI: Matache (min. 
38 Niculescu) — Valean, 1. Steiian, 
Corneanu, Radu — Barbu, Dumitrescu 
— Cacoveanu. Constantinescu (min. 
55 Dobrin), Naghi, C. Ione seu.

G. NICOLAESCU

Steaua — Siderurgistul 5-2 (2-1)
în deschiderea cuplajului de pe sta

dionul „23 August” din Capitală, echi
pa gălățeană a început jocul hotărîtă 
să lupte aprig pentru cele două puncte 
din clasament. Jucătorii ei au făcut 
tot ce le-a stat în putință pentru acea
sta : au comis faulturi, au aruncat 
mingea în corner de 14 ori, au marcat 
două goluri, contribuind astfel, alături de 
învingători, la înregistrarea celor mai 
multe puncte înscrise — 7 — într-un 
meci din etapa de ieri. Steaua, la rîn- 
dul ei pornită mare favorită, a înscris 
în primele 11 minute două goluri (prin 
Pavlovici min. 3 și Constantin min. 11 
din 11 m), Koszka a comis la rîndul 
lui o serie de faulturi. Sorin Avram, 
Raksi și Pavlovici au ratat în prima 
jumătate de oră 3—4 ocazii, iar îna
intașii n-au reușit în acest timp 6ă 
fructifice nici unul din cele 9 cornere 
obținute în urma
exercitate la poarta Siderurgistului.

După un asemenea aspect de partidă 
— care în treacăt fie spus ne-a oferit 
prea puține faze de fotbal bun — se 
părea că nu vom avea de înregistrat 
în continuare decît punctele înscrise 
de înaintașii bucureșteni. Cu tot „pre
singul” însă golurile echipei gazdă 
întîrziau să se oprească în plasa lui Ni
culescu. Dimpotrivă, în urma unei lo
vituri libere de la 16 m, R. Matei re
duce in min. 33 din handicap : 2—1. 
Pînă la sfirșitul primei reprize jocul 
se echilibrează, fazele de fotbal de ca
litate, după cum am mai spus, nu se 
văd din nici o parte și intr-o atmos
feră de plictiseală generală urmează... 
pauza.

La reluare, încurajați oarecum de 
ineficacitatea fotbaliștilor de la Steaua, 
gălățenii ies în atac, controlează mai 
bine mijlocul terenului și egalează în 
min. 49 printr-un gol înscris cu capul 
de Pătrașcu. Iureșul fotbaliștilor de 
la Siderurgistul se... stinge după 20 
de minute, adică în min. 65 cînd re
venirea echipei Steaua și dominarea 
ei devin 
pînă la

C. S. M. S. - CRIȘUL
IAȘI 12 (prin telefon). Fără dis

cuție, C.S.M.S. a realizat cea mai 
bună partidă din actualul campionat. 
Nu numai cele 6 goluri înscrise ci și 
întreaga evoluție a formației ieșene 
pledează pentru acest calificativ, su
bliniat — de altfel — și de aplauzele 
repetate ale celor 20 OCO de spectatori, 
care au umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului din Dealul Copoului. Spre 
deosebire de partidele anterioare, de 
data aceasta în jocul gazdelor a apă
rut și elementul esențial: finalizarea 
acțiunilor. C.S.M.S. a arătat că știe

Știința Timișoara—Farul Constanța 2 2 (1-0)
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). —

Azi, pe stadionul 1 Mai, peste 15 000 
de spectatori au venit să vadă echipa 
locală revanșîndu-se după înfrîngerea 
cu 4—0 suferită în tur la Constanța. 
Cu toate eforturile depuse, studenții 
n-au reușit însă decît un meci egal 
(2—2) și aceasta după ce, la un mo
ment dat, în repriza secundă, erau 
conduși cu 2—1. întîlnirea a fost de 
nivel tehnic mediocru. Timișorenii au 
avut o apărare nesigură, care a comis 
multe greșeli, și un atac lipsit de pu
terea de finalizare. Oaspeții au pus 
îu majoritatea timpului accentul pe 
apărare, contraatacînd mal periculos în 
cea de-a doua repriza.

După ce Lazăr, Lereter și Mițaru ra
tează ocazii favorabile, gazdele deschid 
scorul prin Manolache, din pasa lui 
Surdan (minutul 31). In această primă 
parte, Știința șutează de 13 ori la poartă, 
dar numai 5 șuturi merg pe spațiul 
porții.

După pauză, Farul iese mai 
atac și egalează în minutul 
Tufan, în urma unui schimb 
cu Zamfir. Peste opt minute, 
execută o lovitură de colț,
scapă mingea și Zamfir aduce condu
cerea echipei constănțene.

In ultimele 15 minute, studenții au o 
revenire puternică, atacă dezlănțuit dar

decis la
51 prin 
de pase 
Bukossy
Curcan

ratează ocazie după ocazie. Egalarea 
survine în minutul 78, cînd Manolache 
trimite mingea cu capul peste Manciu, 
care ieșise din poartă, și Lereter pre
lungește traiectoria mingii, în plasă: 
2—2. După două minute, Știința în
scrie un gol prin Lereter — după pă
rerea noastră, perfect valabil — dar 
arbitrul nu acordă, pe motiv că fluie
rase un fault... cîteva faze mai înainte. 
Pînă la urmă în chida eforturilor fă-- 
cute de atacul timișorean, scorul nu 
mai poate fi schimbat.

Arbitrul Al. Pîrvu nu a acordat lo
vituri de pedeapsă la două faulturi în 
careu (unul comis de oaspeți asupra 
lui Surdan și altul comis de timișo
reanul Țurcan asupra lui Tufan). în 
plus, el n-a acordat golul de care am 
vorbit mai sus. Raport de cornere: 
8—4 (3—2) pentru Știința.

Au jucat următoarele formații:
Știința Timișoara : Curcan (din min. 

77 Petre Popa) — Botescu, Turcan, 
Hîrșova — Igna, Surdan — Matei, 
Lazăr, Manolache, Lereter, Mițaru (din 
min. 55 Mircea Popa).

Farul s Manciu — Costin, Stancu, 
Tîlvescu, Gref — Buzea (din min. 46 
Bibere), Neacșu — Bukossy, Tufan, 
Zamfir, Ologu.

AL. GROSS, 
P. VELȚAN-coresp.

din ce în ce mai concludente, 
sfirșitul jocului. In minutele

6-0 (2-0)
nu numai combinații spec- 
dar să și concretizeze. Ex- 
O circulație mai rapidă a 
schimburi de locuri, parti-

69 (Pavlovici), 72 (Creiniceanu) 
(Voinea). adică numai în 4 t 
scorul (cu care se și termină pr 
se ridică la 5—2 și puțin a lip 
el să nu ia proporții dacă Pa' 
singur cu portarul nu șuta peste 
tă, Jenei nu rata din apropler 
Constantin nu trăgea în bară 1: 
cutarea unei lovituri libere de la

Ca nivel tehnic general, cu e> 
celor 20 de minute de la înc 
reprizei a doua, cînd oaspeții a 
ționat de la egal la egal cu buci 
nii, jocul prestat de cele doui 
mâții a fost de o factură modes 

Arbitrul A. Macovei a condus 
toarele formații:

STEAUA : Suciu—Georgescu, 1 
culae, Koszka, Crișan—Jenei, 
(din min. 65 Voinea) — Sorin A 
Constantin, Pavlovici, Creinicear

SIDERURGISTUL : Niculescu 
min. 73 Cîmpeanu) — Tomescu, 1 
Florescu, Voicu—Ghcorghe ton, 
ghina—Pătrașcu (din min. 46 I 
Daraban (din min. 46 C. Mate 
Matei, C. Matei (din min. 4' 
trașcu).

