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partidelorEchilibru in majoritatea

Blocajul echipei Dinamo București (Lia Vanea — Hetga Bogdan) respinge 
un atac inițiat de Rodica Marcu (Universitatea Cluj)

în „Cupa campionilor europeni44 la floretă fete
TORINO (prin telefon). — Palatul 

I sporturilor din localitate a găzduit în- 
■pzcerile din cadrul „Cupei campioni- 
[Jor europeni" la floretă fete. Com
petiția a revenit formației Dtnamo 
Moscova care, în meci decisiv, a ter
minat la egalitate cu Ujpest Buda
pesta, 8—8, cîștigînd la tușe (49— 

143).
Campioana țării noastre, formația 

Steaua București, s-a clasat pe locul 
3. In calificări, Steaua a întrecut pe 
[campioana Olandei, S. K. Antwerpen, 
[cu 10—6 și a pierdut la Racing (Fran- 
|ta), cu 7—9. Apoi, în eliminări direc- 
|te, floretistele noastre au dispus de 
[Gornik Kattowice, cu 9—5 (Iencic și

A început returul campionatelor de handbal
Fruntașa seriei feminine învinsă!

Echipele fruntașe de handbal și-au 
[reluat întrecerea în mijlocul unui viu 
pnteres. Sîmbătă și ieri s-au disputat 
[primele meciuri ale returului, care 
[s-au încheiat — în majoritate — cu 
rezultate scontate. N-au lipsit nici 
[surprizele și una din ele s-a produs 
[în seria I feminină: fruntașa clasa- 
pnentului, Universitatea Timișoara, a 
pierdut in fața echipei Lie. nr. 4. Iată 
fcîteva amănunte asupra primei etape 
p returului :

FEMININ, SERIA I

SURPRIZA LA TIMIȘOARA: Lie. 
pr. 4 — Universitatea Timișoara 4—3 
|2—2) ! Fără să se ridice la nivelul 
tehnic așteptat, derbiul local a pa
sionat prin dîrzenia cu care s-a jucat. 
Elevele, considerate ca avînd puține 
Lanse în fața liderului campionatului, 
lu obținut o victorie frumoasă și mun
cită. Ele au condus cu 2—0 și, cu 
cate că au fost apoi egalate și chiar 
conduse cu 3—2, n-au cedat lupta, 
pu obținut la rîndul lor egalarea și, 
cu două minute înainte de sfîrșit, 
colul victoriei. Au marcat: Metzen- 
[alh 3 și Arghir, respectiv Nemetz 2 
li Secheli. (A. Arnăutu, coresp.).

ANA BOȚAN: 9 GOLURI! Rapid 
p obținut în fața Voinței Odorhei 
I victorie clară. Scorul de 16—7 (8—3) 
leîleclă aspectul jocului și raportul 
Ie forțe. De remarcat că la Rapid a 
pebutat un nou portar, Maria Buzaș 
li că Maria Constantinescu și-a făcut 
|> reintrare promițătoare. Au înscris: 
|oțan 9, Bîtlan 3, Hedeșiu 2, Viciu 
h Gheorghe, respectiv Teglas, Mi- 
lloș și E. Maghiari cîte 2 și Șandor. 
I MULTE EMOȚII a avut Universi
tatea București în partida cu Con- 
[ecția, de care a dispus pinâ la urmă
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IERI LA VOLEI

1, 
Și

Tasi cîte 3, Drîmbă 3, Moroșan 
resp. Fukala 2, Balon H, Balon B 
Julîtho cîte 1). In meciul următor, cu 
Dinamo Moscova, trăgătoarele noastre 
au pierdut : 2—9 (Iencic și Drîmbă 
cîte 1 v., resp. Rastvorova și Zabelina 
cîte 3, Ivanova 2 și Gorohova 1). In 
ultimul meci cu Scherma Torino, cam
pioana Italiei, floretistele de la Steaua 
au cîștigat cu 9—5 (Tasi 3, Iencic, 
Drîmbă și Moroșan cîte 2, resp. Mas- 
ciotta 4 și M. Oggero 1).

.Cupa Martini", desfășurată în con
tinuare, a revenit Giovannei Masciotta 
(4 v). Reprezentantele noastre au ocu
pat locurile 10 (Iencic) și 15 (Tasi).

Lucian Popescu (Dinamo București)

cu 11—8 (6—6). în prima repriză, 
Confecția nu numai că i-a dat o re
plică viguroasă, dar a și condus cu 
1—0 și apoi cu 5—2 și 6—4 (I). în 
continuare, însă, jocul a fost stă- 
pînit din toate punctele de vedere de 
Universitatea. Meciul a fost viu dis
putat, cu suficiente faze frumoase, 
dar pe alocuri prea în forță (94 
faulturi...). Realizatoare: Tiriac 
Nicolae 2, Szoko 2, Dobîrceanu 
Șramco și Cîrligeanu (U), Ilie 
Conț, Naghi și Scorțescu (G).

UN JOC DE SLABĂ FACTURĂ 
TEHNICĂ a prilejuit întîlnirea C.S.M. 
Sibiu — Mureșul Tg. Mureș, înche-

de
3,
2,
5,

★

bine au jucat Z și Lipan. au gre-
în special prin jocul șablon prac- 

at (A. ILASCE.tXLCoresp.).
Dinnmo București—Tractorul Brașov 

(m. 1) 3—1 (12, —10, 8,1). O suia 
de minute de joc inferior valorii teh
nice și spectaculare așteptate. Dinamo 
a început bine întîlnirea, printr-un joc 
combinativ. 
va cîștiga 
la mijlocul 
zolve mai 
astfel blocajului 
mîuă". Tractorul 
atribut o foarte 
remarcabilă varietate 
disputa s-a echilibrat.
avut o largă contribuție lacunele din 
apărarea în linia a doua (îndeosebi pe 
zonele V și 1, deseori descoperite) și 
de la dublarea atacului echipei dina- 
moviste, 
lit 
In 
de 
In 
mult la 
dine și 
versarii,

în atac, lăsînd impresia că 
comod, pentru ca apoi, pe 
setului întîi (6—1), 
mult

să re
in forță, ajutindu-i 

ad vers să-și „intre în 
a adăugat la acest 
bună orientare și 

în ofensivă, 
La aceasta

în formația căreia s-a resîm- 
serios absența lui Cozonici (bolnav), 
setul al treilea, Dinamo se apropie 
realele sale posibilități,

atac
mai puțin 

și la dublarea acestuia și mai 
blocaj, cu a cărui promptitu- 
agresivitate își surclasează ad- 
pe măsură ce brașovenii ter-

(Continuare în pag. a 3-a)

a primit o pasă foarte bună și aruncă la poartă din plonjon. (Dinamo 
București — Dinamo Bacău)

iată cu victoria oaspetelor Ia scorul 
de 6—4 (3—2), după ce sibiencele 

. conduseseră cu 2—0. Au marcat: 
Chițea 2, Birthelmer și Schuster, res
pectiv Incze 2, Soos 2, Preda și 
Szolosi. (I. Ionescu, coresp.).

O ADEVĂRATĂ DEMONSTRAȚIE, 
în ciuda terenului aproape impracti
cabil, a făcut Tractorul în meciul cu 
Rulmentul Brașov, de care a dispus 
cu 14—4 (7—0), prin punctele înscrise 
de Naco 5, Neagoe 4, Melinte 3, Mo- 
torcea și Pescaru. Rulmentul a marcat 
prin Thiess 2, Oancea și Lies. (T. 
Maniu, coresp.).

® SERIA A Il-A. Progresul Bucu-

BOTEVGRAD (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — In sala 
sporturilor din localitate s-a disputat 
duminică întîlnirea internațională de 
lupte greco-romane dintre reprezen
tativele de tineret ale României și 
Bulgariei. Luptătorii români au avut 
o comportare frumoasă terminind la 
egalitate (4—4) deși la categoria grea 
nu au prezentat concurent datorită 
îmbolnăvirii lui I. Gabor. Antrenorul 
I. Corneanu a fost astfel nevoit să 
coboare cu o categorie pe luptătorii 
de la 87, 97 și peste 97 kg.

Iată cîteva însemnări de la între
ceri. La cat 52 kg, Gb. Stoicin a adus 
prima victorie echipei sale dispunind 
la puncte de J. Boșkov. El a executat 
impecabil două tururi de cap și o 
fixare acumulind în final 5 puncte 

adversarul său numai 1. L Baciu, 
cat 57 kg, a terminat meciul în 

pu(in de 3 minute făcindu-1 tuș 
campionul balcanic T. Petrov. La 

Gh. Gheorghe s-a dovedit pasiv 
ea timpului, fapt pentru care 

ILIE POPA-RECORDMAN LA 50 KM MARȘ
ua București — Ploiești s-a 
sîmbătă o cursă de marș 
de clubul Steaua. La ca- 

50 de km., maestrul sportului 
Ilie Popa (Steaua) a fost cronometrat

Mari surprize in campionatul feminin de baschet
Politehnica București
învinsa de Constructo
rul și Rapid de
Universitatea Cluj?

SERIA I

o spectaculoasă aruncare a brașovencei Hergetz. 
Poză din meciul Voința Brașov — l.C.F.

Foto : R. Tudor

Foto: A. Neagu

rești — Partizanul roșu Brașov 
19—13 (9—5), Universitatea Cluj — 
Știința Galați 5—6 (2—1), S.S.E.
Buzău — S.S.E. Petroșeni 5—7 (2—4), 
Constructorul Timișoara — Spartac 
Constanța 9—3 (5—1), Favorit Oradea 
— Voința Sighișoara 5—5 (2—3).

MASCULIN — SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU 16—7 (7—3). Bucureștenii au 
obținut o victorie comodă, realizînd 
.serii" de 3—4 goluri atunci cînd au

(Continuare în pag. a 3-a) 

a primit un avertisment și a pierdut 
partida cu F. Velkov, In cadrul cate
gorie: ’ i kg, L. Buba și V. Apostolov 
au desfășurat o luptă de uzură, termi- 
nînd la egalitate.

