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J. M. U. V. o nouă pagină glorioasă in cartea 
marilor competiții internaționale

Steagurile care au fluturat timp 
de opt zile deasupra marelui Sta
dion Popular și flacăra din incinta 
acestuia au vestit tuturor că aici, 
în inima frumosului oraș de pe ma
lul Dunării, reprezentanții tineretu
lui studios din 32 de țări se în
trec sub semnul prieteniei, în cea 
de a Xlf-a ediție a Jocurilor Mon- 
diale Universitare de Vară.

Devenite tradiționale, aceste ma
nifestații polisportive sînt cunoscu
te și îndrăgite azi de masele de 
tineret din lumea întreagă, așa în- 
rft entuziasmul, dorința vie de afir
mare, dîrzenia parbicipanților au 
dovedit, pe de o parte, atașamentul 
acestor tineri față de singura lor 
organizație cu adevărat reprezen
tativă — Uniunea Internațională a 
Studenților — și au ridicat, totoda
tă, la un nivel mai înalt valoarea 

j tehnică a Jocurilor.
Am trăit alături de acești gineri 

mai bine de o săptăniînă și ă7n fost 
prins de entuziasmul tinereții lor, 
am simțit laolaltă cu ei, în cloco
titoarele întreceri, înflăcărarea, 
patriotismul și spiritul lor de 
prietenie. Zi de zi, in tribu
nele stadioanelor și ale locurilor 
care gâzduiau competiții, zeci și 
sute de mii de oameni din capitala 
maghiară au încurajat frenetic și 

; au răsplătit cu sincere aplauze pe 
cei mai buni.

Oaspeți noi a avut Budapesta, 
în ateste zile, pe trimișii multor

• organizații de tineret din Anglia, 
1 Danemarca, Finlanda, Franța și

din alte țări. Acum, la închiderea 
minunatelor întreceri al căror mar
tor am fost, mă gîndesc cîtă drep- 

i tate a avut Hegyi Gyula, președin- 
I tele Comisiei internaționale de or

ganizare a celei de a XlI-a ediții 
j a J.M.U.V. cînd, în cuvîntarea sa
• de duminică seara, a spus că par- 
j 'ticipanții la J.M.U.V., întorși în

țările lor, vor povesti despre fru- 
i moașa competiție de aci, despre 

înalta ei semnificație, despre entu
ziasmul și prietenia care au dom
nit în cele opt zile, de întreceri. A- 
ceste Jocuri vor contribui, în mare 
măsură, la întărirea prieteniei între 

I studenții din diferite părți ale lumii.
Specialiștii ca și reprezentanții 

presei au recunoscut, în mod una
nim, nivelul tehnic ridicat al ac
tualei ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară. Intr-adevăr, 
această competiție a prilejuit mo
dificarea unor recorduri mondiale 
și europene precum și a mai 
multor recorduri naționale. Desigur, 
pe un plan ridicat, se situează 
performanțele înotătorilor și îno
tătoarelor din R. P. Ungară, 
care au asaltat cu succes ce
le mai bune performanțe mondiale,

îmbunătățind cîteva dintre ele., A- 
lergâtoarele din R.D. Germană au 
deținut supremația în probele de 
viteză ale concursului de atletism 
din cadrul Jocurilor. Atleții sovie
tici și cei maghiari au dat o pre
țioasă contribuție la alcătuirea u- 
nor tabele cu rezurtate superioare, 
iar scrimerii maghiari și polonezi, 
alături de Yeprezentanții noștri, au 
făcut ca întrecerile lor 6ă amin
tească de concursurile olimpice și 
recentele campionate mondiale. Ne
întrecuta măiestrie a gimnaștilor 
sovietici nu a fost redată numai de
clasamentele generale, ci și de ad
mirația fără rezerve a tuturor par- 
ticipanților și a specialiștilor pre- 
zenți. Și în această ramură de 
«port am avut satisfacția unei fru
moase comportări din partea sim-

IOLANDA BALAȘ, campioană 
mondială universitară la săritura 
în înălfime.

nastelor noastre, care au confirmat, 
rezultatele de la recentele campio
nate mondiale, clasîndu-se acum 
pe locul trei.

Lotul studențiloi sovietici a cu
prins și o serie de halterofili a că
ror valoare s-a oglindit în corecta
rea mai multor recorduri mondiale 
universitare. Datorită bunei lor pre
gătiri, dar și nivelului înalt al în
trecerii, oîțiva dintre halterofilii din 
țara noastră au realizat noi recor
duri. Demne de subliniat au fost și 
întrecerile de volei, atît cele femi
nine cît și cele masculine, care, pe 
lingă numărul mare de partici- 
panți, au impresionat și prin cali
tatea disputelor, fiind o autentică 
reeditare a campionatelor mondia
le. Cu acest prilej, echipa studen
telor din R.P.R. și-a dovedit buna 
pregătire, deosebita putere de luptă 
și a cucerit locul 2, fiind întrecută 
numai de formația excelentelor ju
cătoare sovietice. Echipa masculi

nă, deși a avut o comportare ine
gală, reușind meciuri foarte bune 
și cedînd atunci cînd nimeni nu se 
aștepta, a lăsat să se întrevadă a- 
numite lipsuri în pregătirea fizică 
și în botărîrea de luptă.

De un succes remarcabil s-au bu
curat și întrecerile boxerilor, dat 
fiind echilibrul de cele, mai multe 
ori sensibil, dintre participant, ca 
și valoarea acestora. Tineretul a a- 
saltat cu curaj pe consacrați și da
că Papp, Soțikas, Nietzschke au 
terminat învingători, nu se poate 
spune că drumul ter. ca și a.l celor
lalți campioni, nu a fost presărat 
cu întîlniri dificile. Tînăra noastră 
echipă a prezentat elementele sur
priză ale competiției pugilistice iar 
comportarea componenților ei a 
îmbogățit palmaresul sportului nos
tru universitar cu o medalie de aur 
și mai multe de argint și bronz.

Atletismul a fost, de asemenea, 
bine reprezentat la aceste jocuri. 
Maria Itkina, Ursula Jurewitz — 
Donath, Vera Krepkina, Christa 
Seliger — Stubnik, Anatolic Iulin, 
Odon Foldessy, Stawczik, Kuzne- 
țova, Sidlo și alții au făcut din 
rezultatele lor, promisiuni pentru o 
interesantă desfășurare a apropia
telor campionate europene. In ace
lași timp, o serie de ătleți fruntași 
din țara noastră: H. Răcescu, Io- 
landa Balaș, I. Wiesenmayer, V. 
Zăvădescu, P. Zîmbreșteanu, Lia 
Manoliu, G. Georgescu, I. Sorin, I. 
Save!, I. Opriș, Sanda Grosu și A. 
Demeter au cucerit medalii sau au 
stabilit noi și valoroase recorduri 
republicane.

In sfîrșit, în ultima zi a întrece
rilor, la cel mai popular dintre 
sporturi, fotbaliștii reprezentanți ai 
tineretului din țara noastră ne-au 
adus satisfacția cuceririi locu
lui fruntaș, pe care și l-au dis
putat în finală cu echipa de tineret 
a celui mai puternic fotbal din 
lume, fotbalul maghiar. In desfășu
rarea acestui joc, fotbaliștii noștri 
au arătat via lor dorință de a duce 
la victorie culorile patriei.

Rezultatele sportivilor noști i la 
această ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară au oglindit 
creșterea nivelului tehnic al sportu
lui de tip nou din țara noastră, 
constituind, totodată, un dar pe care 
ei îl închină cu dragoste glorioasei 
sărbători în pragul căreia se află 
întreg poporul nostru muncitor — 
aniversarea a zece ani de la elibe
rare.

(De la trimisul nostru)

Sportivii romîni premiali la J.M.U.V.
Medalia de aur

Jolanda Balaș (atletism), Hara lambie Răcescu (atletism), Mircea 
Dobrescu (box), Toma, Birtașu, Brînzei, Androvici, Macri, Victor 
Dumitrescu, Hidișan, Peretz, Suciu, Ene, Tătaru, Botescu, Neagu, Gîr- 
leanu, Boroș, Nicușor, Ivănescu, Dragoman (fotbal).

Medalia de argint
Petre Zîmbreșteanu (atletism), Ion Wiesenmayer (atletism), Grigore 

Cojocaru (atletism), Virgil Zăvădescu (atletism), Dănilă Done (box), 
Șeribu Neacșu, (box), G. Negrea (box), Eugen Furesz (box), V. Onoiu 
(lupte clasice), Rodica Sădeanu, Doina Corbeanu, Natalia Todorovski, 
Adriana Honet, Ținela Pleșoianu, Tatiana Avacutn, Sonia Colceriu, 
Cornelia Timoșanu, Popovici, (volei), E. Zeller și M. Gantner 
de masă), Julieta Namian (tenis).