C. MAI*

să creeze 
taculoase, 
plicația ? 
balonului, , ,
ciparea eficientă a fundașilor în atac, 
mai multă precizie în șuturile pe 
poartă, o admirabilă putere de luptă.

în general jocul a avut o singură 
direcție: poarta Crișului. Surprinși de 
vigoarea atacurilor gazdelor, oaspeții 
s-au rezumat la un joc strict de apă
rare în prima repriză, cînd au reușit 
să scape relativ „ieftin*, primind doar 
două goluri. Primul a fost Înscris de 
Milea în min. 8, iar al doilea de Voica 
în min. 39. Ocazii de gol au fost însă, 
mai multe, la crearea lor contribuind 
nu numai înaintașii, ci și „bîlbîielile” 
fundașilor centrali ai Crișului, stinje- 
niți în acțiunile lor tocmai de... Po
zoni, plasat între Solomon și Szacaci 
II. Cîteva exemple de ocazii ratate: 
Voica min. 17 și 26, Pop min. 31 și 40.

De-abia după golul înscris de Voica 
în primul minut al reprizei secunde 
oaspeții au renunțat la jocul strict de
fensiv și au început să atace. Dar au 
făcut acest lucru destul de timid, ne- 
reușiiTd ’ln mici un moment să pericli
teze poarta ieșenilor (de altfel, în 
acest meci înaintașii Crișului au șutat 
o singură dată pe spațiul porții ad
verse I). Cei care au marcat au fost 
tot fotbaliștii de la C.S.M.S. t Vornicu 
în min. 64 (din 11 m.), Șteffinescu în 
min. 80 șl din nou Voica în min. 81.

Arbitrul N. Cursaru—Ploiești a con
dus bine formațiile:

C.S.M.S. i Constantinescu—V. Po
pescu, Moțoc, Vornicu, Deleanu (min. 
78 Dragomirescu) — Ștefănescu, Hu
mă—Pop, Matei (din min. 78 Delea
nu), Voica, Milea.

CRIȘUL : Weichelt—Georgescu, So
lomon, Szacaci II, Balogh—Kunkuti 
(min. 61 Naghi), 
Szacaci III, Donciu, lacob.

în șuturile

Pozoni—Bakoși,

GH. VAS1L1U și A. SCAUNAȘ, coresp.

U. T.A.-S
ARAD, 12 (prin telefon de 1 

tnisul nostru). — Meciul dintre I 
și Steagul roșu s-a caracterizat 
tr-o luptă atît de acerbă pentri 
două puncte, încît aceste forma 
uitat complet de latura spectac 
Se întîlneau doar două formații 
ciate, în general, pentru posibil 
pe care le au de a presta un 
bun. Și totuși meciul de pe sta' 
din Arad a avut un alt aspect...

Cei aproape 15 000 de spectak 
urmărit o partidă în care din n 
pînă în min. 90, două echipe nei 
s-au angrenat într-un joc de 
apărările rezolvînd fiecare acțiuni 
degajări puternice. Foarte rar 
văzut un atac (fie al stegarilor, 
textiliștilor), lucrat din propriul 
în care mingea să meargă „la 
ierbii”. Rareori fundașii au ape 
pasul cu latul pentru a-și sen 
echipierii de la înaintare cu min 
mai utile. In această situație i 
destul de greu să se străpungi 
două apărări, mereu supranui 
(mai ales la Steagul roșu) și 
finalizeze măcar o ocazie. Și 
au fost. Unele chiar foarte clari

U.T.A. a atacat mai mult în 
meci. A. șutat destul de des (! 
șuturi dintre care 12 pe poartă' 
Floruț și Țîrlea au greșit, deoare 
tras numai de la distanță și p< 
unde llaidu a fost la înălțime 
min. 33, 41, 45 și 70, Țîrlea, Tor 
Floruț au tras pe lingă poarta 
De la stegari, Năftănăilă și ma 
Necula (min. 63) au ratat și 
tuații clare de a înscrie.

Steagul roșu a realizat un meci 
Poate exact ceea ce își prop 
Echipa însă, în retur, nu a marc; 
un gol. La Arad, înaintașii săi a

^jyonospo
Aș-a arată o varianta cu 12 re 

exacte l-a concursul Pronosport nr. 
12 aprilie 1964.

I. Petrolul—Rapid.
II. Știința Cluj—Progresul

III. U.T.A.—Steagul roșu
IV. Știința Timișoara — Farul

V. Steaua—Siderurgistul Galați
VI. C.S.M.S., Iași — Crișul Oradec 

VII. Dinamo București—Dinamo Pite: 
VIII. Arieșul — Industria Sîrmei

IX. C.S.M. Reșița — Minerul Baia N
X. FI. roșie Oradea — C.F.R. Ti:

XI. Foresta Fălticeni — Metalul Tî:
XII. Șt. Craiova—Șt. București

Fand de premii: 2874?
Termen de contestație 4 V

Cele 2 autoturisme oferite de 1< 
cursul special Pronosport din 5 april 
au fost cîștigate de cupoanele < 
3.957.132 și 3.298.339.



© Gazdele învingătoare în cuplajul 
învingător la Ploiești ® Steagul 

t prețios de la U. T. A.

Steagul roșu Brașov și Dinamo București 
au fost performerele etapei de ieri

MASCULIN, SERIA I

u un portar in formă, Rapid a cîștigat cu 1-0 (0-0)
porterii Rapidului, veniți în nu- 
nare ieri la Ploiești, unde au adus 
moașa lor „ta lângă", l-au acope- 
e sărutări la sfîrșitul partidei cu 
Iul, pe înlocuitorul lui Dumitriu 11 
dentat după 5 minute de joc), 

care, în min. 78, a înscris unicui 
1 îritîlniriî, după o greșeală a lui 

1 Marcel. Dar „eroul" acestui 
a fost portarul bucureștenilor, 

5Î, care numai cu 3 minute înain- 
upă alte intervenții precise, sal- 
un gol ca și făcut, în plină ofen- 
a ploieștenilor.
astfel, Rapid a cîștigat cil 1—0 

□iești, după ce în toamnă pierduse 
—0 la... București. De-ale fot- 
ti!
baliștii de la Rapid au fost, în 
al, dominați de partenerii lor de 
Iar ei s-au organizat bine în apa- 
(remarcabilă reintrarea lui Macri) 
profitat de faptul că petroliștii au 
at“ adesea mingea in fazele fi- 
Inaintarea a acționat sporadic 

irr.ele 10 minute ale meciului și 
scurtă perioadă de după marca- 

olului, s-a dovedit mobilă, punînd 
curcățură pe apărătorii Petrolului, 
fente și driblinguri derutante (Io- 
, în special). Bucureștenii au ju
rai calm și prin aceasta au reușit 
că față presiunii exercitate în cea 
mare parte a timpului de gazde,

care au acționat nervos, mai ales după 
primirea golului.