L na dintre partidele cele mai dispu
tate a avut loc la cat. 78 kg. între 
FL Ciorcilă și I. Dimitrov. Luptăto
rul bulgar a reușit un tur de cap și 
o trecere prin -pod" dar Ciorcilă a ri
postat prompt cu centurări laterale 
cîștigînd meciul la puncte. Campionul 
balcanic T. Krumov (cat. 87 kg) a 
cîștigat prin tuș în ultimele secunde 
întîlnirea sa cu N, Neguț. La cati’ 
97 kg, C. Bușoiu și V. Kolev au ter^ 
minat la egalitate, la capătul unui 
meci cu puține procedee tehnice. i

Marți seara, în orașul Kiusdendil (Ia 
110 km de Sofia) luptătorii români,, 
reprezentînd selecționata de tineret a, 
orașului București, vor întîlni repre
zentativa Bulgariei de sud.

TOMA HRISTOV

cu timpul de 4h27:22,6, performanță 
ce reprezintă un nou record al a- 
cestei probe. Vechiul record (4h29:41,0) 
era deținut din 1953 de Ion Baboie.

N. D. NICOLAE, coresp.

CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 
67—60 (25—32). Cînd ni
meni nu mai credea în 
posibilitatea unei răstur
nări (în tnin. 29 Politeh
nica conducea cu 50—41 
după o dominare copioa
să) s-a produs o veri
tabilă „lovitură de tea
tru". Fruntașele clasa
mentului au slăbit vizibil 
ritmul, nu au mai luptat 
și au permis adversa
relor să înscrie 5 co
șuri în 4 minute și cu 
acestea să preia con
ducerea. în continuare, 

baschetbalistele de la Constructorul 
punctează cu precizie de la semidis- 
tanță și de sub coș, în vreme ce stu- 
dentele se angajează în acțiuni nri- 
pite, ratează exasperant, iar în apă
rare nu mai reușesc să se concen
treze. Și astfel Constructorul reali
zează, la numai o săptămînă de la 
victoria asupra Rapidului (obținută 
exact la același scor), un succes 
care o scapă definitiv de pericolul 
retrogradării. Referitor la Politehnica 
trebuie să spunem că ea s-a com
portat inadmisibil de slab pentru o 
echipă pretendentă la titlu cu nume
roase componente ale echipei noastre ■ 
reprezentative. Scorul a fost realizat 
de : Rosetti 19, Vlăescu 14, Cherciov 
13, Odobescu 8, Ionescu 6, Constan
tinescu 3, Alboteanu 2, Preda 2, cen
tru Constructorul, respectiv Dumi
trescu 18, Vogel 14, Gheorghe 11, 
M. Simon 4, Niculescu 8, Haralam- 
bie 2 și Tintorescu 3. (CR. POPES
CU — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — UNIVERSI
TATEA CLUJ 61—65 (22—33). Deși 
s-au comportat mai bine 
tamîna trecută (dar nu la 
lor valoare) și au luptat 
energie pentru victorie,

(Continuare în pag. a 3-a)

decît săp- 
adevărata 
cu multă • 

rapidisiele

m RECORD LI POPICE
Sîmbătă și duminică, pe arena Ra

finorul din Ploiești, echipa feminină 
Rapid București a întîlnit Cetatea 
Giurgiu în cadrul etapei a doua a 
fazei interregionale a campionatului 
republican pe anul 1966. Formația 
feroviară a realizat în cel de al doi
lea meci (s-a jucat tur-retur) 2 526 
p.d., performanță care depășește re
cordul țării cu 48 p.d. (v.r. 2 478 
p.d. stabilit de selecționata orașului 
București la Ljubljana).

Iată rezultatele celor două jocuri 
2 409—2 358 p.d. și 2 526—2 316 p.d 
în favoarea echipei Rapid București 
care se califică în finala campiona
tului.



ECHIPELE DIN CATEGORIILE B Șl C Șl-AU RELUAT II

S-a desfășurat prima etapa a returului și în cele 
doua serii ale categoriei B. Cu excepția unui 
singur meci, în care liderul seriei a doua, Jiul, 

a cîștigat pe teren neutru jocul cu C.5.M. Sibiu, toate 
celelalte partide s-au încheiat cu victoria formațiilor 
gazde. In seria I, Progresul a întrecut categoric pe

Metalul Tîrgoviște mărindu-și avansul față de urmări
tori, în timp ce în cealaltă serie a rămas „stătu quo" j 
Jiul conduce mai departe cu un avans de un punct față 
de Minerul Baia Mare, care, deocamdată, și-a îmbu
nătățit serios golaverajul datorită acelui 7-0 adminis
trat pe teren propriu echipei C.F.R. din Arad.

MINERUL BAIA MARE — C.F.R.
ARAD 7—0 (4—0)

SERIA I

SERIA A II-A

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 5—1 (4—0)

Derbiul seriei 1, angajînd în între
cere directă primele două clasate, a 
fost pînă la urmă o decepție, Metalul 
Tîrgoviște rezumîndu-se la rolul unui 
sparring-parlencr docil, primind aproa
pe făta tresărire „loviturile adver- 
rului".

„Recomandată" de. un golaveraj ne 
gativ (I), contrastînd paradoxal cu 

situația de ocupantă a locului doi, echi
pa tî-rgovișteană a făcut ieri diminea
ță pe stadionul Republicii dovada in
contestabilelor sale slăbiciuni : o apă
rau© „schwcitzer", o înaintare trăind 
aproape exclusiv prin zvîcnirile talenta
tului Avramescu, un ritm de joc sur
prinzător de anemic. într-o atare com
panie, echipa Progresul a evoluat cea 
mai mare parte a meciului contracro- 
nometru, îiitrecîndu-se cu... sine însăși, 
ceea ce — mai ales în repriza a doua 
—- a impietat asupra spectacolului 

sportiv. Condncînd autoritar pe tabela 
de marcaj (4—0), bucureștenii n-au 
mai fost interesați în construirea unor 
faze apreciabile care să se soldeze (e- 
,ventual) prin goluri.

In prima repriză, în schimb, a fost 
un adevărat „festival Progresul", 
Vrepurgel (min.
jMatehmu 
purgel (min. 42) 
.țjaculoase goluri, 
fapt, concretizarea 
sută din ocaziile 
avute.
prizei

„festival
2), Baboie (min. 6). 

(min. 15) și din nou Pre- 
înscriind patru spec- 
care 
a cel mult 

foarte claijp 
Ultimele 20 de 

întîi ne-au lăsat 
că to rii de la. Progresul 
tul la poarta apărată 
partea a doua a meciului, 
lului înscris de 
a unei „bare" 
lui de onoare 
Stoicescu (min. 
tie semnalat. A 
aa (Tîrnăveni).

dereprezintă,
50 la 

de 
ale 
că

gol
re-

tra
in

minute 
impresia 
exersează...
de Mareu.
i, în afara 

Șoangher (min. wj, 
a lui Baboie și a golit- 
al oaspeților — autor 
85) — nimic deosebit 
arbitrat corect N. Bar-

go-
70)

M. POPESCU

METALURGISTUL BUCUREȘTI —
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 5—3 (3—2)

Au marcat : Popescu (min. 5), Geor
gescu (min. 30 din 11 m, min. 54, 
min. 85 tot din 11 m) și Roman (min. 
35) pentru Metalurgistul, Pă traseu 
(min. 19), Onică (min. 43) și Man-

PRONOSPORT
REZULTATELE

Nr.
CONCURSULUI
14

Etapa din 3 aprilie 1966
I. U.R.S.S. (jun.)—România (jun.)

II. Oțelul Gl.—Dinamo Bacău
III. Recolta Cărei—Arieșul Turda
IV. Oltul R. Vilcea—Din. Victoria
V. C.S.M. Sibiu—Jiul Petrila

VI. A.S.A. Tg. Mureș—C.S.M. Reșița 
VII. Industria sirmei—Clujeana 

VIII. Catania—Roma
IX. Fiorentina—Bologna
X. Milan—Intdrnazionale

XI. Sampdoria—Lanerossi
XII. Spăl—Cagliari

XIII. Torino—Juventus
Fond de premii : 609 308 lei

250 000 lei acordați de Loto-Pronosport.
Premiile concursului special Prono- 

expres nr. 12 din 27 martie 1966 
Categoria
Categoria

Iei
Categoria

835 lei'
Categoria

249 Iei
Categoria

56 lei
Categoria

22 lei
Cîșligătorii premiului categoria I
1. Willwerth Walter —- com. Varias
2. Vasas Dănilă
3.
4.
5.
6.

Premiile concursului special Prono- 
expres nr. 12 din 27 martie 1966

Extragerea

1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

X
1

X
din care

I 6 variante a 95 843 lei 
a Il-a 63 variante a 6 279

a

a

a

a

IlI-a 510 variante a

IV-a 2 193 variante a

V-a

Vl-a

9 774

33 614

variante

variante

a

a

Brașov 
Atodirescu I. Petru — Suceava 
Popescu Maria — București 
Fehzi Agen —■ București 
Popescu Alexandru — București

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

suplimentară în obiecte 
și bani

2 variante
II- a 10 variante
III- a 106 variante
IV- a 297 variante
V- a 170 variante
VI- a 1 110 variante
VII- a 3 419 variante
VIII- a 5 557 variante

I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

Publică redactată de Loto-Proriosport.

gțalagiu (mia. 60) pentru Ceahlăul. 
Opt goluri în jocul Metalurgistul— 

Ceahlăul și totuși nivelul tehnico- 
speclacular al „deschiderii" de ieri de 
pe stadionul Republicii a fost modest. 
Pentru simplul motiv că o bună parte 
din punctele înscrise n-au fost conse
cința unor acțiuni lucrate, ci efectul 
unor greșeli ale compartimentelor de
fensive sau ale ultimilor apărători — 
portarii.

Formația învingătoare a deziluzionat 
atît în ce privește organizarea jocului 
cît și ca execuții tehnice. Prea puține 
manevre ale înaintașilor care să denote 
ingeniozitate, foarte rare acțiunile de 
susținere ale compartimentului ofensiv 
de către jucătorii din liniile dinapoi. 
De asemenea, în momentele de apărare 
replierile s-au făcut destul de greoi, 
din care cauză apărătorii s-au găsit 
în situații dificile.