Medalia de bronz
Lia Manoliu (atletism), Gabriel Georgescu (atletism), Ion 

(atletism), Ilie Savel (atletism), Sorin loan (atletism), Victor 
pu (box), Eustațiu Mărgărit (box), Petre Popescu 
Al. Ruzsi (lupte libere), V. Po povici (lupte libere), A. 
(lupte clasice), V. P 
clasice), V. Popovici (lupte 
I. Corneanu (lupte clasice), 
zan (haltere), E. Leuștean,

(tenis

Opriș
Scliio- 
(box),
Ruzsi 
(lupte

Mărgărit (box), 
V. Popovici 

Popescu (lupte clasice), 1. Hanțu (' , ' 
clasice), L. Bujor (lupte clasice), 

(haltere).. Silviu Ga- 
Dobrowolski, E. Vă- 

tășoiu, 1. Gyarfas, E. Slavici, A. Penciu și Â. Hoffman (gimnastică). 
Z. Uray (scrimă), C. Georgescu, Uray, Szabo, Tapaloagă, Mustața. 
Pelmuș (scrimă), Deuțsch, Hospodar, Popescu, Na-șka, S'rnon, B6- 
rincz, Csordas, Iosim, Naghi (polo pe apă).

I Ife Enciu 
A. Ticu, E.

!
i*
!

*

Finala întrecerilor de fotbal
Selecționata Tineretului din R.lR. — Selecționata

Tineretului din R. P. Ungară 1-0 (1-0)

C. 1OMA, portarul echipei noas
tre de fotbal, cîștigătoațpa turne
ului din cadrul

ANDREI DEMETER, noul re
cordman al R.P.R, la aruncarea

BUDAPESTA 8 (prin telefon).— 
Punctul culminant al întrecerilor 
din ultima zi l-a constituit întrece
rea finală de fotbal în care s-au 
întîlnit, în fața a 100.000 de spec
tatori, selecționatele de tineret ale 
R.P. Romine și R.P. Ungare.

La ora 17,15 și-au făcut atpari- 
ția pe teren cele două echipe, în 
frunte cu arbitrul jocului Rein- 
chardt (R.D. Germană). Au înce
put întrecerea următoarele forma
ții :

R.P. ROMI NA: Toma—Ivănescu, 
Androvici, . V. Dumitrescu — Hidi
șan, Peretz—Gîrleanu (Suciu), Ni
cușor, Ene, Neagu, Dragoman.

R.P. UNGARA: Gulyăs — Rajna, 
Kărpăthi, Vărhidi — Szoika, No- . 
tasz — Szamus (Machos), Csor- 
dăs, Matray, Kovăcs, Fennyvesi.

Lovitura de începere o are echi
pa noastră, care pornește din pri
mele minute foarte decis în atac. 
Neagu și Nicușor se „găsesc" foar
te bine și-l pun cu regularitate în 
poziție de șut pe Ene. După ce 
Gîrleanu ratează, în minutul 6, o 
ocazie bună de marcare, selecționa
ta noastră deschide scorul în min. 
7. astfel: Toma degajează de la 
poartă, Androvici prelungește ba
lonul la Nicușor, care îl deschide 
precis pe . Ene. Centrul nostru a- 
tacant trage plasat, înscriind, cu 
toată intervenția lui Gulyăs: 1—0 
pentru selecționata tineretului din 
R.P.R.

După gol, jucătorii maghiari trec 
la ofensivă și fac eforturi vizibile 
pentru a egala. Acum însă își spu
ne cuvîntul puterea de luptă, ener
gia și buna pregătire fizică a apă
rătorilor noștri, care nu se lasă de 
Ioc surprinși. , Atacurile fulgerătoa
re ale extremului Fennyvesi sînt 
destrămate cu precizie de Ivănescu. 
Iar acțiunile foarte periculoase a'e, 
lui Csordas, acest admirabil teh
nician, sînt zădărnicite de Andro
vici. sau Toma care intervin cu pre
cizie și calm la momentul oportun. 
Așa se face că atacurile echipei 
maghiare din min. 11, 17, 19 sînt 
oprite cu succes de apărătorii 
noștri

Interii vin mult înapoi și declan
șează contraatacuri. După ce gaz
dele inițiază două acțiuni (min. 30 
și 33), noi avem un reușit atac, 
terminat cu o puternică lovitură pe 
lîngă bară, trasă de Gîrleanu (min. 
35). Acum echipa maghiară îl joa
că mult pe Machos, care i-a luat 
locul în min. 28 lui Szamus pe 
extrema dreaptă. Excelent intervin 
și mijlocat'!; no-cf-î Peretz =i H;<li

Declarația căpitanului
a tineretului

Șuri, caic nu se. lasă derutați de 
schimburile de locuri ale fotbaliști
lor maghiari și reușesc să cfștige 
multe baloane. După ce V. Dumi
trescu lămurește o situație iTinciiă 
(min. 40) și Toma îi plonjează in 
picioare lui Matray (min. 41), Ni
cușor trage pe lingă poartă o lovi
tură liberă de la 20 m. (min. 43).

După pauză, fotbaliștii echipei 
maghiare sînt cei care atacă insis
tent. Toma p'onjează cu siguranță 
(mm. 46) în picioarele lui Ma
tray; imediat după aceea, Gîrleanu 
pătrunde pe extremă, centrează, dar 
Ene, aflat singur in fața porții, nu 
poate ajunge mingea. Selecționata 
Tineretului din R.P.U. are din nou 
inițiativa. Reprezentanții noștri lup
tă însă cu un puternic elan, nu 
consideră nici o minge pierdută, și 
reiau totdeauna lupta Apărarea, în 
special, face o.partidă excepțională, 
și nu lasă pe înaintașii maghiari 
să-și aleagă poziții de șut. Și in a- 
ceastă repriză spectatorii aplaudă 
cu admirație salturile îndrăznețe 
ale portarului nostru, Toma.

Fotbaliștii noștri știu - să joace 
această partidă. Ei acționea
ză simplu, dar eficace, în atac. 
Ca urmare a unui asemenea con
traatac, Ene înscrie un gol (min. 
56) pe care arbitrul nu-1 ' acordă, 
pe motiv că atacantul nostru cen
tru ar fi comis fault. Punctul a 
fost însă valabil. In minutul 
75, Hidișan, caie a tras de puțin 
pe lingă bară, ratează o mare oca
zie. Patru minute după aceea, To-» 
rna scoate mingea din picioarele 
lui Csordas. In ultimele zece minu
te sînt de semnalat: cursa lui Su- 
ciu (care l-a înlocuit pe Gîrleanu 
din min. 75 pe extrema dreaptă) o- 
prită cu greu de Kărpăthy (min. 
86) ca și admirabila intervenție a 
lui Toma (min. 87), care a sărit 
peste întreg buchetul de jucători 
din fața porții lui și a respins ba
lonul trimis de Machos dintr-o lo
vitură de colț. Toți jucătorii echi
pei noastre au luptat, din toate pu
terile pentru un rezultat bun și o 
comportare valoroasă

In mod special au ieșit in evi-» 
dență: Toma. Hidișan, Androvici, 
Peretz. Nicușor și Ene. Din Selecțio
nata Tineretului din R.P. Ungară 
cel mai buni au fost Szoika, Ko- 
tacz, Csordas, Fennyvesi.

Cîștigînd cu 1—0 înfîlnirea fina
lă, echipa noastră a cucerit titliHj 
de campioană mondială universi
tară din cadrul celei de a XlI-a e- 
diții a J.M.U.V.

T’ DOR VORNICU ț

selecționatei de fotbal
din R. P. U.

Varhidi, căpitanul eciiipei Selec
ționata Tineretului din R.P. Unga
ră, a declarat următoare/e după jo- 
cul-finală: „Ne-a învins o echipă 
mai bună, care a luptat pentru fie
care minge, cu aceeași energie 
de-a lungul întregului meci. Nu ne 
așteptam la un joc ațît de bufi din 
partea echipei romîne. Jucătorii 
romîni ne-a,u învățat ce înseamnă

să fcauji drumul cel mai scurt spre 
poartă. Trebuie să remarc, de ase
menea modul admirabil în care s-a 
apărat echipa romînă. înaintașii 
noștri n-au avut o clipă de răgaz 
-pentru a-și regla „tirul" la poar
tă. Nu știu pe care anărător să-l re
marc pentru felul cum a știut șă 
împiedice atacul nostru să-și facă 
jocul. Felicit echtea romînă pentru 
performanța obținută".