In tribune, a fost ieri multă amără
ciune. Ca întotdeauna, cind pierde 
echipa favorită. Adevărul este însă că 
ploieștenii n-ar fi trebuit să piardă 
acest meci, în care au jucat destul de 
bine și au încercat poarta adversă de 
cel puțin trei ori mai mult decît au 
făcut-o rapidiștii, în sens invers. Dar, 
pe de o parte, Andrei a apărat excep
țional, iar pe de altă parte, fotbaliștii 
de la Petrolul au avut slăbiciuni în 
atac, unde Badea și Oprișan au irosit 
o serie întreagă de acțiuni bine conduse 
de la mijlocul terenului de către Fro- 
nea, Marin Marcel și Dridea I.

Meciul a fost dinamic, a avut faze 
frumoase uneori, dar spectacolul sportiv 
a suferit în mare măsură din cauză că 
adesea s-a controlat mai mult omul și 
mai puțin mingea, tonul dîndu-1 gaz
dele.

Referindu-ne la aceste neregularități, 
ajungem, desigur, la concluzia că arbi
trul P. Sotir (Mediaș), ajutat la tușe 
de Zaharia Drăghici și Stavru Nicolau 
(Constanța), a avut o sarcină dificilă, 
de care nu s-a achitat la nivelul repu
tației sale. El a dat destule decizii gre
șite (majoritatea în defavoarea petro
liștilor) și n-a condus cu suficientă 
fermitate, făcîndti-se că nu observă fap
tul că Fronea a lovit fără balon și că 
Dridea I l-a bruscat chiar pe el I

RAPID: ANDREI — Lupescu, MO- 
TROC, Coe. MACRI - JAMAISCH1, 
GEORGESCU — Năsturescu, Dumi
tru II (Dinu), 1ONESCU, Codreanu.

PETROLUL : Sfetcu — PAHONȚU, 
Hălmăgeanu, MARIN MARCEL, Flo- 
rea — FRONEA, Uălăgian (Iuhas) — 
Oprișan Badea, DRIDEA I, DRIDEA 
11.

JACK BERARIU

Rezultatele din categoria B
SERIA I

REZULTATELE DE IERI

roșu 0-0

Foresta Făli.-—Met. Tîrg. 4—3 
Met. Buc.—Unirea Rm. VI. 4—1 
Tract. Brașov—Din. Bacău . 2
Șt. Craiova—Știința Buc. 1—0 
Șt. Galați—C.F.R. Pașcani 3—1 
Ceah. P. N.—Chimia Făg. 2—0 
Poiana Cîmp.—Fl. Moreni 2—f

Știința București, Dinamo Bacău 
Poiana Cîmpina, Metalul Tîrgoviște 
C.F.R. Pașcani.

SERIA A Ii-a

1—0

0 (0—oj 
•0(1—0)

REZULTATELE DE IERI

șapte șuturi pe poartă. Este o 
trată „performanța" ca în patru 
iri să nu înscrii măcar o dată 1 
litrul Marin Niță — București — 
idus bine formațiile :
'.A.: Coman — Bacoș, Capaș, 
îs, Neamțu — Comisar, Chivu — 
ș, Țîrlea, Floruț, Seliinesi I (min. 
saco).
EAGUL ROȘU : Haidu — Campo, 

Sigheti, Naghi — Pescaru, Se- 
— Uașoti, Năftănăilă, Necula, 

esi II.

CLASAMENT

CONSTANTIN ALEXE

serie de reușite aruncări de la semi- 
distanță. (Em. Grozescu — coresp.)

ȘTIINȚA CLUJ - DINAMO ORA
DEA 72-59 (42—27). Deși au eiști- 
gat, studenții au jucat mai slab ca 
în întîlnirile precedente. Ei s-au an
grenat în ritmul lent impus de oaspeți 
și au ratat nepermis de multe. încercări 
la coș. (V. Morea — coresp. reg.).

Siderurgistul Galati — Stiinta Tg. 
Mureș 75—62 (39—31); Politehnica 
Cluj — Știința București 68—51 (32— 
20) ; Rapid București — Știința Cra
iova 85—59 (39—26).

SERIA A II-A ; Voința Tg. Mureș —. 
Farul Constanța 56—62 (31—28) ; Pro
gresul București — Voința Satu Mare 
73—63 (34—31, 58—58) ; Olimpia
M.I. - C.S.M.S. Iași 57-55 (24 -30) ; 
Constructorul Iasi — A.S.A. Bacău 
72—77 (31—39).’

STEAUA — STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV 86—97 ( 44—50) II O partidă ex
trem de spectaculoasă, care a produs 
una din marile surprize ale campio
natului. După cum începuse acest meci 
(7—2 în min. 3 și 15—8 în min. 7) 
puțini erau acei care duminică dimi
neața, în sala Giulești, ar fi acordat 
un credit formației brașovene. Și cu 
toate acestea...

Impunînd jocului un ritm sufocant 
(și bucureștenii au greșit mult accep- 
tîndu-1), atacînd tot timpul, „stegarii” 
au reușit într-un timp foarte scurt nu 
numai să echilibreze situația, dar să și 
treacă la conducerea „operațiilor" 
(36—26 min. 13). Zona lor foarte agre
sivă a incomodat, de asemenea, pe ju
cătorii de la Steaua, care nu au reușit 
în continuare să se mai regăsească în 
nici un moment. Aceasta a făcut ca 
echipa din Brașov să-și mărească per
manent avantajul, ajungînd în min. 31 
să conducă cu 78—60 I Toate încercă
rile militarilor de a reface situația 
(chiar și „presingul" din ultimele mi
nute) au fost zadarnice. Steagul roșu 
a luptat cu o voință demnă de re
marcat și, pentru modul în care a jucat 
duminică dimineața, poate constitui un 
model de felul în care o echipă tre
buie să-și apere șansele într-un meci 
în deplasare. Steaua a făcut o par
tidă slabă, mai ales în apărare. 
Jucătorii bucureșteni s-au mișcat greoi, 
au atacat mai mult individual, fără o 
orientare tactică precisă. Și în felul 
acesta nu puteau realiza mai mult... 
(a. v.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
BUCUREȘTI 72—93 ( 35-39). Timp 
de 26 de minute partida a fost echili
brată. Apoi, oaspeții au preluat iniția
tiva, obținînd o victorie meritată. Di- 
namoviștii au avut o pregătire supe
rioară și s-au impus în final printr-o

De azi, în

întrecerea
sala Floreasccj

finală
a echipelor feminine
Fruntașele baschetului nostru feminin 

încep astăzi, în sala Floreasca, turneul 
final pentru cucerirea titlului de cam. 
pioană. Spre deosebire de ediția pre, 
cedentă, de data aceasta cele 4 compel 
titoare (aceleași de anul trecut) por
nesc în întrecere cu bagajul de puncta 
acumulat în campionat:

1. Știința 18
2. Rapid 18
3. Mureșul 18
4. Voința 18 _
Astăzi, începînd de la ora 17,30, se 

desfășoară meciurile Mureșul — Rapid 
(44—48 și 43—63) și Voința — Știința 
(51—78 și 60—66). în paranteze stn.li 
rezultatele din tur și retur. în deschi-i 
dere se va desfășura meciul masculin 
Steaua — Știința Craova.