Peste așteptări s-a comportat, în 
schimb. Ceahlăul. Avînd o repartizare 
rațională a forțelor în spațiul de joc, 
oa-speții au acționat combinați v, au 
„legat" mai ușor, luînd deseori iniția
tiva. în plus, jucătorii de la Ceahlăul 
au depășit 
să 
care 
după 0—I, și îndeosebi după 1—3 și 
2-—4, cînd fotbaliștii de la Ceahlăul 
s-au mobilizat și mai mult în dorința 
de a obține egaîarea. Ceva mai slab 
ni s-a părut compartimentul defensiv.

Prin arbitrajul său necorespunzător, 
N. Moroîanu (Ploiești) a influențat 
rezultatul, defavorizând pe oaspeți.

G. N.

OLTUL RM. V1LCEA — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 3 — 1 
(1-0). Meciul s-a disputat pe 
stadionul Unirea din Drăgășani. 
După un început timid, care a 
durat mai bine de... 20 de minute, Ol
tul ȘÎ-a luat în serios rolul de gazdă, 
a început să „lege“ jocul și a încercat 
din ce în ce mai insistent poarta bucu- 
reștenilor. Dinamoviștii au depus efor
turi serioase pentru a evita o înfrîn- 
gere la o diferență mai mare. Au în
scris : Lang (min. 23 și 48) și Udroaica 
(min. 54) pentru Oltul, respectiv Nuțu 
(min. 85). A condus bine Mircea 
Ostafciuc din Hunedoara. (D. ROȘIA- 
NU-coresp.).

situațiile critice, reușind 
refacă deseori din scorul cu 
erau conduși. Așa s-a întîmplat

C. F. R. ROȘIORI — POIANA CîM- 
PINA 0—0. Echipa gazdă a practicat 
un joc slab, nemulțumind publicul. 
Oaspeții au fost mai activi, au atacat 
mai periculos și au stopat la timp a- 
nemicele atacuri feroviare. Opanschi 
și Stoica, ambii de la Poiana, au fost 
cei mai buni de pe teren. A arbitrat 
slab C. Niculescu din București. (T. 
NEGULESCU -coresp.)

s-a

OȚELUL GALAȚI — DINAMO 
BACĂU 2— 0 (1—0), Scorul a fost 
deschis în min. 44 de către David, 
și majorat de același David, în min. 
83, prin transformarea unei lovituri 
de la 11 m. înaintașii gălățeni au 
ratat două mari ocazii de a înscrie, 
trăgînd în bară. A arbitrat foarte 
bine N. Mihailescu din București. 
S-au remarcat Hulea, Florescu și Da
vid de la Oțelul, respectiv Rugiubei 
și Nedelcu. (T. SIRIOPOL și S. CONS- 
TANTINESCU-coresp.).

CLASAMENT

1. Progresul Buc. 14 8 4 2 26—14 20
2. Oltul Rm. Vîlcea 14 6 4 4 19—12 16
3. Metalurgistul Buc. 14 6 3 5 30—23 15
4. Metalul Tîrgoviște 14 6 3 5 16—23 15
5. Politehnica Buc. 13 5 4 4 15—12 14
6. Dinamo Vic. Buc. 14 6 2 6 22—23 14
7. C.F.R. Pașcani 14 6 2 6 19—20 14
8. Dinamo Bacău 14 4 5 5 16—16 13
9. Oțelul Galați 14 5 3 6 16—18 13

10. Flacăra Moreni 13 6 1 6 17—19 13
11. Progresul Brăila 14 6 1 7 18—28 13
12. Ceahlăul P. Neamț 14 5 2 7 22—22 12
13. Poiana Cîmpina 14 4 4 6 17—19 12
14. C.F.R. Roșiori 14 3 4 7 13—17 10

Meciul Flacăra Moreni Politehnica
București a fost amînat.

Etapa viitoare (10 aprilie) Politeh-

Mai rar s-a jucat la Baia Mare pe 
un teren ca cel pe care a avut loc 
partida dintre Minerul și C.F.R. Arad. 
După^ o ploaie de 12 ore, terenul 
era moale, plin de băltoace iar 
90 de minute de joc arăta ca o 
proaspăt arată.

Un asemenea teren se pare 
convenit . localnicilor, deoarece 
primul pină în ultimul minut au a- 
saltat 
nilor.

Au
3 din
nyai (min. 27), Bohoni (min. 29), Mi- 
culaș (min. 50) și Soo (min. 56 și 68).

Oaspeții nu s-au regăsit decît in 
repriza 
două ocazii 
dar, o data 
iar^ în -min. 
pei locale, 
lovitură de 
Comisar.

Iată formațiile : MINERUL BAIA 
MARE : Moriț — Cromeli, Cokeriu, 
Donca, Vaida — Rozsnyai, Bohopj — 
Micuiaș, Soo, Drăgan, Czako I. C.F.R. 
ARAD : Martin — Curuț, Alexandru, 
Damian, Balint — Comisar, Tusz — 
Beșeuca, Giigor, Toma (Vesa), Vlad.

A condus foarte bine brigada ieșea
nă : V. Popa, la centru, ajutat la tușă 
de Al. Ghijea și T. Mac ovei. (Raport 
de cornere 23—7 pentru Minerul).

T. TOHĂTAN — coresp. reg.

după 
tarla

că a
din

fără întrerupere poarta arăde-

înscris în ordine: Soo (min. 
11 ml, Drăgan (min. 11), Rozs-

secundă, cînd și-au 
de a reduce din 
mingea a întîlnit 

81 Moriț, portarul 
a apărat foarte bine o 
la 11 m executată de

creat 
scor, 
bara 
echi-

nica București — Oltul Rm. Vîlcea, 
C.F.R. Pașcani — Progresul București, 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni, Di
namo Bacău — Metalurgistul București, 
Dinamo Victoria Buc. 
Ceahlăul P. Neamț — 
Metalul

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. RE
ȘIȚA 5—0 (2—0). în ciuda ploii, care 
a căzut tot timpul, peste 6 000 de 
spectatori au urmărit jocul bun ai 
gazdelor încheiat cu o victorie ca
tegorică. Mureșenii au atacat debor
dant cea mai mare parte a partidei. 
Reșițenii au jucat slab, comițînd o 
sumedenie de greșeli .Au marcat : 
Czako (min, 7), Siko (min. 45 și 64), 
Lungu (min. 52) și Balaban (min. 
83). A arbitrat bine V. Toma (Bucu
rești).

I. PAUȘ coresp. reg.

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA TUR-
— CLUJEANA 4—0 (1—0). Prima

parte a jocului a fost confuză, 
una dintre formații nereușind să 
țieze acțiuni clare. După reluare 
calnicii domină cu autoritate, 
fășoară un joc colectiv și reușes 
creeze faze frumoase din care 
marcat trei goluri. S-au evide 
linia de halfi — Chețan—Raab - 
întreaga înaintare a gazdelor. C 
rile se datoresc lui Drăghici ( 
34) și Simonfi (min. 74, 77 și 81

L. DONCIU — cores

RECOLTA CĂREI — ARIE 
TURDA 2—0 (1—0). Meciul s-a 
fășurat pe un timp frumos dai 
un teren desfundat. Ambele ec 
au prestat un joc bun. Superio 
tea teritorială a fost de partea 
coltei care și-a adjudecat vie 
prin golurile marcate de Szik 
(min. 10 și min. 67 —■ din Iov 
de la 11 m). în final, gazdele au 
ratat o serie de ocazii de gol. 
arbitrajul lui N. Mogoroașe (Craii

TR. SILAGHI — corei

VAGONUL ARAD — A.S. CI 
2—1 (1—1). Arădenii au luat un 
bun în retur învingînd la limit 
formație puternică. Partida s-a 
fășurat pe un teren greu care a 
fluentat mult execuțiile tehnice, 
gonul a dominat majoritatea tjjn- 
dar n-a reușit să înscrie mai n 
goluri din cauza ineficacității îr 
tașilor săi și a rezistenței apăi 
rilor cugireni. Pentru Vagonul ai 
scris Moț (min. 28) și Toma ( 
83), iar pentru oaspeți, Fluieraș ( 
41). Arbitrul M. Vasiliu Ploieș 
condus bine.

ST. IACOB — coresp. re

MINERUL LUPENI — GAZ 
TAN MEDIAȘ 2—0 (0—0). Jucă 
ambelor echipe au avut de înfrti 
un teren greu. Oaspeții s-au ap

ANTRENAMENTELE

PROGRESUL BRĂILA — C. F. R. 
PAȘCANI 1—0 (1—0). Jucătorii am
belor echipe nu s-au prezentat pregă
tiți la nivelul cerut unor fotbaliști din 
categoria B. Singurul moment care a 
turburat monotonul spectacol fotbalis
tic a fost acela din min. 13, cînd Sto- 
ian a urmărit cu atenție mingea, tri- 
mițînd-o — clin apropiere — în poarta 
oaspeților. Subliniem că localnicii au 
arătat multe lacune tehnice ; în plus 
unii dintre ei (Zgardan și Neacșu) s-au 
mișcat greu pe teren. Totodată arătăm 
că brăilenii au ratat în min. 19 o lo
vitură de la 11 m, prin Coteț care a 
executat defectuos, dînd posibilitate 
portarului să respingă. Victoria Pro
gresului se datorește unei ușoare su
periorități teritoriale. Bun 
prestat de 
rești. (N.

Petrea Constantin 
COSTIN-coresp.).

SERIA SUD

Brașov — I.M.U.

arbitrajul 
din Bucu-

IERI,

MedgidiaRulmentul
1—0 (1—0)

Marina Mangalia — Portul Constanța 
(1—1)

Tehnomeial București — 
Gheorghe 3—1 (1—0)

Chimia Făgăraș — Metrom
(3-1)

Electrica Constanta — S.N.
(1-0) ’ •

Dunărea Giurgiu — Flacăra roșie Bucu
rești 0—0

Tractorul Brașov — Electrica
(1-0)

Textila

Brașov

Oltenița

1—1

Sf.

1—1

Fieni 2—0

— Oțelul Galati, 
C.F.R. Roșiori, 

Tîrgoviște — progresul Brăila.