Minerii d’n patria noastră 
au trăit ieri o zi de sărbătoare

A DOUA HAPĂ A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL
Ziua Minerului, sărbătoarea atlt 

de așteptată de cei ce se stră
duiesc să dea patriei tot mai multe 
tone de cărbune, a fost întîmpinată 
cu noi realizări in producție. In 
întreaga Vale a Jiului, de la Petro
șani la Petrila, de la Baia Mare 
la Cimpa, zeci de steaguri au flu
turat in soare. In ajunul Zilei Mi
nerului s-au întilnit in parcul din 
Petrila toți minerii, petrecind îm
preună la minunatul carnavaL Ziua 
de 8 august, ziua lor de sărbătoare, 
le-a adus noi și însemnate eveni
mente. La Petroșani ei au primit, 
vizita echipei de mineri Tatabanyai 
care a susținut un meci viu dis
putat în fața echipei Minerul. Pe
troșani. Oaspeții au fost întlmpi- 
nați la gară de pionieri și mineri 
care purtau enorme buchete de 
flori Pretutindeni puteai vedea prin 
■oraș grupuri de mineri care in 
■cinstea acestei zile și-au prins pe 
ihaine decorațiile primite pentru 
munca lor. Neuitata zi de 8 august 
le-a oferii lor, minerilor, nenumă

Boragi Bauyasz — Mineral
PETROȘANI, 8 (Prin telefon de 

la subredacția noastră). In cadrul 
-manifestațiilor organizate în cins
tea „Zilei Minerului" s-a desfășu
rat în localitate întîlnirea priete- i 
tiească de fotbal dintre Minerul Pe
troșani și echipa maghiară din pri
ma categorie a campionatului 
R.P.U., Dorogi Banyasz. întîlnirea 
a suseitat un mare interes, fiind 
urmărită de peste 8000 spectatori.

încă de la început, cele două 
echipe au lăsat să se întrevadă un 
joc de factură ridicată. Intr-ade
văr, de-a-lungul celor 90 minute de 
joc, fazele au alternat cu repezi
ciune de la o poartă la alta, unele 
'dintre ele fiind deosebit de specta
culoase.

Echipa maghiară are inițiativa I 
și, în minutul 3, Molnar, centrul 
atacant, trage prin surprindere pe 
lingă poartă apărată de Crîsnic. 
Numai după un minut, ®pova, inte
rul dreapta al echipei Dorogi, după 
o cursă spectaculoasă, centrează, 
iar Molnar reia cu capul spre poar
ta Minerului. Grisnic, atent, prinde 
însă cu siguranță.

Scorul este deschis însă în min. 
5 de echipa gazdă. Turcuș are 
mingea și pasează precis lui ©laru: 
acesta însă ezită să tragă, făcînd 
astfel posibilă intervenția mijlo
cașului centru Konya. Totuși, jucă
torul maghiar nu reușește să de
gajeze și Paraschiva, care urmărise 
faza, marchează de la 10 m.

După acest gol, Minerul organi
zează o serie de atacuri, însă ne
fructificate. Astfel, Farcaș II trage

Tatabanyai Banyasz (R. P. Ungară) — 
Metalul Baia Mare 4-2 (4-1)

BAIA MARE 8 (prin telefon).— 
Întîlnirea de fotbal disputată în 
cinstea „Zilei Minerului", între e- 

■ithipa Metalul Bala Mare și e- 
chipa Tatabanyai Banyasz din R.P. 
Ungară, a suscitat un mare inte
res în rîndurile sportivilor din lo
calitate. La meci au asistat peste 
15.000 de spectatori, cifră care con
stituie un record pentru acesL^ș.aș.

Partida, disputată pe stadionul 
"23 August, a prilejuit un spectacol 
frumos și de o ridicată factură 

' tehnică. In prima repriză, oaspe
ții s-au arătat superiori, făcînd un 
joc mai tehnic și mai eficace. Gaz
dele s-au comportat bine, realizînd 
un bun joc tehnic dar fără finali
tate în acțiuni. In această repriză, 
scorul a fost de 4—1 pentru oas- 
ff|i. prin golurile înscrise de Ha- 
îasy (minutele 2 și 20), și Galgoc- 
șy (minutele 22 și 37). Pentru Me- 
•lalul Baia Mare a marcat Schles- 
singer (min. 5).

In repriza secundă, localnicii fac 
tm joc mai bun, îeușind să depă
șească apărarea adversă și să do
mine. Oaspeții au părut obosiți și

MIERCURI, ETAPA DE CUPA R.P.R. LA FOTBAL
Miercuri intră în cea mai popu

lară întrecere de fotbal a țării — 
Cupa R.P.R. —• șejțripele din cate
goria A. Prin participarea celor mai 
valoroase formații ale noastre la 
etapa de mirecuri a Cupei R.P.R., 
competiția va cîștiga mult în in
teres. Mai cu seamă că, alături de
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rate competiții sportivei S-au între
cut pe străzile orașului motoci- 
cliștii cei mai buni, la poligonul 
de tir au venit o mulțime de con- 
curenți. La notație, la volei, la 
handbal, la popice, pretutindeni au 
fost dispute îndirjite pentru obți
nerea de rezultate cît mai valoroa-t 
se. Orașul răsuna de ctntece. Pe 
străzi, la Baia Mare, la Petroșani, 
la Petrila și Cimpa a domnii o vie 
animație.

Dar seara, tîrziu clnd de pe pis
curile munților a coborit Inserarea, 
s-a stins zvonul însuflețit al între
cerilor și luminițe s-au aprins la 
geamurile caselor. După o zi de 
sărbătoare, pe care au petrecut-o 
împreună, ca într-o mare familie, 
minerii au plecat să se odihnească, 
pentru ca mîine să se întreacă din 
nou, să dea patriei tot mai mult 
cărbune, în cinstea apropiatei ani
versări a eliberării patriei.

(După materialele primite de la 
corespondenții noștri V. Săsărana 
șl A. Neguț).

In cinstea ,,Zilei Minerului”
Petroșani 2 — 1 (1 — 1)
consecutiv de două ori, dar Olah, 
portarul echipei din Dorog, reține 
cu siguranță.

Spre sfîrșitul primei reprize, Bu- 
zanszky execută o lovitură liberă de 
la centrul terenului; mingea este 
preluată de Vasas, care driblează 
pe Romoșan și înscrie, egalînd sco- I 
rul. (min. 38).

La reluare, după șase minute de 
joc, David execută o lovitură li
beră de la 40 m. Deși nimeni nit 
se aștepta, balonul intră în poartă 
din cauza neatenției lut Crîsnic. 
Oaspeți continuă să domine. In 
min. 53 Teke centrează la Vasas 
care ratează o ocazie clară de gol 
de la numai cîțiva metri.

In cea de a doua parte a reprizei 
secunde, Minerul domină, însă pier- 
zîndu-se în combinații inutile, înain
tarea nu reușește să modifice sco
rul.

S-au remarcat: Buza-nszkv, Bab- 
lena, Molnar, Teke, Vasas (Dorogi)' 
Crîsnic, Panait, Paraschiva, Farcaș 
II, Farcaș I (Minerul)

Arbitrului Tlie Drăghici (Bucure
ști) î s-au al'niat următoarele for
mații:

MINERUL: Crîsnic-Romoșan; Va- 
siu, Panait-Coidum, Farcaș Îl-Pa- 
raschîva, Farcaș I, Olaru (min. 50 
Sima), Gabor, Turcuș (min. 60 
Chircoșa).

DOROGI BANYASZ: Olah, Bu- 
zanszky, Konya. Bakonyi (Lahos)- 
David. Dacsev (Prohaszka)-Bablenă, 
Opova, Molnar (Kiss), Vasas, Teke.

AL. NEGUȚ

atacul nu a mai avut vigurozita- 
tea din repriza I-a. Singurul gol 
al reprizei a Il-a a fost înscris de 
Csoke, în minutul 87.

_ In general, meciul a avut o des
fășurare interesantă, cu faze rapi
de de la o poarță la alta, ridicîn- 
du-se la un bun nivel tehnic.

Formațiile prezentate de cele 
două echipe au fost :

TATABANYAI BANYASZ: Her- 
pey (din minutul 79, Gaăl) — 
Far sang, Zarai Triff (Arkossy) — 
Guba, Maitan — Lugosi, Halasy, 
Harry, Galgoczy (Gaspar), Balla 
(Lukacs).

METALUL BAIA MARE: Mo- 
raru — Mihăilescu, Nohel, Covaci 
— Gergely (Mureșanu), Graban— 
Takacs (Csoke), Schlessinger, Szi- 
gety, Adameț, Oiței (Takacs).

S-au evidențiat Zarai, Guba, 
Harry, Balla, Mureșan, Braban, 
Schlessinger.

A condus bine T. Asztalos.

V. SASARANU 
corespondent

echipele din categoria B. vor da 
replica echipelor fruntașe o serie de 
formații din campionatele regionale 
cum sînt Știința Craiova, Flacăra 
Moinești etc. Pentru aceste echipe 
întrecerea cu primele formații ale 
țării constituie un stimulent pen
tru o comportare cît mai bună. 
Programul de miercuri al etapei de 
Cupa R.P.R. îl vom publica în nu
mărul nostru de mîine.