17
16
12
10

1141:827 34
1198:803 32
950:873 24

C.S.M. Sibiu—A. S. Cugir 3—0 (2—0)
Min. Lupeni—Jiul Petrila 2—2 (2—0)
C.S.M. Reșița—Min. B.M. 2—0 (0—0)
Fl. r. Oradea—C.F.R. Tim. 1—1 (0—0)
G.M. Med.—C.S.M. Cluj 2—0 (1—0)
Arieșul Turda—Ind. Sîrmei

C. Turzii 2—0 (1—0)
A.S.M.D. Satu Mare — Mureșul 

Tg. Mureș 1—0
22
20
20
19
19
18
17
17
17
16
15
15
12
11

1. Poiana Cîmpina 
C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîrgoviște 
Tractorul Brașov

5. Știința București
6. Știința Craiova
7. Dinamo Bacău
8. Metalul București
9. Unirea Rm. Vîlcea

10. Ceahlăul P. Neamț
11. Flacăra Moreni
12’ Chimia Făgăraș
13. Foresta Fălticeni
14. Știința Galati

ETAPA VIITOARE: Știința
— Știința Galați, Chimia Făgăraș — 
Flacăra Moreni, Unirea Rm. Vîlcea — 
Ceahlăul P. Neamț, Foresta Fălticeni— 
Tractorul Brașov, Metalul București —

2.
3.
4.

17 
17 
17 
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

(0-0)

Craiova

EZULTATELE DIN CATEGORIA C
SERIA EST SERIA NORD

CLASAMENT

REZULTATELE DE IERI

va Iași — Chimia Onești 2—2 
export Focșani—Lam. Brăila 2—2 
ntul Bîrlad—Petr. Moinești * ~
a Buhuși—Unirea Botoșani 

Mizil — Dinamo Suceava 
Tecuci—MetalospOrt Galați

CLASAMENT

minorul Brăila 
roșie Tecuci 

namo Suceava 
xtila Buhuși. 
timia Onești 
pid Mizil 
rldova Iași 
uctexport Focșani 
îtalosport Galați 
irea Botoșani 
lmentul Bîrlad 
trolul Moinești

PA VIITOARE: Rapid
i. Moldova Iași — Metalosport Galați, 
orul Brăila — Fl. roșie Tecuci, Di- 
Suceava — Rulmentul Bîrlad, Chimia 

l — Fructexport Focșani, Unirea Bo- 
— Petrolul Moinești.

(1-1)
(0-1)
(2-0)
(1-D 

amînat
3—0 (2—0)

4—2
3—1

14
15
12
14
15
14
15
15
15
15
15
15

7
7
6
6
6
7
6
5
5
5
3
3

4 3 
4 4 
4 2
4 4 
4 5 
1 6
3 6
4 6
4 6
2 8
5 7
3 9

36:15 
34:18 
21:13 
22:18 
17:14 
17:21 
20:26 
23:20 
20:25 
17:25 
18:40 
20:30

18
18
16
16
16
15
15
14
14
12
11
9

Mizil — Textila

SERIA VEST
REZULTATELE DE IERI

ri Tr. Severin — Teba Arad 2—0 (2—0) 
Tg. Jiu — Trac; Corabia 1—0 (0—0)

Dmotor Tim.—Steaua r. Salonta 0—0 
irgistul Hunedoara — 
troputere Craiova
rl Deva — C.F.R. Arad 
iul Arad — Victoria Călan

CLASAMENT

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3—0 (1—0)
1—1 (0—0)
2—0 (0—0)

gonul Arad 
talul Tr. Severin 
ndutii Tg. Jiu 
ictromotor’ Tim. 
ictropufere Craiova 
?.R. Arad 
lerurg. Hunedoara 
retorul Oradea 
:toiia Călan 
aerul Deva 
iaua roșie Salonta 
ba *

io 
io
8
6
6
5
7
7
6 2
5 4
5 3
1 3

Deva
Ardd

1 
o
2
4
3
5
1 
0

4
5
5
5
6
5
7
8
7
6
7 

11

42:15 
25:24 
26:16 
20:20 
23:22 
17:19 
21:29 
26:25 
18:21 
17:20 
17:23 
14:32

21
20
18
16
15
15
15
14
14
14
13
5

Side- 
Me-

Arad

VIITOARE: Minerul
Huhedoafd, C.F.R. __

... Severin, Tractorul Corabia — Va- 
Arad, Victoria Călan _ __________
ara, Teba Arad — Steaua roșie Sa- 

Pandurii Tg. Jiu

?A 
ul 
fr.

Electromotor

Electroputere

REZULTATELE DE IERI

Rapid Tg. Mureș—Metrom Brașov 0—3 
Min. Baia Sprie—Recolta Cărei 1—2 
Unirea Dej — Soda Ocna Mureș 1—1 
Min. Bihor—Chimica Tîrnăveni 3—1
F-ța Sigh. — Textila Sf. Gheorghe 2—0 (0—0) 
Met. Baia Mare — Gloria Bistrița

CLASAMENT

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

(0—2)
(1-2)
(0-1)
(1-1)
;■ ■) 

2—1 (1—0)

Reprezentativa noastră feminină 
a învins din nou selecționata Poloniei

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Baia Mare 
Timișoara 
Reșița
Lupeni

1 Minerul
2. C.F.R.

C.S.M.
Minerul _ , 
Gaz Metan Mediaș 
Jiul Petrila
A S. Cugir

8. C.S.M. Sibiu
9. Arieșul Turda

10. A.S.M.D. Satu-Mare
11. Ind. Sîrmei C. Turzii
12. Flamura roșie Oradea
13. Mureșul Tg. Mureș
14. C.S.M. Cluj

3.
4.
5.
6.
7.

2 
1
4
7
3

(Urmare din pag. 1)

ETAPA VIITOARE* Mureșul Tg. Mu
reș — Minerul Lupeni, C.F.R. Timi
soara — Arieșul Turda, A.S. Cugir — 
A.S.M.D. Satu Mare, C.S.M. Reșița — 
C.S.M. Cluj, Jiul Petrila — Fl. roșie 
Oradea, Minerul Baia Mare — Gaz Me
tan Mediaș, Ind. Sîrmei C. Turzii — 
C.S.M. Sibiu.

23
23 
20 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16

zi conducea cu 185,559 Ia 185,460 p. 
13 Y Ieri, la exercițiile liber alese între- 
13 X cerea a fost la fel de echilibrată, toate 

concurentele liuptînd din răsputeri pen
tru fiecare zecime de punct. Echipa 
noastră reprezentativă a „mers" mai 
bine ca în prima zi, cîștigînd trei din 
cele patru aparate și necedînd nici un 
moment conducerea.