&

Baboie a șutat necruțător și... 2—0 pentru Progresul

Foto : St. Ciotloș

Fotbaliștii primei noastre garn 
care vor susține miercuri o întîlnire ; 
cală cu selecționata orașului Buca 
tă, s-au antrenat ieri după-amiază 
stadionul „23 August" avînd ca pari 
ri formația de categoria B. Flacăra 
reni. Selecționabilii au cîștigat cu I 
(4—0), creînd numeroase faze s 
taculoase și manifestînd o bună 
poziție de joc. Autorii golurilor Pi 
lab 3, Badea, D. Popescu, Dr 
Sasu și Dumitran (autogol). Antr 
rii lotului, Ilie Oană și Ștefan Co 
au folosit pe următorii jucători : 
nescu (Constantinescu) — Popa, 
măgeanu, C. Dan, Mocanii (Greavi 
Sasu (Nunweiller VI), D. Popes 
Pîrcălab, Badea, Dridea (Sasu) 
Avram.

In deschidere, la ora 14.30, ai 
voluat jucătorii din echipa de 
ret care se pregătesc pentru p 
da cu echipa similară a Ausl 
programată la sfîrșitul acestei

.t o selecționată a ci 
, __ _____ L CU C
la Petrolul Ploiești, 
multă 
tineret

Ei au întîlnit <
rilor bucureștene întărită 
jucători de 
vedind mai
{ionata de

omogenitate, s 
a terminat îi

IN CELE 4 SERII ALE CATEGORIEI C
SERIA EST SERIA VEST SERIA NORD

Rădăuți — Locomotiva IașiMetalul
4—0 (1—0)

Flamura roșie Tecuci — Foresta Fălti
ceni 2—1 (1—1)

Textila Buhuși — Petrolul Moinești 1—1 
(0-0)

Chimia Suceava — Metalosport
1—0 (1—0) 

Rapid Mizil — Minobrad Vatra
2—2 (0—0)

Fructexport Focșani — Unirea
1—0 (0—0)

Victoria Roman — Chimia
Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0)

Galați

Dornel

Negrești

Orașul Gh.

Metalul Hunedoara — Muscelul Cîmpu- 
lung 2—1 (0—1)

Metalul Tr. Severin — Minerul Deva 
2—1 (1—1)

C.F.R. Timișoara — Victoria Tg. Jiu 2—1 
(2-1)

Minerul Anina — C.F.R. Caransebeș 
3—0 (2—0)

Minerul Cîmpulung — Progresul Stre- 
haia 0—3 (Reprezentare)

Electroputere Craiova — Progresul Co
rabia 5—0 (1—0)

Victoria Călan — Electromotor Timi
șoara 1—1 (1—0)

Oradea Faianța Sighi.

Ocna

1—0

Olimpia
3—0 (2—0)

Metalul Copșa Mică — Soda 
reș 4—0 (2—0)

Unirea Dej — Gloria Bistrița
A.S. Aiud — Progresul Reghin 1—1
Sătmăreana — Minerul Baia Sprie 

(0—0)
Minerul Bihor — Chimica Tîrnăveni 

(1-0)
Forestiera Sighetul Marmatiel 

roșie Salonta 3—2 (2—1)
S

CLASAMENTCLASAMENT
CLASAMENT

CLASAMENT 1. Chimia suceava
2. Locomotiva Iași

14
14

7 5 2 17—11 19
1. C.F.R. Tim. 14 10 2 2 44—14 22 1. Metalul Copșa M. 14 8 1 5 27-8 2 4 21—15 18

1. Metrom Brașov 14 7 5 2 22—11 19 3. Flamura r. Tecuci 14 6 5 3 22—19 17 2. Metalul Hunedoara 14 8 1 5 29—12 17 2. Progresul Reghin 14 8 1 5 22-
2. Tehnometal Buc. 14 7 4 3 27—18 18 4. Foresta Fălticeni 14 7 2 5 21—16 16 3. Electroputere Cr. 14 7 2 5 32—18 16 3. Steaua r. Salonta 14 7 3 4 22-
3. Tractorul Brașov 14 6 5 3 24—15 17 5. Fructexport Focșani 14 7 1 6 19—17 15 4. Victoria Tg. Jiu 14 6 4 4 23—14 16 4. Minerul Bihor 14 7 2 5 29-
4. Chimia Făgăraș 14 8 1 5 28—27 17 6. Petrolul Moinești 14 4 7 3 13—11 15 5. Progresul Strehaia 14 7 2 5 18—29 16 5. Unirea Dej 14 7 1 6 20-
5. Portul Constanța 14 5 6 3 21—18 16 7. Textila Buhuși 14 6 2 6 23—17 14 6. Minerul Deva 14 7 1 6 22—20 15 6. Sătmăreana 14 5 4 5 20-
6. Dunărea Giurgiu 14 5 5 4 13—12 15 8. Metalul Rădăuți 14 5 3 6 15—17 13 7. C.F.R. Caransebeș 14 5 3 6 16—19 13 7. A. s. Aiud 14 3 8 3 18-
7. Textila Sf. Gh. 14 5 5 4 13—13 15 9. Rapid Mizil 14 5 3 6 20—23 13 8. Muscelul C-lung 14 5 3 6 15—22 13 8. Minerul B. Sprie 14 5 4 5 21-
8. Electrica Fieni 14 5 4 5 17—17 14 10. Minobrad V. D. 14 5 3 6 18—23 13 9. Electromotor Tim. 14 4 4 6 25—26 12 9. Faianța Sighișoara 14 6 2 6 17-9. Marina Mangalia 14 4 5 5 21—20 13 11. Victoria Roman 14 6 0 8 21—18 12 10. Victoria Călan 14 5 2 7 14—20 12 10. Soda Ocna Mureș 14 5 3 6 21-

10. Electrica Constanța 14 4 5 5 17—19 13 12. Metalosport Galați 14 4 4 6 9—13 12 11. Progresul Corabia 4 4 6 8—18 12 11, Chimica Tîrnăveni 14 4 5 5 12-
11. I.M.U. Medgidia 14 4 4 6 21—21 12 13. Chimia Orașul Gh. 12. Metalul Tr.'Severin 14 5 2 7 18—29 12 12. Gloria bistrița 14 4 3 7 16-12. Flacăra r. Buc. 14 3 4 7 14—24 10 Gheorghiu-Dej 14 4 2 8 10—21 10 Î5. Minerul Anina 14 4 3 7 10—13 11 13. Olimpia Oradea fl 3 5 6 18-13. S.N. Oltenița 14 1 8 5 7—20 10 14. Unirea Negraști 14 3 3 8 8—16 9 14. Minerul C-lung 14 2 5 7 8—28 9 14. Forestiera Sighetul
14. Rulmentul Brașov 14 3 1 10 17—27 7 Marmației 14 5 0 9 20-

aprilie) Chimia
Etapa viitoare (10 aprilie) : Flacăra roșie 

București—Electrica Constanța. Textila Sf. 
Gheorghe—Rulmentul Brașov, I.M.U. Med
gidia—Chimia Făgăraș, Portul Constanța 
—Tractorul Brașov, Electrica Fieni—Du
nărea Giurgiu, Metrom Brașov—Marina 
Mangalia, S. N. Oltenița—Tehnometal 
București.

Etapa viitoare (10
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Rapid Mi
zil, Locomotiva Iași — Fructexport Foc
șani, Minobrad Vatra Dornei — Victoria 
Roman. Foresta Fălticeni — Metalul Ră
dăuți, Petrolul Moinești — Flamura ro
șie Tecuci. Metalosport Galați — Textila 
Buhuși, Unirea Negrești — Chimia Su
ceava.

Etapa viitoare (10
Corabia — Minerul
Cîmpulung — C.F.R. 
sul Strehaia
Electromotor Timișoara — 
nedoara. C.F.R. Caransebeș
Călan, Minerul Deva — Minerul Cîmpu
lung, Victoria Tg. Jiu — Metalul Tr. Se
verin.

aprilie):
Anina,
Timișoara, Progre- 

Electroputere Craiova, 
Metalul Hu-

— Victoria

Progresul 
Muscelul Etapa viitoare (10 aprilie):

Baia Sprie 
mației, “
Dej, Soda Ocna Mureș
Steaua roșie Salonta —
Mică, Chimica Tîrnăveni — Oii 
Oradea, Gloria Bistrița — Sătmăr 
Progresul Reghin — Minerul Bihoi

Mi 
Forestiera Sighetul 

Faianța Sighișoara — U 
-A. S. 
Metalul ( 

Chimica Tîrnăveni
Gloria Bistrița —



KEREA

i început organizat, apoi au comis 
nele greșeli de . apărare care i-au 
ostat goluri. Minerul a atacat mult 
A înaintașii Precup, Bordea și OIo- 
u au ratat copilărește. După pauză 
a jucat într-un ritm mai vioi. Gaz- 
ale au continuat să domine și în 
in. 55 Cărare înscrie primul gol. în 
mlinuare, oaspeții se masează în 
opriul careu și la un atac al gaz
elor fundașul Mihăilescu înscrie în 
oprie poartă (min. 55). A condus 
i unele scăpări L. Izrael (Bucu
ri).

I
I
I
I
I 
I
I

mai 
tre- 

in

I. CIORTEA — coresp.

C.S.M. SIBIU — JIUL PETRILA 
-3 (2—1). Terenul din Sibiu fiind 
spendat, partida s-a jucat în ora- 
1 Victoria. în prima repriză, si- 
enii au dominat și au deschis sco- 
1 prin Flichiș (min. 5). Trei mi- 
ite mai tîrziu înscrie Laufceag 
•S.M.) : 2—0. In min. 32, unul din- 
■ apărătorii sibieni marcă în pro- 
ia poartă. Celelalte două goluri ale 
îlui au fost realizate de Crăciun 

la llm)

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 103—70 
(50—36). La prima vedere, rezul
tatul partidei care a opus campio
nilor capricioasa formație brașovea- 
nă, ne-ar scuti de comentarii. O di
ferență de 33 de puncte pare 
mult decît convingătoare. Nu 
buie însă să omitem faptul că
primele 15 minute, „stegarii" au con
trat adesea, cu mult aplomb, acțiu
nile bucureștenilor, avînd chiar și 
conducerea la scor. Două schimbări 
fericite (Kiss și Visner) operate de 
antrenorul Dan Niculescu au dat 
mai multă vigoare sistemului defen
siv al campionilor, care reușind să 
egaleze și apoi — printr-o serie de 
contraatacuri rapide —• să-și 
re un avantaj important, nu 
avut probleme pînă la sfîrșit. 
venii nu au contat în această 
tă decît o repriză. Apoi,

tlui au fost realizate 
in. 24 — din lovitură 
Libardi (min. 85).

de

asigu- 
au mai 
Brașo- 
dispu- 
jocul 

lor a purtat tot mai mult amprenta 
dezorganizării și a lipsei de sigu
ranță în execuțiile tehnice.