Cu excepția jocului de la Hun edoara, unde Metalul a obținut o 
victorie clară asupra Metalului din Cimpia Turzii, celelalte partide din 
etapa a doua a returului campion aiului categoriei A la fotbal (trei 
la număr, fiindcă trei jocuri au fost aminate) s-au terminat cu re
zultate nedecise. Dintre ele cel mai valoros este cel reușit de Flacăra 
Ploești la Arad, în fața fruntașei clasamentului.

Lupta, mai ales in partea de jos a clasamentului, a devenit tot 
mai Îndlrjită. După etapa de ieri, Progresul a preluat de la Metalul 
Hunedoara, locul ultim în clasa me ut. In rest, trebuie menționată as
censiunea Flăcării Ploești, care a trecut pe locul trei, înaintea lui 
Dinamo București.

CLASAMENTUL’
1. Flamura roșie Arad (1) 15 9 4 2 20:11 22
2. C.C.A. (2) 13 7 4 2 20:12 18
3. Flacăra Ploești (5) 14 6 4 4 22:13 16
4. Dinamo București (3) 14 5 6 3 30:22 16
5. Știința Timișoara (6) 15 2 12 1 17:15 16
6. Știința Cluj (8) 15 7 2 6 19:22 16
7. Locomotiva Timișoara (4) 14 6 3 5 28:15 15
8. Locomotiva Tg. Mureș (7) 14 6 3 5 17:17 15
9. Locomotiva Gr.. Roșie (9) 14 6 2 6 24:23 14

10. Minerul Petroșani (10) 14 5 4 5 15:17 14
11. Metalul Cîmpia Turzii (11) 15 4 5 6 13:17 13
12. Dinamo Orașul Stalin (12) 15 4 4 7 14:17 12
13. Metalul Hunedoara (14) 15 2 4 9 15:39 8
14. Progresul Oradea (13) 15 0 7 8 11:25 7

Flamura roșie U.T.A.—Flacăra Ploești 0 — 0
ARAD (prin telefon de la trimi

sul nostru). — In general, jocul a 
fost la discreția echipei locale, care 
a dominat în majoritatea timpului. 
Arădenii au avut numeroase ocazii 
însă apărarea ploeștehiior, în frun
te cu Maroși (care a apărat excep
țional), a reușit să respingă nume
roasele acțiuni ale atacanților ară
deni. Flamura roșie U.T.A. a jucat 
bine în cîmp însă atacul a fost im
precis în șuturi sau a ezitat în fi
nalul acțiunilor. Flacăra a făcut un 
joc foa«te energic în apărare, unde 
Garbeloti l-a dublat cu succes pe 
Petrescu, amîndoi reușind să-l ani
hileze pe Vaczi. Avasilichioaiei a 
jucat tot timpul ca half, din care 
cauză linia de atac a ploeștenilor a 
fost aproape inexistentă, nereușind 
decît acțiuni sporadice.

FI. roșie U.T.A. domină din pri
mele minute de joc și, în min. 10 
și 24, Vaczi ratează două ocazii 
clare de gol. In min. 29, de la 
numai opt metri de poartă, Don 
trage pe lîngă bară pentru ca, un . 
minut mai tîrziu, la un nou atac 
al arădenilor, Maroși să se remar
ce, plonjîrid excepțional în picioa
rele lui Vaczi. In min. 33, Flacăra 
Ploești are o mare ocazie de a în
scrie, Motronea scapă de apărătorii 
adverși, dar trage pe lîngă poarta 
părăsită de Kiss, ieșit în întîmpi- 
narea lui. După pauză, U.T.A. con
tinuă să domine. In min. 47, Mer- 
cea trage în bara de sus, în min. 
53 Jurcă trage peste poartă iar în

Știința Cluj — Știința Timișoara 1 — 1 (1 — 0)
CLUJ, 8 (prin telefon de la sub

redacția noastră). Intîlnindu-se 
pentru a doua oară în campio
natul republican din acest an, cele 
două formații studențești de catego
rie A au terminat din nou la ega
litate. 10.000 de spectatori au ur
mărit cu interes meciul dintre echi
pele Știința Cluj și Știința Timi
șoara, care au realizat în general, 
un joc de bună factură tehnică. 
Știința Cluj a dominat mai mult, 
a avut mai multe ocazii de gol, 
însă, fie imprecizia atacanților săi, 
fie dîrzenia cu care s-au apărat 
studenții din Timișoara, a făcut ca 
ei să nu poată marca mai mult de 
un singur gol în cele 90 minute 
de joc.

Meciul începe în nota de domi
nare a gazdelor care, în primul mi-* 
nut de joc, au ocazia să deschidă 
scorul însă Georgescu, deși se afla 
singur în fața porții părăsită de 
Curcan, trage pe lîngă poartă. In 
min. 20, Știința Timișoara are o 
acțiune mai periculoasă la poarta 
clujenilor, însă, această ocazie este 
ratată de Cargol.

Clujenii continuă să domine, dar 
nu reușesc să marcheze primul gol 
decît în minutul 42: Georgescu
centrează de pe extremă și Zeană 
aliat la. 5 m. de poartă, marchează 
imparabil. In primul minut al re
prizei a doua. Curcan, care apăra
se f<-Tde Line în prima repriză,

Progresul Oradea — Diiamo
ORADEA 8 (prin teleton).
Timp frumos, spectatori 800). ra

port de cornere 4-4. De la începu
tul jocului ambele echipe au pe
rioade egale de dominare însă nici 
una din echipe nu reușește să fruc
tifice ocaziile de gol, din cauza lip
sei de finalitate a liniilor ofensive. 
In continuare, oaspeții pun stăpî- 

min. 61 Kiss respinge cu greu un 
șut al lui Ștefănescu. Dominarea 
arădenilor se accentuează. In min. 
72, la o învălmășeală în fața porții 
echipei ploeștene, atacanții Flamu
rii roșii U.T.A. trag de patru ori la 
poartă, fiecare minge fiind însă 
respinsă. In min. 75, Birău trage 
puternic dar Maroși respinge și din 
nou, în min. 83, Vaczi ratează o 
frumoasă ocazie de a înscrie. In 
ultimele minute, Flacăra Ploești are 
o puternică revenire în atac, obține 
chiar și un corner, însă nu-1 poate 
fructifica. Față de aspectul jocului 
și mai ales de numărul mare al 
ocaziilor avute, Flamura roșie 
U.T.A. ar fi meritat victoria. Tre
buie evidențiat însă jocul foarte 
bun al apărării ploeștene și îndeo
sebi al portarului Maroși. Din atac 
s-a remarcat, de la Flacăra Plo
ești, Avasilichioaiei (repriza I). De 
la U.T.A., cei mai buni au fost 
Sztics, Capaș și Serfozo.

Arbitrul Mihai Popa a condus 
bine următoarele formata :

FLAMURA ROȘIE ' U.T.A. — 
Kiss — Sziics, Dușan, Farmati — 
Capaș, Serfozo — Jurcă (din min. 
75 Birău), Don, Vaczi, Mercea, Du
mitrescu.

FLACARA PLOEȘTI — Marqși 
— Pahonțu, Petrescu, Topșa — 
Cosmoc, Garbeloti — Ștefănescu, A- 
natol (din min. 60 Fătu), Drăgan, 
Avasilichioaiei, Motronea.

RADU URZICI-ANU

este accidentat ușor la una din 
curajoasele sale intervenții și în
locuit cu Cătină.

In min. 70 clujenii beneficiază 
de o lovitură de 11 m.: Retezan co
mite hends în careu și lovitura de 
pedeapsă este executată de Avram. 
Portarul timișorenilor intervine cu 
succes și boxează mingea în cor
ner. In min. 71, Cătină se eviden
țiază din nou scoțînd in corner 
mingea trimisă puternic de Lutz. 
Deși sînt dominați timișorenii 
sînt cei care în min. 78 sînt 
pe punctul de a înscrie prin 
Cargol, însă Todor prinde, iar 
în min. 83 ei reușesc să e- 
galeze prin golul marcat cu capul 
de Ciosescu în urma centrării lui 
Lazăr. In decursul celor 90 de mi
nute s-au remarcat: Szekelly, Lu
ca, Georgescu și Avram de la clu
jeni și cei doi portari (Curcan și 
Cătină), Sbîrcea, Davidescu și Di- 
nulescu de la timișoreni. Arbitrului
A. Boloni (Orașul Stalin) i s-au 
prezentat următoarele formații:

ȘTIINȚA CLUJ: Todor-Szekelly, 
Luca, Dobrescu—Crăciun, Zeană— 
Roman, Lutz, Moldovan, Georges
cu, Avram.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Curcan 
(din min. 45, Calina). Sbircca, Don, 
Retezan-Davidescu. Mereu - Cargo!. 
Ciosescu, Dinulescu, Mazăre (d'n 
min. 72. Cnd^riu). Iezer

RADU FISCII

Orașul Stalin 1—1 (0—1)
nire pe joc reinarcîndu-se in spe
cial mijlocașii. Ca urmare a acestei 
dominări dinamoviștii înscriu pri
mul gol în min. 42 prin Scorțan, 
care, profitînd de o greșală a lui 
Pop Carol, șutează puternic la 
poartă. Cseh scapă mingea și tot 
Scorțan o trimite în poartă. Ulti
mele minute ale reprizei găsesc pe 
gazde la poarta lui Munteanu.