REZULTATE TEHNICE î echipe: 
R. P. Romînă 373,521 p ; R. P. Polonă 
372,987 p ; individual compus : 1. So-

nia Iovan 76,331 p ; 2. Atanasia Io-' 
nescu 75,497 p ; 3. Emilia Liță 75,164 
p ; pe aparate : SĂRITURI — 1. Sonia 
Iovan 18,899 p ; 2. Dorota Miller 18,866 
p; 3. Emilia Liță 18.732 p ; PARA
LELE — 1. Sonia Iovan 19,000 p ; 2. 
Atanasia Ionescu 18,933 p ; 3. Bar
bara Eustachewicz 18,799 p; BÎRNĂ 
— 1. Sonia Iovan 19,133 p ; 2. Atana
sia Ionescu 18,932 p; 3. Elzbyeta Apose 
tolska 18,900 p ; SOL — 1. Sonia I<H 
van 19,299 p ; 2. Emilia Liță 19,035

3. Elena Tutan 18,999 p.

A ÎNCEPUT returul CATEGORIEI A
(Urmare din pag. 1)

FEMININ, SERIA I

peții au jucat neașteptat de bine 
cîștigat pe merit. Tehnometal a 
nat crispat și a ratat mult. (I. 
coresp.). Rapid —■ S.S.E.

3
5
4
6
6
6
6
7
8
7

10
11

22 
18
18
18
17
17
14
14
13
12
10
7

1. Recolta Cărei
2. Metrom Brașov
3. Unirea Dej
4. Gloria Bistrița
5. Soda Ocna Mureș
6. Minerul Baia Sprie
7. Faianța Sighișoara

Minerul Bihor
Textila Sf. Gheorghe 
Chimica Tîrnăveni

11. Rapid Tg. Mureș
12. Metalurgistul B. Mare

ETAPA VIITOARE: Textila
Chimica Tîrnăveni, Metrom Brașov _ „ 
ianța Sighișoara, Gloria Bistrița — Minerul 
Baia Sprie, Soda Ocna Mureș — Rapid Tg. 
Mureș, Recolta Oarei — Metalurgistul Baia 
Mare, Unirea Dej — Minerul Bihor.

8.
9.

10.
11

10 2
8 2
7 4 

0
1
1
4
2

6 1
4 4
5 0
3 1

9
8
8
5
6

37:15 
31:19 
33:21 
31:22 
31:23 
19:16 
17:20 
22:28 
16:19 
19:28 
20:39 
11:37

Sf. Gheorghe—
Fa-

SERIA SUD
REZULTATELE DE IERI

Electrica Fieni—C.F.R. Roșiori 2—0 
Unirea Răcari—Tehnometal Buc. 
Portul G-ța — Progr. Alexandria 
Muscelul C-lung—Fl. roșie Buc. 
Victoria Giurgiu—Electrica C-ța 
Dinamo Vict. Buc.—Met. Pitești

CLASAMENT

2—0
5—1 
0—1 
4—0 
2—1

(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(0—0) 
(i—o) 
(0—1)

ETAPA VIITOARE: Victoria Giurgiu — Pro
gresul Alexandria, C.F.R. Roșiori — Dinamo 
Victoria București, Electrica Fieni — Me
talul Pitești* Portul Constanța — Electrica 
Constanța, Flacăra roșie București — Unirea 
Răcari, Tehnometal București — Muscelul 
Cîmpulung.

1. C.F.R. Roșiori 15 9 2 4 19: 6 20
2. Dinamo Victoria Buc. 15 9 2 4 29:16 20
3. Victoria Giurgiu 15 7 4 4 30:19 18
4. Flacăra roșie Buc. 15 6 5 4 20:14 17
5. Metalul Pitești 15 7 3 5 20:26 17
6. Portul Constanța 15 7 1 7 26:18 15
7. Progresul Alexandria 15 4 7 4 16:22 15
8. Tehnometal București 15 6 2 7 18:30 14
9. Unirea Răcari 15 5 3 7 22:18 13

10. Electrica Fieni 15 5 2 8 20:30 12
11. Muscelul Cîmpulung 15 4 2 9 18:30 10
12. Electrica Constanța 15 3 3 9 20:29 9

echilibrat timp de 48 de minute 
(15—15). (D. Ghitescu, coresp.).

VOINȚA SIBIU ’— VOINȚA SIGHI
ȘOARA 16—16 (9—10).

STIINTA TIMIȘOARA - ȘTIINȚA 
PETROȘENI 24—19 (13—10). Joc
echilibrat majoritatea timpului. Local
nicii s-au detașat în finalul partidei. 
(A,. Arnăutu, coresp.).

TEHNOMETAL TIMIȘOARA — DI
NAMO BRAȘOV 11—22 (6—11). Oas- 

și au 
acțio- 
Stan.

diferență (trăgînd o dată 
și în bară!), după ce fu
sese condus cu 8—3 și 
8—4.

VOINȚA SIGHIȘOARA 
— PROGRESUL BUCU
REȘTI 8—8 (3—4). Voin
ța a jucat cu 5 junioare 
în formație și a ratat vic
toria în-ultimul minut, 
cînd a primit ușor un gol 
și a ratat un 7 m. Pro
gresul a avut inițiativa 
în prima repriză. Princi
palele realizatoare: Da- 
niciuc (V) 4 și Bogdan 
(P) 5. (I. Turjan, coresp ).

RULMENTUL BRAȘOV
FECȚIA BUCUREȘTI 5-15 (1-8). 
Echipa locaiă s-a prezentat foarte slab, 
nereușind să facă față atacurilor in
sistente ale oaspetelor, care 
cretizat majoritatea acțiunilor, 
căreahu, coresp.).

CON-

RAPID BUCUREȘTI - S.S.E. PLO
IEȘTI 13—7 (6—3). Campioanele au 
avut indisponibilități în tot și au pre
zentat doar 7 jucătoare de cîmp. Totuși, 
ele au cîștigat sigur datorită unui joc 
mai rapid și mai eficace. Oaspetele 
au opus o rezistență dîfză. Au marcat : 
Boțan (7), Hedeșiu 2, M. Constanti- 
nescu 2, Roth și Alexe, respectiv Do- 
bîrceanu 4, E. Constantinescu 2 și 
Georgescu. Arbitru: Gh. Lungu' — 
Brașov.

STIINTA BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 8—7 (4—3). Un joc 
cu finaluri de reprize pasionante. Știin
ța a condus cu 4—0, dar Tractorul a 
redus scorul la 4—3, pentru ca după 
pauză să ajungă din nou la un gol

SERIA A IEA

Schuster 2 și

au con-
(V. Se-

BUCU-ELECTROMAGNETICA
REȘT1 — C.S.M. SIBIU 11—5 (7—2)! 
Victorie meritată. Electromagnetica a 
jucat mai bine, atît în atac cît și în 
apărare. Oaspetele au încercat după 
pauză să răstoarne avantajul în favoa
rea lor, însă fără rezultat. Au înscris: 
Sotir 2, Kutscher 2, Zamfirache 2, 
Onghert 3, Dumitru și Popescu, res-

Ana Boțan a șutat peste blocaj, mareînd încă un gol 
pentru echipa sa (fază din partida ~

Ploiești 13—7)

pectiv Birthelmer 2, 
Draser.

S.S.E.
TORUL TIMIȘOARA
Gazdele au jucat foarte slab, 
remarcat: Talpai, Koncz (Constructo
rul), Pușeașu, Cerchezan (S.S.E.). 
Tăutu, coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — MUREȘUL 
MUREȘ 9—8 (5—4). Studentele 
condus majoritatea timpului și au 
ținut o victorie muncită. Din min. 42 
nu s-a mai înscris nici un gol. (P. 
Radvani, coresp.).

S.S.E. (fost BANATUL) TIMIȘOA
RA
(5-4)- Meci disputat, în care S.S.E. a 
cîștigat prin jocul său plin de voințl 
și elan.