DINAMO ORADEA — STEAUA 
67—77 (28—40). întîlnirea a fost
de un bun nivel tehnic și s-a în
cheiat cu victoria meritată a lide
rului. Dinamoviștii au reușit să 
țină pasul doar în primele 10 mi
nute, cînd tabela de marcaj le-a 
indicat chiar scor favorabil. Apoi, 
formația bucureșteană a impus jo
cului un ritm tot mai rapid, a do
minat lupta la panou, reușind să 
acumuleze la pauză un avantaj su
ficient. După reluare, localnicii1 
(mai ales Hofman, Kalo și Hupoiu) 
au depus eforturi mari pentru a 
reduce din handicap, dar impre
cizia în aruncările la coș i-a îm
piedicat 
naiul a 
care au 
în Niculescu, Novacek și Nosievici 
(I. GIIIȘA -coresp. reg;.).

CLASAMENT

Jiul Petrila 14 9 3 2 27—14 21
Minerul B. M. 14 8 4 2 28— 7 2C
A.S.A. Tg. Mureș 14 8 3 3 20— 7 19
v^onul Arad 14 8 3 3 26—17 19
xa. S. Cugir 14 6 4 4 21—16 16
Minerul Lupnni 14 6 2 6 14— 9 14
Ind. sîrmei C. T. 14 5 3 6 22—21 13
Recolta Cărei 14 5 3 6 17—20 13
C.S.M. Reșița 14 5 2 7 14—28 12
Clujeana 14 2 7 5 12—23 11
C.S.M. Sibiu 14 4 2 8 17—22 10
Caz metan Mediaș 14 4 2 8 11—20 10
Arieșul Turda 14 3 3 8 13—20 9
J.F.R. Arad 14 2 5 7 8—26 9

oferit

fost mai mult decît re- 
pentru spectatorii pre- 

dimineață la Floreasca, 
prin calitatea spectacolu- 

de cele două 
Bucureștenii,

mult mai omogen 
îndrumat din punct

formații 
cu un lot 

Și 
de

apa viitoare (10 aprilie) :
— A.S.A. Tg. Mureș, C.F.R. 

-.S.M. Sibiu. Clujeana 
i Mare, Arieșul Turda 
d, C.S.M Reșița 
pia Turzii. Â. S. Cugir 
eni, Gaz metan Mediaș 
;i.

Jiul Pe-
Arad

Minerul 
Vagonul

Industria sîrmei
Minerul
Recolta

,,5-ul“
în multe

galățean
momente

o arată sco
s-a stră- 

să se 
de în- 
învin- 
pentru 
folosit

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA GALAȚI 74—66 (36—25) 
Partida a 
confortantă 
zenți ieri 
mai ales 
lui
studențești, 
superior, 
mai bine 
vedere tactic, au obținut victoria
chiar mai ușor decît 
rul, deși 
duit 
ridice la valoarea partenerei
treceri. O remarcă în rîndul 
gătorilor este greu de făcut, 
că antrenorul V. Popescu a 
absolut toți jucătorii din lot, care
și-au făcut pe deplin datoria. De 
Ia oaspeți, tînărul 
ciuc 
bază

și Gentz au 
al echipei

Chivulescu,
fost oamenii

Ta-
de

Au
Năftă-

UNIVERSITATEA CLUJ 
LITEHNICA TIMISOARA 83 
(33—33). J oc extrem de disputat 
pînă în min. 30, cu spectaculoase 
răsturnări de scor și faze de calitate. 
Spre sfîrșitul partidei, activitatea la
borioasă a lui Demian sub panou, 
impetuozitatea lui Ruhring și precizia 
în aruncările de la semidistantă a lui 
Vizi au făcut ca balanța să încline 
în favoarea clujenilor. (P. RADVANI- 
coresp.).

să echilibreze scorul. Fi- 
aparținut tot oaspeților 

avut cei mai buni oameni

Diaconescu (Politehnica Buc.) a pătruns sub panou, iar loneci (Știința 
Galati) a sării pentru a-l bloca

Foto : T. Roibu

FARUL CONSTANȚA—ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 74—68 (33—27). La 
capătul unei partide de mare luptă, 
gazdele au obținut o importantă 
victorie în lupta pentru evitarea re
trogradării, 
coresp.).

Echilibru in majoritatea partidelor
(CH.

Il-a :
Iași

GOLDENBERG-

Politehnica Bra-
52—45 (28—14).

(Urmare din pag. 1)

SERIA A
ȘOV—C.S.M.S.
UNIO S. Mare—Academia Militară 
54—60 (31—24); I.C.F.—Progresul 
Buc. 65—54 (41—28); A.S.A. Bacău 
— Politehnica Cluj 69—72 (26—40); 
Știința Craiova—Olimpia M.I. 56— 
52 (18—27).

mină „benzina". Cei mai buni de pe 
teren: Derzei, Tirlici și Stoian de la 
Dinamo, Bărbuță și Szocs dc Ia Trac
torul.

CONSTANTIN FAUK

are cu scorul de 8—2 (2—1). 
-is Frățilă 4, Negrea 2, 
i* și Pantea pentru echipa de ti- 
t, Ene și Năsturescu pentru se- 
onată. Au evoluat următorii ju
ri : Lotul de tineret : Niculescu 
>oraș) —: Ivăncescu (Petescu), 

D. Niculae, Sătmăreanu—Jamai- 
Pcscaru (Negrea) — Pantea, 

ănăilă (Naghi), Frățilă, Moldo- 
u (C. Radu).
lecționata bucureșteană : Datcu 
du) — Lupescu (Pahonțu), Mo- 

Nunweiller IV, (Florea), Ivan 
aria) — Ștefan (Iuhas), Drago- 
-Năsturescu, Dumitriu II (Ene), 
rnescu, Codreanu (Haidu).

I
I
I
8
I
I
I
j

Mari surprize în
(Urmare din pag. 1) ~

trebuit să cedeze în fata uneiau
echipe care a jucat mai organizat si 
a fost mai precisă în aruncările la 
coș. în plus, Universitatea are me
ritul de a nu se fi descurajat cînd 
cele mai înalte jucătoare ale echipei 
au fost eliminate pentru 5 greșeli 
personale (Wagner și Topor în min. 
31). S-a remarcat Horvath, atît prin 
modul inteligent în care și-a condus 
echipa, cit și prin eficacitatea sa.

„CUPA VOîNȚA“:

Dinamovislui W. Ziegler pentru a doua oară 
învingător in actualul sezon

> de cicliști, juniori și seniori, 
disputat duminică dimineața în- 

itea în cadrul competiției ci- 
■ de fond dotată cu „Cupa 
ța". Kilometrajul încă redus (în- 
rea a măsurat 90 km) a permis 
alergători de pistă și unor ju- 
talentați să-și încerce șansele 

mpania consacraților șoselei. Și, 
cum se va vedea, unii dintre 
fost la înălțime...

rtul în principala întrecere a 
cursa seniorilor, s-a dat la ora 
n pluton de aproape 70 de ci- 
a pornit pe șoseaua București- 

sti (varianta Buftea). Și, aidoma 
ar întreceri cicliste, primii 10 
i fost consacrați „selecției" pen- 
lutonul fruntaș. Un ritm susți- 
- pe alocuri de peste 45 km pe 
vîntul lateral și „slalomul" 

e mașini au selectat 11 rutieri 
upul fruntaș. Spre surprinderea 
ra din caravană, în acest plu- 
e aflau — în afara unor aler- 

cu experiență (W. Ziegler, V/. 
I, Emil Rusu, Gh. Neagoe și 
iculescu) — juniorii Alex. Șo- 
; și Dorel Motentan, precum 
liștii cunoscuți pe... velodrom : 
naitescu și E. Bărbulescu. Gru- 
ste completat de M. Virgil și 
hălțeanu. Acești 10 km și-au 
amprenta pe desfășurarea în- 
curse, deoarece — cu foarte 
modificări — plutoanele vor 
j la sprint în această confi- 
a. La km 45, primul grup are 
ans de 1:05 fată de plutonul 
idus de G. Moiceanu, I. Stoica

va

și Șt. Suciu) și de 4:05 față de plu
tonul III în care se află 15 alergă
tori. Pe partea a doua a cursei re
marcăm comportarea peste așteptări 
a juniorului (18 ani) ALEX. SOFRO- 
NIE (antrenor : Mircea Mihăilescu) 
care spre deosebire de o serie de 
„cicliști mari" cum sînt Emil Rusu,
D. Panaitescu și S. Mjhălțeanu, mun
cește intens la trenă și participă ac
tiv la toate tentativele de pe ultimii 
kilometri. El a fost cu adevărat re
velația acestei întreceri. Dacă
munci în continuare cu aceeași se
riozitate îi prevedem un frumos vii
tor în ciclism. Sprintul final îi revine 
lui Walter Ziegler, mai experimentat 
și cu un finiș eficace. (Este a doua 
cursă cîșticjată în acest sezon). CLA
SAMENTUL : 1. W. Ziegler (Dinamo) 
2h.l5:17 (medie orară: 40 km); 2. 
S. Mihălțeanu (Olimpia); 3. W. Egyed 
(Steaua); 4, M. Virgil (Steaua); 5. 
Dorel Motentan (Steaua) — un loc 
foarte bun pentru tînărul ciclist; 6.
E. Bărbulescu (Dinamo); 7. Alex.
Sofronie (SSE 1); 8. E. Rusu (Dina-

G1?- (Șteaus>Ji W- Di
Panaitesch (Olimpia) — același timp;
11. N. Niculescu (Steaua) 2hl5:19;
12. G. Moiceanu (Dinamo) 2 h,15:53 ;
juniori I — 40 km ; 1. I. Florea (O- 
limpia) l h.14:22; 2. G. Negoescu
(Steaua); 3. C. Rădulescu (Olimpia); 
juniori II — 20 km: FI. Negoescu 
(Steaua) 36:46 ; semicurse — 15 km : 
D. Stanca (SSE 2) 28:26; turism
(8 km) : I. Stroia (SSE 2).