Introducerea lui Bodo în lima de 
atac aduce un reviriment în forma
ția gazdelor. Numai după 4 mi
nute de joc de la reluare, Progre
sul egalează : se produce invălmă- 
șală în careul oaspeților, Vlad tra
ge la poartă, mingea este respinsă 
de Munteanu în picioarele lui Ner- 
tea, acesta șutează dar mingea ri
coșează dintr-un apărător advers la 
Sulioc, care de la 7 m. pune capăt 
acestei faze obligînd pe Munteanu 
să scoată mingea din plasă. Pro
gresul presează mereu și ratează 
ocazii clare de gol prin Vlad (min. 
53), Bodo (min. 59). Cea mai cla
ră din ocazii fiind ratată de Sulioc 
care a tras pe lîngă poarta goală. 
In min. 69 Mihai pune în pericol 
poarta apărată de lank. Ultimul 
sfert de oră, Progresul slăbește a- 
lura permițînd dinamoviștilor să 
domine dar aceștia se dovedesc 
impreciși în trasul la poartă.

N. Szego (Arad) a arbitrat ur
mătoarele formații:
PROGRESUL ORADEA: Cseh (în 

min 21 lank), Pop Carol, Țiriac, 
Verzan 1, Știrbei, Cuc, Sulioc, Vlad, 
Demian, Szakacs (Bodo, în min. 
45), Nertea.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu, Fruth, Filip, Cioboată. 
Florescu, Cicerone, Sirbu, Radules
cu, (Oaidă), Scorțan, Fior ea, Mihai.

S-au remarcat Țiriac, Vlad și 
Nertea de la orădeni și Munteanu, 
Filip și Scorțan de la dinamoviști.

G. DUMITRESCU 
corespondent

Metalul Hunedoara — Metalul 
Cimpia Turzii 3 — 0 (2 — 0)

HUNEDOARA 8 (prin telefon).
Pe noul stadion al orașului s-a 

desfășurat întîlnirea dintre Meta
lul Hunedoara și Metalul Cîinpia 
Turzii, meci care avea să aducă o 
binemeritată victorie echipei loca
le. De remarcat că învingătorii au 
utilizat o formație nouă din care 
fac parte Florian Marinescu și 
Pirvu.

La fluierul arbitrului I. Chiri- 
țescu (București) s-au aliniat for
mațiile :

HUNEDOARA : Pătrașcu — Mă- 
lăieru, C. Marinescu, Fl. Marines
cu — Mihuț, Darie — Voinescu, 
Pirvu, Meghie, Costea, Huzum.

CIMPIA TURZII: Mindruț — 
Lazăr. Mari, Felecan — Bon Ru- 
zici, — Mureșan (Str cu Copil 
II, Cacoveanu, Safar. P •, -

Victoria echipei locale la
acest scor, este meritată, deoa.cce 
aceasta a luptat cu deosebită dîr- 
zenie, arătînd un înalt spirit de 
luptă, stăpînind jocul prin combi
nații reușite și eficace. Metalul 
Hunedoara a jucat, de data acea
sta, mult mai legat. între apărare 
și atac existînd un echilibru per
fect. In schimb, Metalul Cimpia 
Turzii a jucat sub așteptări, bizu 
indu-se mai mult pe contraatacuri 
răzlețe.

Localnicii atacă chiar de la în
ceput și în min. 4 Pîrvu înscrie 
primul gol, din pasa lui Meghie, 
Cîteva minute mai *îrziu (min. 10) 
Voinescu profită de o -greșală a 
portarului Mindruț și introduce 
mingea în poartă pe lîngă acesta, 
scorul devenind 2—0. Un minut 
mai tîrziu, oaspeții au ocazie de 
a reduce scorul, dar. în ultimul 
moment, Pătrașcu respinge în cor
ner un balon șutat de Cacoveanu.

In repriza a Il-a, gazdele slă
besc alura și permit Metalului din 
Cîmpia Turzii unele atacuri. In 
min. 55, 63 și 65 Safar, Burian și 
Hlizum ratează bune ocazii. de a 
marca. In acest răstimp, apărarea 
gazdelor are de lucru. Către sfîr
șitul meciului, învingătorii, care 
reveniseră în atac, reușesc să în
scrie al treilea și ultimul gol, din- 
tr-o fază extrem de spectaculoasă. 
Astfel. în min, 81. Pirvu în bună 
poziție de șut, trage puternic însă 
mingea întîlnește bara și revine 
in teren, de unde este reluată de 
Costea care șutează, de aseme
nea. în bară. Balonul revenit din 
nou in teren, este reluat de data 
aceasta in plasă.

In această repriză a fost elimi
nat, pentru atitudine nesportivă. 
Copil II. S-au remarcat C. Mari
nescu, Fl. Marinescu, Pirvu, Costea 
(Hunedoara), Ruzici, Burian (C. 

Turzii).

O. RAȚIU și I. TATARU, 
corespondenți



la natație a
LUGOJ 8 (prin telefon de la tri

misul nostru).
In finala campionatului republi

can de natație rezervat juniorilor 
s-a înregistrat azi un nou record 
R.P.R. Adrian Oanță (Dinamo 
București) a corectat cu trei se
cunde și 9 zecimi recordul probei 
de 200 m. mixt individual juniori 
categoria l-a deținut de Alexandru 
Popescu (Constructorul Buc.). Noul 
record realizat de Oanță este 2:50,9.

Celelalte rezultate realizate în a 
treia zi de concurs sînt următoa
rele : 100 ni. spate junioare cat. I:
1. Agata Boloni (Prog. Or. Stalin) 
1:37,5. 400 m. liber juniori cat. I:
1. A. Szatmari (Pro. Cluj) 5:43,3,
2. Ion Pitariu (Loc. Tim.) 5:44,1,
3. Ion Braun (Loc. Tim.) 5:50,7.
100 m. bras junioare cat. II : 1. E. 
Schmitz (Prog. Or. Stalin) '1:35,5,
2. A. Gbbel (Știința Buc.) 1:37,7, 3. 
Puiu Gabriela (FT. roșie Lugoj) 
1:39,2, 4. Cristei Maier (FL roșie 
Lugoj) 1:40,1.400 m. liber juniori 
cat. II: 1. Hubert ,Bock (C.C.A.) 
5:21,3,2.1. Bordi (Prog. Tg. Mureș) 
5:50,6. 200 m. mixt individual juni
ori cat. I : 1. Adrian Oanță (Di
namo Buc.) 2:50,9 nou record 
R.P.R., 2. AL Olaru (Dinamo Buc.) 
2:59,4. 4 x 100 m. mixt junioare cat. 
1: 1. Progresul Orașul Stalin
6'25,0, 2. Voința București 6:52,5. 
200 m. bras juniori cat I : LA. 
Oanță (Dinamo Buc.) 2:56,6, 2. L. 
Birtolom (Constructorul Buc.) 
3:03,8, 3. Cristian.Vlăduță (Dinamo 
Buc.) 3:04,5. 100 m. liber junioare 
cat. II : 1. Margareta Wittgenstein 
(Știința Buc.) 1:23,4, 2. Maria Me- 
der (Prog. Tg. Mureș) 1:27,2, 3. 
Hilda Rotschiid (FL .roșie Lugoj) 
1:29,9. 160 m. spate juniori cat II :

Rezultatele concursului de tenis de masă din Capitală
întrecerile din cadrul concursului 

de tenis de masă organizate de co
lectivul sportiv Știința Invățămînt 
în cinstea J.M.U.V. de la Buda
pesta și a zilei de 23 August au 
luat sfirșit cu victoria jucătoarei 
Anita Babichian (Prog. 2) la sim
plu femei. La băieți primul loc a 
fost cucerit de jucătorul Otto Bot- 
ner (Constructorul). Rezultate teh
nice : simplu femei: turneu final :
1. A. Babichian (5 v,) cu Golo- 
pența 2—0, Dumitrescu 2—0, Pop 
2—0, Magyari 2—1, Barasch 2—0;
2. M. Golopența (Progr. 2.) (3 v.) 
cu Dumitrescu 0—2, Pop 2—0, Ma
gyari 2—0, Barasch 2—0; 3. P. 
Dumitrescu (Voința) (3 v.) cu Pop 
1—2, Magyari 2—1, Barasch 2—1 ;
4. Pop (Progr. Turda) (3 v.) cu 
Magyari 2—0, Barasch 2—1 ; 5. 
1 Magyari (Știința Tg. Mureș)

Concursul ciclist de ieri
Întrecerile cicliste desfășurate 

ieri dimineață pe velodromul Di
namo s-au bucurat de un frumos 
succes, datorită atît excelentei or
ganizări cît și comportării con- 
curenților. Dacă n-au fost realizate 
timpuri superioare, aceasta se da- 
torește căldurii înăbușitoare din 
tot timpul concursului.