PETROȘENI — CONSTRUC-
7—14 (4—5) I

S-au

(N.

TG.
au

ob-

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 13—9

(L. M-akai, coresp.).



& ATLETISM
Prima reuniune in aer liber Concursul de primăvară al juniorilor

Citeva aprecieri după evoluția „olimpicilor" GHEORGHE COSTACHE
Componenții lotului olimpic au 

susținut duminică dimineața, în aer 
liber, ultima lor verificare fără deci
zie, înaintea primului meci internațio
nal din acest an, care-1 vor disputa

A IX-a ediție
a „Crosului Balcanic"

(Urmare din pag. 1)

în apropierea liniei de sosire. Orien- 
tîndu-se mai bine și declașînd atacul 
final la momentul oportun, Andrei 
Barabaș a obținut o victorie meritată. 
Rezultate : 1. A. BARABAȘ (R.P.R.)
30:25,8; 2. M. Dalkilic (T) 30:28,4; 
3. F. Cervan (I) 30:28,6; 4. S. Vazici 
(I) 30:59,8 ; 5. Ov. Lupu (R.P.R.) 
31:05,4 ; 6. Z. Vamoș (R.P.R.) 31:21,6; 
7. S. Saban (T) 31:25,0; 8. I. Ivano- 
vici (I) 31:27,4; 9. I. Bogunovici (I) 
31:42,4; 10. I. Peev (B) 31:47,2;...
13. I. Rusnac 31:56,5; 14. 1. Veliciu 
32:15,2 ;... 22. V. Caramihai 32:55,6. 
Față de posibilitățile reale apreciem ca 
necorespunzător locul ociupat de Va- 
moș, care a concurat fără prea mult 
curaj. Clasamentul pe echipe : 1. IU
GOSLAVIA 24 p; 2. R.P. Romlnă 25 
p ; 3. Turcia 38 p ; 4. Bulgaria 51 p ;
5. Grecia 72 p.

O luptă foarte dîrză și o sosire „gru- 
pată'* a avut loc în întrecerea junioa
relor pe 1000 m. Din cauza acestei 
sosiri „strînse* * * * * * * * * * 11 * * 14 15 rezultatele oficiale n-au 
mai fost conforme cu realitatea : 1. 
y. N1COLICI (I) 3:02,2 ; 2. L. Frunză 
(R.P.R.) 3:02,4 ; 3. M. Petrovici (I) 
3:05,8 ; 4. CI. Iacob (R.P.R.) 3:05,9 ;

Prin victoria obținută ieri în fața
C.P.B. 3—2 (9—15, 14—16, 15—11,
15—3, 15—13), voleibalistele de la 
Rapid au cîștigat primul loc în clasa
mentul „Cupei R.P.R.“ și nu-1 mai pot
pierde nici dacă sînt învinse cu 3—0 
în meciul restant cu Dinamo, de du
minica viitoare. Cît privește întîlnirea 
care le-a pecetluit giuleștencelor cuce
rirea trofeului, ea a fost o dispută 
pasionantă, corn arată de altfel și sco
rul. Ceea ce nu arată însă este că
C.P.B.. care în orice caz a lăsat din 
nou o frumoasă impresie, putea cîștiga 
cu 3—-0, dacă ar fi insistat ceva mai 
mult în cel de al treilea set, în care
a condus cu 5—3, 9—8 și 11—10. De 
la Rapid s-au evidențiat Doina Popes
cu, Daniela lancu și Natalia Todorov-
schi, iar de la C.P.B. — Ileana Mă
răcine, Ana Zabara și Ecaterina Cră
ciun. A arbitrat bine Etn. Costoiu.

ÎN CELELALTE MECIURI FEMI
NINE ALE ETAPEI : Știința Cluj —
C.S.M. Sibiu 3—0 (11, 11, 11); Dina
mo — Progresul 3—1 (10—15, 15—8, 
15—12, 15—11); Știința București — 
Farul Constanța 2—3 (13—15, 15—13,
14— 16, 15—6, 11—15).

IN MECIURILE MASCULINE DE 
IERI PENTRU „CUPA R.P.R.“ :

Știința Galați — Tractorul Brașov 
3—1 (16—14, 20—18, 9—15, 15—13).

Steaua — Știința Cluj 3—2 (15—11,
15— 10, 13—15, 12—15, 15—5). Parti
dă de bun nivel tehnic. Steaua a învins 
datorită jocului mai decis în atac din 
setul ultim. S-au remarcat : Dumitres
cu, Pavel, Stănculescu (Steaua), Biji și 
Rednic de la Știința. (G. CIORANU- 
corcsp.).

5. S. Benele (I) 3:05,9 — a sosit, în 
realitate pe locul 71; 6. V. Furdui 
(R.P.R.) 3:05,9; 7. V. Birsan (R.P.R.) 
3:06,0. Clasamentul pe echipe a con
semnat o situație rar întîlnită la cros, 
două echipe la egalitate de puncte : 
1. IUGOSLAVIA 11 p ; 2. R.P. Romînă 
11 p ; 3. Bulgaria 24 p.

Crosul juniorilor (4000 m) s-a în
cheiat cu victoria favoritului Mehmet 
Ay, cîștigător și anul trecut. Dintre 
concurenții noștri s-au comportat bine 
doar Dan Săvesciu și Cioca — revelația 
crosului de la Călimăneșli — care a 
arătat frumoase posibilități. Foarte slab 
locul pe care s-a clasat Perju. Rezul
tatele : 1. AY (T) 12:21,2 ; 2. D. Irek 
(1) 12:28,4; 3. I. Pavlicevici (I)
12:33,4; 4. D. Săvescu (R.P.R.)
12:35,6 ; 5. T. Sagdur (T) 12:36,2;
6. F. Sagdas (T) 12:37,2 ;... 12. Cioca ; 
15. lordache ; 17. Perju ; 23. I. Că- 
praru. Clasamentul pe echipe : 1. IU
GOSLAVIA 21 p; 2. Turcia 22 p ; 3. 
R. P. Romînă 44 p ; 4. Bulgaria 58 p ; 
5. Grecia 65 p. 

VOLEI
Sportivele de la Rapid au cucerit „Cupa R.P.R."

duminică 19 aprilie în compania selec
ționatei R.P.D. Coreene.

Cu excepția cîtorva categorii, selec- 
ționabilii s-au comportat în general 
bine. Ei au corespuns așteptărilor, 
astfel că s-a rezolvat, în linii mari, 
problema alcătuirii formației care ne 
va reprezenta in meciul de săptămina 
viitoare.

C. CIUCA, in meciul cu V. Nițoi 
(Progresul), fără să evolueze la ade
vărata sa valoare, a arătat o creștere 
de formă. N. PU1U, în compania lui
C. Stanef (S.S.E. Viit.), nu s-a între
buințat decit în ultima repriză. In pri
mele, cei doi pugiliști au făcut mai 
mult o demonstrație.