HRISTACHE NAUM

campionatul
Pentru Rapid o remarcă: a început 
prin a se apăra 
bilă atacului advers, 
apărarea „om la om" 
eforturile s-au făcut 
Au înscris : Horvath 
ner și Rizescu cîte 8, Seres 12, To
por 4 pentru Universitatea, respectiv 
Ivanovici 20, Racoviță și Diaconescu 
cîte 12, Demian 11, Eckert, Chiraleu 
și Predulea cîte 2.

PROGRESUL BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 47—49 (26—23). Oră- 
deticele au cucerit o victorie pe de
plin meritată înțr-un meci cu o pa
sionantă evoluție a scorului.

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 43—32 (28—12). Gaz
dele au luptat din toate puterile pen
tru o victorie care le-a scăpat de 
spectrul retrogradării. Cea mai bună 
jucătoare : Olga Pircan — 20 puncte 
înscrise. (V. KADAR — coresp.).

I.C.F. —VOINȚA BRAȘOV 54—71 
(19—36).

SERIA A II-A : Spartac Salonta — 
C.S.M.S. Iași 65—57 (27—29), Uni
versitatea Timișoara —• Voința Tg. 
Mureș 66—59 (25—34), Știința Con
stanța — A.S.A. Cluj 53—47 (29—21).

în zonă", convena- 
Cînd a aplicat 
a remontat, dar 
simțite în final. 
25, Popa, Wag-

HANDBAL

Politehnica Timișoara — Politehnica 
Brașov (m 1) 3—1 (10, 8, —10, 15). 
Succes meritat al gazdelor, realizat la 
capătul unei lupte deosebit <le specta
culoase, în care s-au evidențiat Coste 
și Kohr: de la timișoreni, respectiv Nt- 
culescu și Ionescu (P. ARCAN-coresp. 
reg.).

Politehnica Cluj — Farul Constanța 
(m. 1) 3—1 (10, 9, —13, 4). Joc 
nervos. I’e Farul nervii au dus-o Ia 
eliminarea, pentru atitudine nesportivă, 
a jucătorului Ionescu (ȘT. TÂMAȘ- 
coresp.).

Știința Galați — Minerul Baia Mare 
(m 1) 3—0 (10, 11, 11). Victorie cla
ră, după un joc echilibrat de 
că Știința a folosit mai mult 
vele. S-au evidențiat : Kramer, 
denburg de la gazde și Rău de 
nerul (GH. ARSENIE-coresp.).

Partizanul roșu Brasov — Penicilina 
Iași (f. I) 0—3 (14, 10, 12). Vic
torie pe deplin meritată a ieșencelor, 
care s-au impus printr-o foarte bună 
activitate a liniilor ofensive. (I. H1R- 
ȘIU-coresp.).

Metalul București—Farul
(f. 1) 0—3 (1, 7, 9) în 55 de mi
nute de joc în care s-au 
Goloșie, Costea și Ilubalek 
vingătoare, Popescu și Dumitrescu de 
la învinse.

Dinamo București — U niversitatea 
Cluj (f. 1) 3—0 (7, 8, 8), victorie 
netă obținută în 60 de minute de că
tre bucureștence, al căror atac a ac
ționat cu mai multă siguranță și va
rietate. S-au remarcat : Canea I (Di
namo) și Mocanii (Universitatea).

Rapid București — Știința Craiova 
(f. 1) 3—0 (11, 10, 3). Rapidul a

A început returul campionatelor
(Urmare din pag. 1)

forțat. A condus foarte bine arbitrul 
C. Căpățînă. Principalii realizatori : 
Costache II (4), Ivănescu (3), Moșer 
(3), la Dinamo București, Gerhardt
(3) , Sauer (3), la Dinamo Bacău.

VOINȚA SIGHIȘOARA — STEAUA 
3—18 (2—7). Meciul s-a disputat la 
Sibiu și a plăcut doar prin jocul 
prestat de echipa bucureșteană. (Gh. 
Topîrceanu, coresp.),

ȘTIINȚA GALAȚI — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 24—9 (14—6). Cu ex
cepția primelor 15 minute, cînd scorul 
s-a menținut mai strîns (4—3 pentru 
Știința), partida a fost la discreția' 
gălățenilor. Cele mai multe goluri au 
fost realizate de Pădure (7), Ionescu
(4) , Bîrzoi (4), respectiv Sauer (2), 
Szabo (2). (S. Constantinescu și T. 
Siriopol, corespondenți).

RAFINĂRIA TELEAJEN — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 9—9 
(4-6). Rezultatul de egalitate este

făptui 
rezer- 
Bran- 

la Mi-

Constanta

evidențiat 
de Ia în

învins destul de... rapid, în 45 de mi
nute, dar fără a impresiona 
vencele au condus în setul prim 
6—4 și 8—6, 
cuperat de la 4—14 la 10—14. 
cătoare evidențiate : Tudora, 
și lăncii dintre feroviare, 
Lăzeanii și Coveanu (Știința).

C. P. București—C.S.M. Sibiu 
3—1 (11,5, —10, 13). Meciul a 
83 de minute și în genere a 
prin combativitatea cu care jucătoarele 
ambelor echipe au abordat partida. Vic
toria gazdelor au 
mișcare în teren 
dintre liniile formației 
vește randamentul în 
cu un blocaj suficient 
cu mari inegalități în 
gătoarelor, 
chiar și în 
și 10—4 în primul, 
în ultimul). însă» 
cîștigat, în finaluri 
zut atenția, 
în ofensivă ca și în apărare, 
dențiat: Vlădeanu, Covaci,
(C.P.B.), IV either, Vamo și u și Herman 
de la C.S.M. Sibiu f— C. F. —)

REZULTATE ÎNREGISTRATE ÎN 
SERIA A II-A (MASCULIN) : Știința 
Petroșeni — Alumina Oradea 3—2 (4, 
—13, 5, —16, 8), Știința Tg. Mureș—■ 
I.C.F. București 0—3 (11, 9, 3), Vi
itorul Bacău — Ind. sîrmei C. Turzii 
3—0 (7, 8, 6), C.S.M.S. Iași—Progre
sul București 3—2 (7, 13, —2, —9, 
6), Electroputere Craiova—înainte Ti
mișoara 3—2 (12, —5, —15, 5, 6). 
Amănunte în ziarul nostru de miîne.

Craio- 
cu 

iar în al doilea au re- 
Iu- 

Golimaș 
Zamfirescu,

(f. I) 
durat 

plăcut

decis-o buna lor 
și echilibru] valoric 

în ceea ce pri- 
atac. Oaspetele, 
de eficace, dar 

comportarea tră- 
totuși adesea.au condus

seturile pierdute (cu 6—1
1, cu 9—6 și 12—9 

cu excepția setului 
sibiencele au scă- 

comițînd serii de greșeli.
S-au evi- 

Florea

echitabil. La început a condus Rafi
năria (4—1), dar Universitatea a 
egalat și a preluat conducerea. După 
pauză studenții au ajuns să aibă un 
avantaj de 4 goluri (8—4). Apoi, plo- 
ieștenii au egalat (8—8) și, intr-un 
final dramatic, nici una din echipe nu 
a putut obține victoria. Principalii 
realizatori: Brașoveanu (3) și Badea 
(2) (Rafinăria), Goran (3), și Paras- 
chiv (2) (Universitatea). (M. Popescu 
corespondent regional).

TRACTORUL BRAȘOV — DINAMO 
BRAȘOV 9—9 (7—4). Jocul a fost in
fluențat nu numai de starea terenu
lui, ci și de condițiile atmosferice (a 
plouat și a nins). (T. Maniu, coresp.).

SERIA A II-A: Tehnometal Timi
șoara — Metalul Copșa Mică 15—11 
(0—9) ; Timișul Lugoj — C.S.M. Re
șița 8—9 (3—5) ; Știința I.M.F. Tg. 
Mureș — Voința Sibiu 6—4 (4—2) ; 
Știința Petroșeni — C.S.M.S. Iași 
io-9 (6—4).

MĂSURI ALE F. R. BOX
Analizînd comportarea necorespun

zătoare a unor arbitri cu prilejul 
turneului de selecție dotat cu „Cupa 
Primăverii", biroul F. R. Box, la pro
punerea colegiului central de arbitri, 
a luat următoarele hotărîri : arbitrul 
Eugen Lazăr a fost eliberat din ac
tivitatea pe care o desfășura în co
legiul central și a fost suspendat pe 
o perioadă de 6 luni, pentru motivul 
că a viciat rezultatul meciului V. 
Trandafir — P. Cîmpeanu. Au fost 
suspendați, pe aceeași perioadă, arbi
trii-judecători Mihai Gheorghe și 
Gabriel Danciu care au dat o deci
zie eronată în meciul V. Trandafir— 
Gh. Preda. De asemenea, un număr 
de arbitri-judecători au primit a- 
vertisment.

Datorită comportării nesatisfăcătoa
re în întrecerile din cadrul turneului, 
ca urmare a vieții nesportive, boxe
rii V. Antoniu, I. Covaci și I. Oltea- 
nu au fost scoși temporar din lotul 
reprezentativ.

De la I.E.B.S.
Biletele pentru întîlnirea internațio

nală dc (otbal BUCUREȘTI—BUDA
PESTA de miercuri 6 aprilie, de pe 
stadionul „23 August44 se găsesc de 
vinzare la casele obișnuite și la casa 
nou înființată în parcul halelor Obor.