Concursul a început cu desfășu
rarea probei de viteză băieți. In 
cete două semifinale ale probei 
s-au întrecut Voicu (C.C.A.) cu 
Lemîndroiu (Dinamo) și Navrea 
(C.C.A.) cu Reinhardt (Flamura 
Roșie). Atacînd primul, Voicu a 
cîștigat sigur.

Dintre ceilalți doi Reinhardt ata
că primul, dar Navrea iese din 
spate puternic și trece primul li
nia de sosire. Reinhardt a alergat 
foarte frumos în seriile anterioare 
și reușise, în sferturi, să-l elimine 
pe Petre Tache (Dinamo). In fi
nala pentru locul I-Il s-au întrecut 
cei doi alergători de la C.C.A.: 
Navrea și Voicu. După ce Voicu 
atacă primul, Navrea revine foarte 
putenTc în linia dreaptă și între- 
cîndu-L pe Voicu cîștigă locul 1 
la proba de viteză. Pe locul 3 s-a 
clasat Lemindroiu iar pe locul 4 
C. Reinhardt. Lemîndroiu a reali
zat cel mai bun timp din cadrul 
concursului: 12,8 sec. La fete, pro
ba de viteză disputată sistem tur
neu a fost cîștigată de Eda Ziir- 
ner (FI. roșie) Pe locul 2 s-a cla
sat Hermina Juhasz (Dinamo).

Urmărirea pe tandem a prilejuit 
o luptă foarte frumoasă în finală, 
tn care s-au întrecut echipajul Re
colta, format din Poreceanu și Dan 
Marin, care înregistrase în serii 
timpul de 4.58 min. și echipajul 
CiC.A, format din Ion Vasile și 
Baciu care obținuse timpul de 
4:57,9.

luai sfirșit
I. Klaus Kovaci (Știința Buc.) 
1:22,4, 2. Ioan Irnling (Rez. de 
muncă Buc.) 1:24,3, 100 m. fluture 
junioare cat I : 1. Agneta Szo-
botka (Prog. Tim.) 1:38,0, 2. Ele
onora Vitan (Voința Buc.) 1:39,1. 
4 x 100 m. liber juniori cat. I : Lo
comotiva Timișoara 4:38,2, 2.
C.C.A. 4:38,9, 3. Progresul Cluj 
4:47,7. Sărituri : juniori : 1. Gh.
Banu (FI. roșie Sibiu) 59,07 p., 2. 
N. Suciu (Rez. de muncă Buc.) 
39,45 p., 3. T. Biro (Progresul Cluj) 
32,68 p. Junioare : I. A. Goicea 
(Constructorul Oradea) 56,76 p., 2. 
Viorica Kelemen (Constructorul O- 
radea) 40,46. Școala de tineret: ju
niori: Kondovici. Copii: 1. Decu- 
seară, 2. Lloracek, 3. Rotmann. 
Fetițe : 1. Cristina Todea.

Polo : Flamura roșie Lugoj — 
Voința Tg. Mureș 5-3 (2-1) ; Lo
comotiva Timișoara — Constructo
rul Oradea 10-0 (5-0) ; Știința
București — Dinamo București 5-2 
(3-2) ; pentru locurile 1 și 2. Lo
comotiva Timișoara — Flamura 
roșie Lugoj 3-1 (1-0) pentru locu
rile 3 și 4, Constructorul Oradea— 
Voința Tg. Mureș 5-3 (2-1) pentru 
locurile 5-6.

Știința București — Dinamo 
București 5-2 (3-2).

Știința București: Nistor, Zâne, 
Chiriac, Blajek, Chirvăsuță, Croner, 
Marinescu.

Dinamo București : Potcoavă, 
Bank, Oanță, Mălin, Zaharia, Po
pescu, Olaru.

Au marcat Chirvăsuță (2), Mari
nescu (2) și Chiriac pentru învin
gători și Oanță, Olaru pentru în
vinși. A arbitrat slab H. Iacobini.

V. ARNĂUTU

(1 v.) cu Barasch 2—1 ; 6 M Ba
rasch (Știința Buc.) (0v.). Simplu 
bărbați: turneu final: seria l-a: 1. 
Cireșeanu (Constr.) (3 v.) cu J. 
Garabedian 2—0, Martineac 2—0, Z. 
Bujor 2—1; 2 J. Garabedian
(Dinamo) (2v.) cu Martineac 2—1, 
Z. Bujor 2-1; 3. Martineac (Voința) 
(1 v.) cu Z. Bujor 2-1; 4. Z. Bujor 
(Met. Brăila) (0 v.), seria a II-a : I. 
Botner (3 v.) cu Nazarbeghian 2-0, 
Lăzărescu 2—0. Șirlincan 2—1 , 2. 
Nazarbeghian (Voința) (2 v.) cu 
Lăzărescu 2—0. Șirlincan 2—0; 3 
Lăzărescu (Progresul 2). (1 v\) cu 
Șirlincan (Dinamo) 2-0; 4. Șir
lincan (Dinamo) (0 v.); pentru 
locurile : 1—2 : Botner-Cireșeanu 
2—0; locurile 3—4 Nazarbe
ghian — J. Garabedian 2—0; lo
curile 5—6: Martineac - Lăzărescu 
2—1 ; locurile 7—8: Șirlincan - Bu
jor 2—0.

Finala a fost Ciștigaiă de echi
pajul Recolta, care a alergat cu 
multă dîrzenie. In cursa italiană 
s-au întrecut în finală perechea 
formată din Navrea și Voicu și pe
rechea formată din Lemîndroiu și 
Tache. Ele realizaseră cele mai bune 
timpuri în serii. Aceste două perechi 
se mai întrecuseră cu prilejul pri
mei serii, și primul loc îl cucerise 
perechea Na vrea-Voicu. De astă 
dată, primul loc a fost cîștigat de 
perechea de la Dinamo care, spre 
deosebire de cealaltă, a pornit bine 
și a rulat mai corect. Navrea și 
Voicu au pornit prost.

Perechea dinamovistă a înregis
trat în finală timpul de 1:00,3. Cel 
mai bun timp la. cursa italiană a 
fost al lui Navrea și Voicu 59.2 
sec. Pe locul 3 s-a clasat perechea 
Ion Ocneanu și Pavel Gheorghe de 
la Loc. P.T.T.

Cursa de semifond a prilejuit 
afirmarea unor elemente tinere, 
care au dat dovadă de multă com
bativitate și au reușit să se cla
seze- pe locuri fruntașe. In primul 
rînd, trebuie evidențiat tînărul N. 
Constantinescu de la Loc. P.T.T. 
care, după ce a condus o bună par
te din cursă, evadînd din pluton 
împreună cu coechiperul său St. 

■Șerban a pierdut locul I. numai 
din cauza unei greșeli de tactică. 
El s-a clasat pe locul 2, cu 35 p. 
față de cele 36 realizate de E. Ma
rinescu (Dinamo) primul clasat. 
Pe lecui 3 s-a clasat Baciu 
(C.C.A.), pe locul 4 D. Doncu (Me
talul) iar pe locul 5 Șt. Șerban 
(Loc. P.T.T.).

Trebuie evidențiați pentru com
portarea lor la această probă și 
Șelaru (Dinamo), Poreceanu (Re
colta). Capra (Avîntul) și Bălă- 
nescu (Loc. P.T.T.).

RESiiA - TIMIȘOARA 1-2 (0 1) ,
I

Au marcat lovan (min. 33) și 
Daraban (min. 52) pentru oaspeți 
iar Chirilă a înscris unicul gol al 
gazdelor în min. 56.
PLOEȘTI . CONSTANȚA 2-1 (0-1)

Au ma-rcat Ferenczi (min. 52) și 
Stanoilovici (min. 61) pentru Plo- 
ești și Manta (min. 40) pentru 
Constanța. Jocul a fost echilibrat 
și de bună factură tehnică.
ORAȘUL STALIN - BUCUREȘTI 

8—2 (5—0)

Intîlnirea a fost dominată de 
reprezentativa Orașului Stalin, 

care a înscris opt goluri prin Fu- 
sulan (mjn. 1 și 37) Soredai (min. 12 
și 48), lancu (min. 6 și 25), Io- 
nescu (min. 52) și Sandu* Ion 
(min.’61). Golurile bucureștenilor 
au fost înscrise de Stoenescu (min. 
49) și Asan (min. 43)

TG. MUREȘ — CLUJ 8-0 (4-0)

Au înscris Meszaros (3), Laszlo 
(3) și Baciu (2). In general, jocul 
a fost de slabă factură, clujenii 
prezentindu-se sub orice critică.
ARAD - CRAIOVA 3—1 (0—1)

După ce, în prima repriză, cra- 
iovenii reușesc să conducă prin 
golul înscris de Păduraru, ară
denii cuceresc victoria finală prin 
punctele marcate de Găină, Seleu- 
șean și Toth.
GALAȚI — BACĂU 1 — 4 (0—2)

Jocul a fost slab, totuși învin
gătorii au jucat ceva mai legat. 
Golurile au fost înscrise de Panait 
(min. 1) David (min. 18) Weber 
(min. 46) și Codrocoate (min. 84) 
pentru Bacău și Păun (min. 60) 
pentru gălățeni.
BAIA MARE — ORADEA 2 fi (1-2)

Orădenii, utilizînd o formație o- 
msgenă cu jucători din categoria B 
au întrecut la scor formația loca
lă. Au înscris Leahevici (min. 9). 
Pantici (min. 20), Duiamă (min. 
46), Tankoczi (min. 53 în proprie 
poartă), Erșt (min. 81, în proprie 
poartă), Hulea (min. 84) pentru 
Oradea și Pastorkai (min. 23) și 
Matius (min. 53) pentru Baia 
Mare.