După un început vijelios, C. BU- 
ZULIUC a greșit tactic, angrenîndu-se 
în boxul bătăios și confuz practicat 
de adversarul său D. Fieraru (Pro
gresul), incit, la un moment dat, nu 
mai recunoșteam pe componentul lo
tului olimpic. O și mai gravă greșală 
tactică a comis P. VANEA, în meciul 
cu M. Dincă (Progresul). Vanea a 
arătat că nu știe să se descurce în 
fața unui adversar mai scund și cu o 
gardă joasă. Credem că lipsa lui de 
orientare tactică se datorește și baga
jului sărac de procedee tehnice stă- 
pînite. In trei reprize, Vanea n-a în
cercat nici măcar o lovitură de jos în 
sus. Tot necorespunzător (dar mai 
bine decit în primele sale meciuri din 
acest an) a evoluat FL. PATRAȘCU 
în partida cu C. Rusu (Progresul).

Foarte bine din toate punctele de 
vedere s-au prezentat I. MIHAL1C, C. 
NICULESCU și 1. MONEA.

Deși bine pregătit din punct de ve
dere fizic H. LEOV, mai are mult de 
lucru pentru îmbunătățirea tehnicii.

M. Gheorghioni (Steaua) s-a com
portat la valoarea sa în partida cu
D. Filip (Progresul). — m.t. —

RUGBI
REZULTATE AȘTEPTATE IN ETAPA DE DUMINICĂ

Din nou stadionul din Parcul Copi
lului a găzduit un interesant cuplaj 
de rugbi. „Deschiderea" au furnizat-o 
formațiile Progresul și Rulmentul Bir- 
lad, care la sfîrșitul celor 80 de mi
nute de joc și-au împărțit punctele: 
9—9. Rezultatul, poate neașteptat pen
tru suporterii Progresului, reflectă just 
desfășurarea partidei. Meciul a plăcut 
prin dinamismul său, dar ambele echi
pe au redus — în bună măsură —

Rapid — Știința Timișoara 3—1 
(15—6, 14—16, 15—6, 15—7). Cu toate 
că formația feroviară a apărut pe te
ren m numai doi jucători din prima 
garnitură (Mincev și Ardelea), ea a 
reușit totuși să se impună în fața unui 
adversar care doar în setul secund i-a 
pus probleme. Oaspeții au greșit mai 
ales la preluarea mingii. S-au eviden
țiat : Mincev, Costinescu și Bărăscu 
de la Rapid, Mușat și Costea de la 
Știința Timișoara. (A. ZAMFIRESCU- 
coresp.).

Dinamo — Petrolul Ploiești 3—1 
(15—12, 11—15, 15—9, 15—12).

Progresul — Farul Constanța 3—1 
(15—10, 15—12, 13—15, 15—8). Deși 
lipsiți de serviciile titularilor Micu- 
lescu, Chezan și .Vasiliu, învingătorii 
au avut o misiune ușoară în fața Fa
rului. Constănțenii le-am dat gazdelor, 
e adevărat, o replică curajoasă, dar 
le-au opus un lot incomplet, ceea ce 
pentru echipa lor (insuficientă ca va
loare și atunci cînd e completă) re
prezintă un dezavantaj mult mai mare 
decît pentru bucureșteni. Aceștia pu
teau învinge ou 3—0 dacă renunțau Ia 
demonstrația de înfumurare și de nese
riozitate din cauza căreia, în setul al 
treilea, n-au mai fost în stare să facă 
nici un punct de la 13—7 pentru ei 
pînă la 15—13 pentru Farul ! Evi- 
dențiații meciului : Cherebețiu, Zapo- 
rojescu, Ozttm (Progresul), Timirgazin 
și Vasiliu (Farul). Bun — arbitrajul : 
M. Zelinschi.

I
CONSTANTIN FAUR

ȘI-A CORECTAT RECORDUL MONDIAL CU 1,17 i
• Cltcva perîormanfc valoroase și mai ales promifătoar

Capricioasă primăvară!... 
Zile însorite, călduroase, 
te îmbie să-ți scoți pal
tonul să-l pregătești pen
tru naftalină. Deodată e 
iarăși frig, începe să 
plouă, ba mai și ninge, 
mai zdravăn decit astă 
iarnă. Te uiți cu jind Ia 
balonzaidul din cuier. In 
multe orașe, săptămîni 
de-a rîndul, a fost vreme 
urîtă că nici nu-ți venea 
să ieși din casă.

Cum a fost vremea în 
diferite colțuri ale țării 
s-a văzut și din... îmbră
cămintea participanților 
la concursul atletic de 
primăvară. Unii au venit 
in haine ușoare, alții cu 
paltoane și cu fulare la 
git. Cum au venit imbră- 
cați la București tot așa 
s-au și... pregătit pentru 
acest concurs ; inaugura
rea sezonului competi
țiilor oficiale in aer liber. 
Cei din localitățile cu 
vreme mai bună au avut 
posibilitatea să se pregă
tească cu sîrguință și se
riozitate pentru acest 
concurs, alții abia au 
putut face citeva ședințe 
de antrenament în aer
liber, de pregătire specifică. Și rezulta
tele înregistrate n-au putut trece cu 

doar la aceasta evoluția lor de ieri. 
Bucureștenii, care păstrau prima șansă, 
au jucat bine pe înaintare dar aproape 
deloc cu linia de treisferturi. Ceea ce 
și explică cauzele multor acțiuni nefi
nalizate. Rulmentul a fost o surpriză 
destul de plăcută pentru publicul bucu- 
reștean. Adversarii Progresului au 
luptat cu mai multă convingere, au 
încercat să deschidă mai mult jocul 
și, deși erau conduși la pauză cu 9—0, 
au reușit să „stopeze" atacurile bucu- 
reștenîlor și să... egaleze. Cele două 
puncte cucerite sînt pe deplin meritate 
și ele ar trebui să stimuleze pe bîr- 
lădeni spre practicarea aceluiași joc 
dîrz, cu elan, dar cu mai multă orien
tare tactică.

Scorul a fost deschis de Craioveanu 
în min. 15 (încercare) : 3—0. O lo
vitură de picior căzută, excelent rea
lizată de Negulescu, și apoi cu două 
minute înainte de sfîrșitul reprizei, 
una executată de Sorin Niculescu, aduc 
Progresului cele 9 puncte. După pauză, 
bucureștenii nu mai reușesc să înscrie. 
Birlădenii acționează curajos și ega
lează prin Crișan (lovitură de picior 
căzută) și Călin (două lovituri de 
pedeapsă). In ultimul minut de joc, 
Craioveanu șutea ză — pentru a doua 
oară — în... bară.

In cel de al doilea joc, Srivița Ro
șie a repurtat, așa cum era de așteptat, 
victoria în fata studenților clujeni t 
14—0 (5—0). Grivița a manifestat 
superioritatea în toate compartimentele, 
a arătat o bună pregătire, dar a jucat 
inegal, cu evidente scăderi de ritm. 
Clujenii în real progres față de ulti
mele evoluții din Capitală, au oferit 
o replică deosebit de dîrză, excelînd
— din păcate — numai în apărare. 
Cîteva contraatacuri au arătat însă că 
tînăra formație clujeană are perspec
tive.

Punctele au fost realizate de Țlbu- 
leac (încercare, în min. 10) care a ur
mărit atent o minge trimisă de Costel 
Stănescu (tot Țîbuleac a transformat), 
Wtisek în min. 56 — încercare reali
zată după o frumoasă acțiune „lu
crată" de Oblemenco —, Climovschi
— încercare în min. 75 și Balcan — 
încercare în min. 78.