R.UGBI

Med nul la
Jocuri Spumoase 

âfâ Capitală
GRI VIȚA ROȘIE — GLORIA 17—6 

(6—0). „Deschiderea" cuplajului de pe 
terenul Constructorul a furnizat un 
joc plăcut Cu toate că din punct de 
vedere tactic s-au comis de ambele 
părți unele greșeli, întîlnirea a fost 
interesantă. Menționăm nota de 
deplină sportivitate a tuturor jucăto
rilor, element care a contribuit la ri
dicarea nivelului partidei. Evoluția 
scorului: Grivita Roșie—Gloria 3—0 
(Irimescu lovitură de pedeapsă), 6—0 
(idem !); 9—0 (Țibuleac încercare), 
12—0 (același, lovitură de pedeapsă), 
12—3 (Crăciunescu lovitură de pe
deapsă de la aproximativ 50 de me
tri I), 17—3 (M. Rusu încercare, Iri
mescu transformare), 17—6 (Crăciu
nescu lovitură de pedeapsă de la a- 
proximativ 45 de metri !). Fără a in
fluenta rezultatul, arbitrajul lui N. 
Galicovski a prezentat „fisuri".

CONSTRUCTORUL — STEAUA

lași: C. S. M. S. - Precizia 6-6!

Emil Dumittescu (în prim plan, cu mingea) a fost ieri unul dintre cei 
mai buni oameni de pe teren (Fază din meciul Dinamo — Progresul)

Foto : N. Aurel

Ion Tiriac pe lista învingătorilor turneului 
international de tenis de la Nisa

NISA 3 (prin telefon). — Campio
nul de tenis al României, maestrul 
sportului Ion Țiriac, și-a înscris nu
mele pe lista învingătorilor în turneul 
internațional de Ia Nisa, cîștîgînd, 
împreună cu jucătoarea Helga Niessen 
(R.F.G.), proba de dublu mixt. După 
o victorie cu 6—3, 5—7, 6—4 asupra 
perechii australiene Toyne, Moore, cu
plul Țiriac-Niessen a întrecut cu 6—3, 
6—2 pe Spinoza (Franța), Aguirre 
(Chile). A urmat finala, în care le-au 
fost opuși Spruit (Olanda) și Pinto- 
bravo (Chile). Țiriac a făcut dovada 
unei forțe deosebite în loviturile de 
servici, ca și în retururi și, bine se
cundat de Helga Niessen, i-a obligat 
pe adversari să se apere în cea mai 
mare parte a meciului. După o luptă 
dîrză, Ion Țiriac și llelga Niessen cîș- 
tigă cu scorul final de 8—6, 6—4.

Mai puțin bine a jucat Țiriac în

celelalte două probe în care a figurat 
printre semifinaliști. La simplu băr
bați, el a prilej’uit o revanșă lui I. 
Gulyas (Ungaria), care l-a învins în 
două seturi : 6—1, 6—3. Gulyas a
cîștigat și finala, învingînd pe fran
cezul Contet cu 6—1, 6—0, 13—11.

La dublu bărbați, Țiriac și Piuto- 
bravo au fost eliminați de italienii Ma- 
j’oli, Tachini cu 6—1, 1—6, 6—2. Fi
nala : Holecek, Jarovsky (Cehoslova
cia)-Maj’oli, Tachini 7—5, 6—0, 6—2.

lată rezultatele finalelor în probele 
feminine: Sonj’a Pachta (Austria)-
J ill Blackman (Australia) 6—4, 6—4ș 
Blackman, Bentley-Lennan, White 6—2, 
6—1.

Luni începe la Monte Carlo un nou 
turneu internațional, la care participau- 
ților de la Nisa li se vor adăuga alți 
tenismani cunoscuți ca Santana, Piet- 
rangeli, Arilla, Co uder, Barclay.

în preliminariile Turneului de juniori U. E. F. A.
6—17 (6—8). Gazdele au făcut o par
tidă meritorie, jucînd cu mult su
flet, deseori de la egal la egal cu pu
ternicii lor adversari. Maturitatea și 
diferența de valoare și-au șpus înșă 
cuvîntul, iar Steaua a preluat după 
pauză controlul jocului. De ambele 
părți s-au resimțit și acum indisponi
bilitățile. Scorul a evoluat astfel: Con
structorul — Steaua 0—5 (lonescu în
cercare transformată de Mateescu), 
3—5 (Gheorghiu lovitură de pedeap
să), 6—5 (idem) I... 6—8 (Băltărețu în
cercare); 6—11 (Mateescu încercare), 
6—14 (Penciu lovitură de picior că
zută). 6—17 (Rășcanu încercare). Și în 
acest meci jucătorii au dat dovadă de 
sportivitate, ușurînd din acest punct 
de vedere sarcina arbitrului, maestrul 
sportului Aurel Barbu. Cu toate a- 
cestea. arbitrajul a purtat amprenta 
lipsei de experiență. Nu e de mirare, 
întrucît e vorba de un debut în ma
terie I Fără a omite realele perspec
tive ale prof. A. Barbu în acest gen 
de activitate, credem că ar fi fost ne
cesar un rodaj oarecare.

DINAMO — PROGRESUL 26—6 
(0—0 1). Joc foarte deschis. Evoluția 
scorului a produs la un momenl dat 
emoții serioase nu numai spectatori
lor, ci și... dinamoviștilor. După 40 de 
minute în care scorul a rămas alb (în- 
tr-adevăr echitabil), dinamoviștii și-au 
adus parcă aminte de obliqaliile lor 
morale și au înscris o frumoasă în
cercare. Replica celor de la Progre
sul a fost însă în egală măsură 
promptă și eficace, ei reușind să 
preia conducerea și să amenințe cu 
producerea unei surprize de propor
ții. Splendida încercare realizată însă 
de Giugiuc într-un moment psiho
logic a produs căderea bruscă a alb-al- 
baștrilor si Dinamo a .demarat" ra
pid pe... tabela de marcaj. Iată evolu
ția scorului: Dinamo — Progresul 
3—0 (Dăiciulescu încercare), 3—3 (Bri
ceag lovitură de pedeapsă), 3—6 
(Craioveanu lovitură de pedeapsă), 
8—6 (Giugiuc încercare transformată 
de Nica), 13—6 (ibidem!), 18—6 (Ene 
încercare, același Nica transformare), 
23—6 (Țuțuianu încercare, din nou 
Nica transformare), 26—6 (Fugigi în-

De pe terenurile
U. R. S. S. — ROMANIA 1-0 (0-0)

SÂ- 
poate 

se da-

de fotbal

cercare). Jucătorii s-au comportat co
rect. în ce privește arbitrajul, P. De- 
clezis a condus în general bine, deși 
uneori, în dorința de a nu frîna jocul, 
a fost nevoit să dea decizii oarecum 
discutabile (G. Russu-Șirianu).

C.S.M.S. IAȘI — PRECIZIA 
CELE 6—6 (3—3) I Rezultatul 
fi considerat surpriza etapei și
torează ratării unor ocazii favorabile 
de către Rozemberg și Malievschi. 
Jocul nu a fost de un nivel tehnic 
superior, mai ales penlru că terenul 
era foarte „greu". Oaspeții s-au pre
zentat bine. Punctele au fost înscrise 
de Spiratos (două încercări) pentru 
gazde și Matache (două lovituri de 
pedeapsă) pentru oaspeți. Corect arbi
trajul lui D. Manoileanu — București 
(Dumitru Diaconescu — coresp. regio
nal).

ȘTIINȚA PETROȘENI — FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (3—0). Gazdele au 
cîștigat prin încercarea realizată de 
Sabău în min. 13. Terenul de la Lo- 
nea, care a găzduit meciul, a fost des
fundat. Oaspeții au avut ocazii bune 
și rezultatul putea fi altul, dacă Ce- 
lea nu rata mult (S. Băloi — coreso.).

RULMENTUL BÎRLAD — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 18—0 (3—0) 1 
Deși au realizat scorul etapei, gaz
dele nu au strălucit, angrenîndu-se 
în jocul obstructionist al timișoreni
lor. înaintarea de la Rulmentul a ju- 
eat cu multă vitalitate și a „străpuns* 
apărarea oaspeților. Au înscris: 
Grandore două încercări, Manea, 
Roșea și Călin cîte o lovitură de pi
cior căzută și Călin o lovitură de pe
deapsă. Bun arbitrajul lui CI. Horo- 
viț-București (E. Solomon — coresp.).

CATEGORIEI ACLASAMENTUL

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grivița Roșie 
Steaua
Dinamo
C.S.M.S. Iași
Precizia Săcele 
Gloria
Progresul

8. Știința petroșeni
9. Rulmentul Bîrlad

10. Farul Constanța
11. Constructorul
12. Universitatea Tim.

ȘTIRI, REZULTATE
ROMA. (Agcrpres). 

în fața unui numeros public, 
lășurat finala „Cupei campionilor 
ropeni" Ia baschet (masculin) între 

echipele ' ............
via" l’raga.

La capătul unei partide echilibrate, 
baschelbaliștii din Milano au terminat 
învingători cu scorul de 77—72 (41— 
35), intrînd astfel în posesia trofeului.

In meciul pentru locurile 3—4 for
mația Ț.S.K.A. Moscova a învins A.E.K. 
Atena cu 85—62 (42—32).

MAR DEL PLATA. :— în ultima 
rundă a turneului internațional de 
șah, Vasili Smîslov (U.R.S.S.) a făcut 
remiză cu argentinianul Carlos Gui
mard. Smîslov a totalizat 11 puncte, 
ocupînd primul loc în clasament. Au 
urmat Stein (U.R.S.S.) cu 10,5 puncte 
Portisch (Ungaria) 9,5 puncte, Re- 
schewski (S.U.A.) 9 puncte, Bolbo- 
chan (Argentina)* 8 puncte etc.

VIENA. — Pe pîrtiile de la Mayr- 
hofen (Tirol) s-a desfășurat „ Crite

riul de primăvară", unul din ulti
mele concursuri ale sezonului inter
național de schi. Proba de slalom 
special masculin a fost cîștigată de 
Herbert Hubert (Austria) cu timpul 
de 94 sec 4/100, urmat la o sutime 
de secundă de compatriotul său Al
fred Matt.