IAȘI-BIRLAD 1—3 (0-^-2)

Campionatul de tenis pe echipe
Etapa de ieri a campionatului 

categoriei A la ten's a fost domi
nată de intîlnirea dintre Progresul 
ITB și Piogresul Finanțe Bănci. 
Victoria a revenit, pe merit, echi
pei Progresul ITB. La Arad, Fla
mura roșie UTA a învins cu 8—3, 
iar celelalte două meciuri au fost 
cîștigate cu II—0 (w-o) de către 
CCA și Progresul Tg. Mureș.

Iată cele mai importante rezul
tate tehnice înregistrate :

PROGRESUL ITB — PROGRE
SUL FINANȚE BĂNCI 6-4: T. 
Bădin — C. Caralulis 7—5, 2—6, 
4—6), 2—1 (la acest scor Caralu
lis a abandonat); Caralulis — Za- 
copceanu 6—3, 6—3, 6—0, Geor
gescu (FB) — Prundeanu (ITB) 
6—3 ,8—6, 6—2, Schmidt — Za- 
copceanu 6—3, 6—4, 4—6, 1—4 
întrerupt. Acest meci va continua 
astăzi, Ia ora 17,30, pe terenul 
Centrului de Antrenament nr. 2.

FLAMURA ROȘIE UTA - 
PROGRESUL FINANȚE SFA
TURI CLUJ 8—3 : Griinwald — 
Pusztay 6—0, 6—3, 8—6, Glad — 
Benedek 6—2, 6—4, Grunwald — 
Sereszter 5—7, 6—2. 6—4, 0—6, 
6—3.

METALUL STEAGUL ROȘU 
O. STALIN - CCA 0—11 (w-o) 
(echipa gazdă nu s-a prezentat).

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
METALUL IRET TIMIȘOARA 
11—0 (w-o) (echipa timișoreană 
nu s-a prezentat).

Varșovia 8 (prin telefon) Pe sta 
dionul „Wojska Polskjego” în fata 
a 30.000 de spectatori s’a desfășu
rat astăzi întîlnlrea internațională 
de fotbal dintre reprezentativele A 
ale R. P. Polone și R. P. Bulgaria 
După un joc frumos, meciul s a ter
minat la egalitate: 2—2 (0—2).

învingătoare in iiitîiki.ea
CLUJ 8 (prin telefon de ia sub- 

redacția noastră). Peste 2500 spec
tatori au fost prezenți aseară pe te
renul Locomotiva pentru a urmări 
întrecerea internațională de bas
chet dintre echipele „1 august” (R.
P. Chineză) și Selecționata Clu
jului. După un joc frumos, aplau
dat de cei prezenți, oaspeții au 
învins cu 76—54 (43—15).

BaschetbaIiștii chinezi au desfă
șurat un joc în viteză și au im
presionat, ca și în partidele de 
pînă acum, prin deosebita precizie 
în aruncările de la semidistanță. 
Selecționata Clujului a jucat mai 
bine în repriza doua, cînd a fost 
mult mai eficace și mai sigură în 
aruncări.

Faza regională a campionatului republican
de poiiatlon G.M.A.

CLUJ, 8 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). Etapa de re
giune a campionatului de poiiatlon 
G.M.A. al R.P.R. a întrunit la start 
un număr foarte mic de concurenți: 
7 băieți și 4 fete. După întreceri, 
primele locuri au fost ocupate de : 
1. Zoltan Sucosk (Metalul Cluj) 
12 pct., B. Pavel (Progresul Bistri
ța) 14 pct. și G. Ghiurițan (Progre
sul Bistrița) 16 pct. la băieți și 
M. Szabo 8 pct. (Metalul Cluj) 
Eva Agoston (FI. roșie lanoș Her- 
bak) 12 pct., Șt. Boșcaru (Progre
sul Bistrița) 16 pct.

★
ORAȘUL STALIN, 8 (prin tele

fon de la subredacția noastră). 
Timp de două zile s-au desfășurat 
la poligonul de tir, ștrandul Tine
retului și Stadionul Tineretului din 
localitate, întrecerile etapei de re
giune a campionatului de poiiatlon 
G.M.A. al R.P.R. La concursuri au 
participat sportivi din raioanele: 
Mediaș, Sighișoara, Sibiu și din 
raionul Stalin. Iată primii clasați: 
Băieți: 1. Weter Wemar (Progresul 
Sighișoara) 11 pct.; 2. L. Donath 
(FI. roșie Mediaș) 19 pct.; 3. A. 
Atanasiu (Or. Stalin) 22 pct. 
Fete: 1. Meta Iosef (Constr. Or. 
Stalin) 17 pct; 2. EI. Theiss (FI. 
roșie Or. Stalin) 21 pct; 3. Ol'mpra 
Moraru (FI. roșie Or. Stalin) 24 
pct.

★
IAȘI, 8 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică au avut loc în orașul 
nostru concursurile etapei de re
giune a .campionatului de pohatlon 
G.M.A. al R.P.R. Au luat parte 
concurenți din 8 raioane ale re
giunii Iași. După cele două zile de 
întreceri, pe primele locuri s-au 
clasat: Fete: 1. Rodica Ene (Ro
man). Băieți: 1. P. Ștefan (Ro
man).

★
CRAIOVA, 8 (prin telefon). — 

La întrecerile etapei regionale ale 
campionatului de poiiatlon G.M.A. 
au participat 25 tineri și tinere din 
orașul Craiova și o serie de concu
renți din celelalte raioane ale re
giunii.

După disputate întreceri, primul 
loc în clasamentul băieților a fost 
cîștigat de sportivul Ionel Gîță 
(Progresul Craiova) care a reușit

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin al 

concursului Pronosport nr. 18, (eta
pa din 8 august 1954) cu toate re
zultatele exacte :

I. Minerul Petroșani — Dorogi 
Bânyăsz 2

II. Metalul Baia Mare — Tata- 
bânyai Bânyăsz . 2

IV. Flamura roșie Arad — Fla
căra Ploești X

V. Știința Cluj — Știința Ti
mișoara X

VI Progresul Oradea — Dina
mo Orașul Stalin X

VIL Metalul Hunedoara — Me
talul C. Turzii 1

IX. Reșița — Timișoara (Cupa 
Orașelor). 2

htî'niri'e fotbal știlor bvigari și polonezi
Din primele minute, echipa bulgară 
pune stăpînire pe joc și reușește să 
înscrie, în min. 3 și 21, prin Ja- 
nev Gazdele reușesc să egaleze, 
după pauză, prin punctele înscrise 
de Trampisz.

Sofia 8 (prin telefon). Intîlnirea 
de fotbal dintre selecționatele B ale

cu Selecționata Clujului
Punctele echipei chineze au lost 

marcate de: Iu-Pin-Hi (10), Pan- 
S-Ho (3), U-Ț-Pin (10), Ko-Iu- 
Phei (6), Fan-Ciun-Ju (2), Ko-Kiun- 
Lin (8), Than-Min-Sîn (9), Uan- 
Tan-Iu (26), Ciu-Iu-Ko (2) iar ale 
echipei gazde de Rusu (2), Sebes- 
tyen (5), Thill (21), Sarosi (15), I. 
Szabo (11). e

Cei mai buni: Iu-Pin-Hi, U-Ț- 
Pin, Uan-Tan-Iu de la oaspeți și 
Thill, Sarosi, 1. Szabo de la Selec
ționata ’Clujului.

Au arbitrat I. Borzon și E. Fa- 
bri (ambii din Oradea). -

In deschidere, echipa feminină 
Știința Cluj a întrecut Selecționata 
feminină a Clujului cu 44—23 
(24-8).

să acumuleze cel mai bun punctaj 
la cele 6 probe. Pe locurile 2 și 3 
s-au clasat, în ordine, Ion Mihai 
(Dinamo Craiova) și Leonid Sca
leschi (Flamura roșie Craiova).