DAN GIRLEȘTEANU

• ANCORA GALAȚI — STEAUA 
6—33 (3—8) • ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL 0-17 
(0-9) • C.S.M.S. IAȘI - ȘTIINȚA 
PETROȘENI 3-0 (3—0) • DINA
MO — GLORIA 14—3 (3—3).

GHEORGHE COSTACHE 

vederea acest „amănunt", atit de im
portant.

S-a putut observa, însă, din evoluția 
celor mai mulți dintre participant că 
există o bază — cu mult mai serioasă 
decît în alți ani — de pregătire fizică 
multilaterală, pe care, cu migală și 
perseverență, se vor putea „clădi1* în 
acest an o serie de rezultate dintre 
cele mai bune. începutul a fost făcut 
cu acest concurs, care a evidențiat po-

Cicliștii romîni au evoluat la Budapest
BUDAPESTA 12 (prin telefon). Du

minică dimineață a avut loc pe ruta 
Budapesta — Dunaujvaros — Buda
pesta (135 km) tradiționala competiție 
ciclistă de fond „Cupa căpitan Osta- 
penko“. La start s-au aliniat 67 de 
concurenți din R.P. Romînă, Austria și 
R.P. Ungară. Timpul admirabil și tra
seul în general plat au permis alergă
torilor să realizeze o medie orară de 
aproape 44 km. Primele trei locuri — 
singurele pe care arbitrii au putut să 
le departajeze — au revenit cicliștilor 
maghiari din lotul reprezentativ pen-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
5 recorduri mondiale în meciul de 47:26,8. în cursul acestei curse 
de natafie U.R.S.S. — Anglia Batty a corectat și recordul mon 

in proba de 15 km (44:18,4).
In piscina de la „Derby Baths" din 

Blackpool a avut loc dubla întîlnire 
internațională de natație dintre echi
pele Angliei și U.R.S.S.

Proba de 220 yarzi bras a revenit 
lui Gheorghi Prokopenko (U.R.S.S.), 
care a realizat timpul de 2:31,4 (re
cord mondial). Inotătoarea britanică 
Jill Norfolk, în vîrstă de 17 ani, a sta
bilit un nou record al lumii în proba 
de 110 yarzi spate cu 1:09,8. AI trei
lea record mondial a fost obținut de 
echipa de ștafetă masculină a U.R.S.S. 
în proba de 4x110 yarzi mixt cu re
zultatul de 4:08,0.

In ultima zi de întreceri au fost 
stabilite alte două noi recorduri mon
diale. Astfel, Galina Prozemencikova 
(U.R.S.S.) a corectat recordul mondial 
în proba de 220 yarzi bras, obținînd 
timpul de 2:47,7. Ultimul record mon
dial a fost stabilit de echipa feminină 
a Angliei, care în proba de ștafetă 
4 X 110 yarzi mixt a marcat 4:43,4.

Meciul a fost cîștigat de înotătorii 
sovietici cu 109—94 puncte

Nou record mondial la 10 mile

Cu prilejul unul concurs de atle
tism desfășurat la Hurlingham Park 
din Londra, Mel Batty (Anglia), a 
stabilit un nou record mondial în proba 
de 10 mile (16,093 km) obțimnd timpul 

sibiiitățile remarcabile de progres 
numeroșilor atleți din tinăra gener;

Fără discuție, cel mai bun rezt 
al întrecerilor a fo6t cel înregistrat 
aruncătorul de ciocan GHEORC 
COSTACHE. Elevul prof. C-tin S| 
don, în decurs de numai o săptăm 
a realizat un nou record mondial 
juniori. El a aruncat ciocanul (6 
la 66,12 m, după ce duminica trec 
obținuse 64,95 m. Iată dar că nu 
in 7 zile Gh. Costache a adăugat 
m recordului său mondial. Ace; 
performanță vine să răsplătească e 
turile susținute ale acestui tînăr ; 
căruia îi adresăm un sincer BRA 
și... la mai mult I

Performanțe remarcabile au fost 
registrale și în alte probe. La 1 IC 
garduri, de exemplu, Viorel Sucii 
realizat 14,0 sec, la numai 0,2 sec 
recordul mondial de juniori. Pe o p 
muiată de ploaie și cu vînt din f 
rezultatului lui Suciu i s-au „adaug 
categoric, 1—2 zecimi 1

La 300 mg Suciu a realizat, de 
menea, o cifră promițătoare: 39.3 
Cu aproximație, ce e drept, se pi 
aprecia că la această oră s' de 
ieșean ar fi capabil să acopere 400 
in mai puțin de 54,01 Gabriela Re 
lescu a sărit 5,71 m la lungime, l 
marie Vitalios a obținut o perform; 
remarcabilă (11,8 sec) pe 80 mg, I 
na Benczedi a sărit 1,53 m la în; 
me, cu un cm mai mult decît junioa 
„mari", -Gh. Luchian a obținut 1 
m la greutate (6 kg), Vasile F: 
trescu a realizat un valoros i .< 
personal (14,66 m) la triplu, Elisal 
Baciu a „sosit** în 1:18,7 (la 0,6 
de recordul republican al junioar 
mici) pe 500 m. Petre Ciobanu a 
ținut 11,0 sec pe 100 țn și 22,4 
200 m, Mihaela Peneș 45.79 m și 
na Neacșu 44,75 m la suliță etc.

Dar asupra acestui concurs vom 
veni.

ROMEO VILAR

tru „Cursa Păcii". Plutonul .ui 
— în care au figurat toți cicliștii 
mîni — a numărat 40 de alergătoi 
a sosit în același timp cu înving 
rul. Iată clasamentul : 1. A. AAegy 
3 h. 80:15; 2. A. Meszaros; 3. 
Horvath.

Cicliștii romîni Ion Braharu,-<A 
Șelaru, Gh. Rădulescu. Gh. Neago 
G. Ciobanu vor lua parte la alte c 
concursuri în compania rutierilor 
ghiari, urmînd ca la 17 aprilie să p 
la Praga pentru a concura la o ci 
de 4 zile.

Pregătirile voleibaliștilor fr 
cezi în vederea meciurile 

cu Romînia

Federația franceză de volei face 
tense pregătiri în vederea întîlnirii 
ternaționale pe care reprezenta 
Franței o va susține la 17 aprilii 
Paris, în sala Coubertin, cu ec 
R. P. Romine, campioana Eur< 
După acest meci, voleibaliștii ro: 
vor evolua la Lille (18 aprilie), St 
bourg (19 aprilie) și Lyon (21 t 
lie). O serie de meciuri va susțin; 
aceeași perioadă și echipa secunda 
volei a R.P. Romîne, care va juc: 
Bagnols sur Ceze (17 aprilie), Lin 
(18 aprilie), Montpellier (19 apr 
și Marsilia (21 aprilie).

Meciuri internaționala 
de fotbal

• Zra prezența a 80000 de spt 
tori, la Florența, echipele Italie 
R.S. Cehoslovace au terminat la , 
litate: 0—0.

• Aproape 50 000 de spectatori 
urmărit duminică, la Amsterdam, 
ciul internațional de fotbal dintre r 
pele reprezentative ale Olande 
Austriei. Jocul s-a încheiat cu un 
zultat de egalitate: 1—1 (1—1).
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