LONDRA. — Disputat în piscina 
„Crystal Palace* din Londra, meciul 
internațional de polo pe apă între

La Bolog-na, 
s-a des-

eu-

• In cadrul campionatului 
britanic, pe stadionul Hampden 
din Glasgow, în fața a 135 000 de 
spectatori, echipa Angliei a dispus de 
cea a Scoției cu 4—3 (2 — 1), după 
un meci apreciat ca foarte bun. Pentru 
englezi au înscris Hunt (2). Hurst și 
Bobby Charlton, iar pentru gazde John
stone (2) și Denis Law.

• In derbiul milanez din 
natul italian, lnternazionale a 
de Milan cu 2—1 (1—1) prin

și Domenghini.
Celelalte
1—3,

inter- 
Park

campio 
dispus 

golurile 
res- 

rezultate 
Sampdoria- 

Torino-Juventus 0—0, 
1—0,

marcate de Bedin 
pec'tiv Amarildo. 
1* iorentina-Bologna

Lanerossi 0—0, 
Alalanta-Varese 1—0, Catania-Roraa
1—0, Lazio-Breseia 0—3, Spal-Cagliari
3— 0, Napoli-Foggia 1—0. Clasamen
tul după 27 de etape: lnternazionale 
42 p, Napoli 37 p, Bologna 36 p, 
Juventus 34 p, Milan 33 p.

• In campionatul Ungariei s-a des
fășurat ieri etapa a IV-a: ~
rosDiosgyiir 5—1, ”
4— 1, ” 
rog-Gvor 1—1, 
Pecs-Dunaujvaros 2-

• Cîteva meciuri 
claie : în 
Sofia a 
Vardar Skoplje prin 
Koțev în min. 44. în 
care se dispută la Bagdad : 
Yemen 7—0. Liban-Bahrein 6—1, Irak- 
Kuweit 3—1.

• Selecționata de fotbal a U.R.S.S. 
a jucat la Titograd cu reprezentativa 
locală pe care a învins-o cu 1—0 
(1-0).

Ferencva- 
Tatahanya-M.T.K. 

Vasas-U jpesti Dozsa 3—3, Do- 
Ozd-Saigotarjan 1—0,

0.
internaționale ofi- 

„Cupa balcanică'1, Lokomotiv 
dispus cu 1—0 (1—0) de

golul marcat de 
Cupa arabă" 

Siria-

CI11Ș1NÂU 3 (prin telefon). — 
Prima partidă dintre reprezentativele de 
juniori ale U.R.S.S. și României, con- 
tînd pentru preliminariile Turneului 
U.E.F.A.. a luat sfîrșit cu victoria for
mației gazdă la scorul de 1—0 (0—0).

A fost un joc specific de calificare 
(influențat de 
ploii) în care 
mult creîndu-și 
mația noastră 
a ieșit organizat la atac, dar acțiunile 
s-au oprit la marginea careului de 16 
ni advers.

După reluare gazdele au forțat și 
mai mult victoria pe care au obținut-o 
în min. 67, clnd înaintașul central Bek- 
tașev a reluat în poartă o centrare ve
nită de pe partea dreaptă.

Arbitrul polonez Storoniak, ajutat 
la tușă de doi arbitri sovietici, Țar 
poierski și Slcapin, a condus următoa
rele formații :

U.R.S.S. : Ivanov — Ianet, Moro
zov, Ciumakov, Cilionelidze — Tezlev,

terenul greu din cauza 
gazdele au atacat mai 
o serie de ocazii. For- 
s-a apărat cu dîrzenie,

Kirilov — Avelianov, Bektașei, Glierț- 
kovici.Nodia.

ROMANIA : Coman—Ionescu, Vigu, 
Anca, Ștefan — Pop, Dinu — Uifăleutni, 
Lupulescu, Dumitrache, Manea.

Meciul retur se dispută duminică 10 
aprilie la București.

GH. URICH
conducătorul lotului

Grupele campionatului mondial
masculin de handbal în 7

Primul meci de volei
Rapid—Ț.S.K.A. la 10 aprilie

A fost stabilită data desfășurării 
primului meci dintre echipele masculi
ne Rapid București și Ț.S.K.A. Moscova 
din 
rul 
10 
de

cadrul semifinalelor „G.G.E.". lu- 
întîlnirii va avea loc duminică 

aprilie la Moscova. Data returului, 
la București, nu a fost încă fixată.

COPENHAGA, 3 (Agerpre ' —
La Copenhaga a avut loc trage. la 
sorți a grupelor campionatului mon
dial masculin de handbal în 7 care 
se va desfășura între 12 și 21 ianuarie 
1967 în Suedia și va reuni 16 echipe.

Selecționata ROMÂNIEI, deținătoa
rea titlului, face parte din grupa C 
împreună cu echipele U.R.S.S., R. D. 
Germane și Canadei.

Celelalte trei grupe sînt alcătuit^ 
astfel : Grupa A: Suedia, Iugoslavia, 
Polonia, Elveția,- Grupa B : R. F. Ger
mană, Ungaria, Norvegia, Japonia; 
grupa D: Cehoslovacia, Danemarca, 
Fianța, Tunisia. Primele două clasate 
din fiecare grupă se califică în sfer
turile de finală. Meciurile din grupe 
vor avea loc între 12 și 15 ianuarie, 
sferturile de finală la 17 ianuarie, 
semifinalele la 19 ianuarie și linala 
la 21 ianuarie.

★
In ultimul meci al preliminariilor 

campionatului mondial de handbal în 
7, Danemarca a învins Islanda cu 
23—20 și a obținui calificarea in tur
neul final.

12
12
9
9
9
8

l| Vești din R. P. Ungară
_ Ț • La Budapesta există în prezent 826 asociații spor- 

+tive în care funcționează 3 537 secții pe ramură de 
♦sport. Tot mai multi tineri din capitala R. P. Ungare 
+sînt purtători ai insignei -„Kilian" (competiție polispor
tivă de mase). La Budapesta, numărul purtătorilor in
signei se ridică la 85 000, iar in întreaga (ară la peste

, ,, ..... ... . >500000. Recent, la Czegled; a fost înminată într-une ipele Ungariei și Angliei s-a +caaru {estiv cea de a 500 000 jnsl-gn(j. 
clieiat cu scorul de 7—0 in favoarea + » • ... .. o >-> n ~ jsportivilor maghiari. J * ,?e oC.Ur,lnd' ""T n r i i S?U fri’

< r- ytist la cel de al 23-lea Festival internațional ai filmu-ROMA. - Tinara înotătoare Ka-Iluj sportjv de la Cortjna d>Ampezzo p. Ungară a 
“t;- ’ Țparticipat la acest festival cu mai multe filme, dintre 

n noma OĂcare jOuă au fost premiate. Filmul de lung metraj 
rec r u IJ1^npe 5 Of/- pe săplămînă" a obținut medalia de bronz, 

.-iar cel de scurt metraj „Printre tinerii înotători" a 
,eȚprimit mențiune. De frumoase aprecieri s-a bucurat și 
ae>documentarul tehnic „Instruirea și tehnica schimbului 
"‘eUa ștafetă" pregătit sub îndrumarea antrenorului federal 

atletism, dr. Jozsef Sir și a lectorului universitar 
fLaszlo Zarandi.
I • în centrele de regiuni și raioane din R. P. Ungară 
fse organizează cu regularitate concursuri de cunoștințe 
Isportive intitulate „Ce știți despre mișcarea sportivă ?“ 
ÎLa ultimele concursuri organizate la Șopron și Gyor 
fau participat 1 500 de persoane, a căror întrecere a 
Ifost urmărită de peste 5 000 de spectatori.
f • între 10 și 24 mai, la Kecskemet, se va disputa 
Iun turneu memorial de șah, la care vor participa cei 
fmai buni șahiști unguri în frunte cu Barcza, Bilek, 
YLengyel, Portisch și Szabo. La acest memorial au fost 
linvitați și mari maeștri de peste hotare.
f • Din 1955 și pînă azi se desfășoară cu regularitate 

întreceri rezervate elevilor și studenților, intitulate 
♦„Buni la învățătură, buni în sport". Nu de mult, la 
Ltacultatea de medicină din Budapesta au fost înmînate 
țîntr-un cadru festiv premii celor mai buni studenti la 
Ținvățâtură și sport. Printre cei premiați se află Janos 
țKalmar și Istvan Preda, studenți In anul 5. Ambii spor- 
♦ livi au fost componenți ai echipelor reprezentative de

Ia 1 ’ :
„Sunmenthal" Milano și „Sla- ren Muir, în vîrstă de 13 ani, a tă-T 

cut în piscina olimpică din Roma o ■ 
tentativă de corectarea 1____
mondial în proba de 200 m spate. 
Tentativa n-a fost încununată ' ' ' 
succes. Muir a realizat timpul 
2:28,8, Recordul mondial oficial este 
2:27,4 și aparține înotătoarei Cathy 
Ferguson (S.U.A.). j

PRAGA. — în semifinala „Cupei 
campionilor europeni" la tenis dej 
masă (masculin), campioana Ceha-- 
slovaciei, Lokomotiv Brno, a dispus 
de echipa Lokomotiv Leipzig (R. D.' 
Germană) cu scorul de 5—3. în fi-- 
nala competiției, în decurs de douăj 
meciuri, sportivii cehoslovaci vor în-- 
tîlni formația C.S.M. Cluj.

DORTMUND. — Comitetul federa-. 
ției internaționale de atletism, care 
s-a reunit la Dortmund cu ocazia Cri- j 
teriului european de sală, a aprobat 
organizarea la 8 și 9 august 1967, la j 
Montreal a unei reuniuni atletice, în 
cadrul căreia se vor întîlni cei mau 
buni atleți din Europa și din America j 
de Nord. De asemenea s-a luat hotă-- 
rîrea de a se propune Conqresului 
I.A.A.F. organizarea campionatelor* fe. respec(JV, tIo[etă, clasate pe primul loc la 
europene de atletism din doi m dojy nniv/rciflrfd- 
ani și nu din patru în patru cum seȚ" 
dispută în prezent.

1(TVilmoș Varju, campionul și recordmanul Ungariei 
aruncarea greutății, clasat pe locul al treilea la J.O. 

de la Tokio
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