La fete cele mai bune rezultate 
a obținut tînăra Constanța Albiș 
(Progresul Caracal) iar pe locui 
doi s-a clasat la o diferență de 1 
pct. Eugenia Munteânu (Dinamo 
Craiova).

CONST. MOTOC 
corespondent

★
TIMIȘOARA, 8' (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Sîmbătă după-amiază și dumi- 

rică dimineață s-au desfășurat pe 
stadionul Locomotiva din loca
litate întrecerile - fazei regio
nale a campionatului de pu
liation G. M. A al R.P.R. hi 
aceste concursuri și-au disputat 
intîietatea participanți din raioanele 
Reșița, Caransebeș și Timișoara.

La băieți, cel mai bun dintre con 
curenți s-a dovedit a fi sportivul 
Matei Miceag de la colectivul Re 
zervele de muncă Timișoara. De 
altfel, datorită bunei sile compor
tări la cele 6 probe, el a reușit 
să cîștige primul loc în clasamen 
tul general

La fete, cele mai frumoase rezul
tate au fost obținute de tinăra 
Erika Hilier (Timișoara), care și-a 
întrecut toate adversarele. _ Ea a 
devenit campioană regională reu
șind să stabilească următoarele re
zultate: 1000 ni plat 4.08; gimnas 
tică 8,90 p.; tir 69 p.; 50 m. inot 
51,2 sec.; greutate cu ambele miini 
14,30 ni; cursa cu obstacole 62.1 
sec.

O remarcabilă comportare au 
dovedit-o tinerii concurenții Fran- 
cisc Balogh (Dinamo Timișoara) 
și Gheorghe Andreța (Rez. de mun
că Reșița) care au ocupat locurile 
2 și respectiv 3 în clasamentul ge
neral.

Trebuie evidențiată strădania or
ganizatorilor, care au asigurat 
concursului condițiuni optime de 
desfășurare. In schimb mobilizarea 
a lăsat de dorit, întrncît au absen
tai de la această competiție majo
ritatea raioanelor din regiunea Ti
mișoara.

I ROIBU

Qtanosport
X. Tg. Mureș — Cluj (Cupa o-

rașelor) 1
XI. Iași — Bîrlad (Cupa orașe

lor). 2
XII. Ploești — Constanța (Cu

pa orașelor). 1
B. Orașul Stalin — București

(Ctjpa Orașelor) 1
C. Arad — Craiova (Cupa ora

șelor) 1
D. Galați — Bacău (Cupa ora

șelor) 2
Meciurile III Locomotiva Timi

șoara — Dinamo București și VIII 
C.C.A. — Locomotiva Tg. Mureș 
au fost aminate, iar meciul A (Vo
ința — Selecționata taberei de ju- 
nori) s-a disputat miercuri.

R P. Bulgaria și R. P, Polonă, 
desfășurată la Sofia, s-a terminat 
cu victoria la limită a selecționa
tei bulgare: 2—1.
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Echipa feminină de volei a R.P.R.
s-a clasat pe locul 11

□ezultate excepționale în ultima zi a întrecerilor de atletism
Iolanda Balaș, campioană mondială universitară

BUDAPESTA 8 (prin telefon).— 
Ultima zi a întrecerilor de atle
tism din cadrul J.M.U.V. ne-a ofe
rit satisfacții deosebite. Astfel, tî- 
năra noastră reprezentantă, ma- 
estra sportului Iolanda Balaș, a 
reușit să ocupe primul loc la să
ritura ta înălțime, devenind cam
pioană mondială universitară. Ea 
a tatrecut cu 5 cm. pe cea de a 
•ioua clasată la această probă. 

Victoria de astăzi a talentatei noas
tre săritoare reprezintă o nouă iz- 
btadă din șirul victoriilor interna
ționale obținute de ea pînă acum.

Spectatorii, care au umplut astăzi 
complet tribunele Stadionului Popu
lar, au urmărit cu atenția încorda
ră. extraordinara luptă sportivă 
«rare se dădea între săritorii de tri- 
iplu. Intrecindu-se pe sine, tînărul 
fiorin Ion, ta etate de 20 ani, a 
Sreușit să sară 15,07 m. și să în
treacă astfel recordul Republicii 
Sioastre, deținut de Traian Chitul 
cu 14,67. Cu această performanță 
<ei se alia pe locul doi în clasa- 
Gienltrl probei. Dar iată că celălalt 
reprezentant al- nostru, Virgil Ză- 
Vădescu, reușește 
mai bună sărind 
bilind astfel un 
R.P.R. In ultima 
cordmanul R. P.
We’nberg, obține rezu’tatul de 15.30 
eu care stabilește un nou record 
al țării sale. Este 
mtadrie pentru noi 
Virgil Zăvădescu și 
obținut medaliile de
uecthr, de bronz și și-au înscris nu
mele, cu aceste performanțe, pe 
V>șfa celor mai bune rezultate euro
pene ale anului. Un alt rezultat

o pe-formanță și 
15,08 m. și sta- 
nou record al 

săritură însă, re- 
Polone, Zygmund

o adevărată 
că tineri ca 
Sorin Ion au 
argint și, res-

excepțional l-a înregisuat aruncă
torul de suliță Andrei Demeter, 
care, a stabilit un nou record al 
R P.R., aruncînd 68,65 m. In sfîr- 
șit. în proba de 400 m. garduri, 
Ilie Savel a obținut medalia de 
bronz, iar celălalt reprezentant al 
nostru, Gh. Stănel, a înregistrat cel 
mai bun rezultat al său pe această 
distanță (53,4 sec.).

Iată rezultatele zilei a IV-a a 
întrecerilor de atletism: înălțime 
femei: 1. Iolanda Balaș 1,61 m. 
campioană mondială universitară;
2. Nemeth (R.P.U.) 1,56 m.; 3. Ker- 
tesz (R.P.U.) 1,53 m.; 4. Mala (R. 
Cehoslovacă) 1,50 m.; 5. Preuss 
(R.D.G.) 1,50 m.; 6. Arzabasieva 
(R.P.B.) 1.50 m. 4x100 m. femei: 
1. U.R.S.S. (Krepkina, Ulitkina, 
Koseleva, Itkina) 46,3 sec. r.ecord 
mondial universitar; 2. R.D. Ger
mană (Donath, Stubnik, Kohler, 
Karger) 46,5; 3. R.P. Polonă (Jes- 
-yonowska, 
zak) 47,4; 
mingeme, 
dodi) 48,4; 
1. Anatolii 
sec.; 2. Ilifn (U.R.S.S.) 52,1 sec.;
3. Savel (R.P.R.) 52,6; Ditner
(R.D.G.) 53,3: Gh. Stănel (R.P.R.) 
53,4; Bartoș (R. Cehoslovacă) 53.7; 
SULIȚA BĂRBAȚI: 1. Janus Sidlo 
(R.P.P.) 75,24 m record mondial 

universitar; "2. Radzywonocwvcz 
(R.P.P.) 70.46; 3. Krasznav (R.P.U) 
70 24; 4. Demeter (R.P.R) 68,65 
record R.P.R.; 5. Gorciakov
(U.R.S.S.) 66.14; 6. Frost (R.D.G.) 
64,71; TRIPLU SALT: 1. Weinberg 
(R.P. Polonă) 15,30 m.; 2. Zăvă
descu (R.P.R.) 15,08; 3. Sorin loan

Kusion, Bocian Lerc- 
4. R.P. Ungară (Gre- 
Deneș, Moskovitz, Er- 
400 m. garduri finală:
Iulin (U.R.S.S.) 51,9

Gimnastică fete: 1. U.R.S.S.: 2. R.P.U.; 3, R.P.R.
Elena Leuștean la egalitate cu Bosakova pe locul 5

Întrecerea gimnastelor a fost ex
trem de echilibrată, după cum o 
dovedește însuși faptul că în cla
samentul individual compus, între 
locul I și locul IV rezultatul diferă 
cu numai 77 sutimi de punct. Pe 
echipe, victoria a revenit, conform 
așteptărilor, Uniunii Sovietice care 
a avut însă în echipa R.P. Ungare 
un adversar bine pregătit. ® com
portare demnă de laudă a avut e- 
chipa țării noastre: ea a ocupat 
locul III, deși în 6 din cele 8 pro
be nu a beneficiat de aportul cam
pioanei R.P.R., A. Hoffman, aceasta 
suferind un accident - nu grav, 
dar care a împiedicat-o să mai con
cureze. In clasamentul individual, 
Elena Leuștean a ocupat locul V la 
egalitate cu Bosakova. De remar
cat înaltul nivel la care s-a desfă
șurat acest concurs: mai mult de 
jumătate din participante au rea
lizat medii peste 9. Iată acum cla
samentele :

Paralele: 1. Tass (R.P.LI.) 19.34 
p., 2. Sulyasne (R.P.U.) 19.24 p., 
3. Manina (U.R.S.S.) 19.17 p...,
5-6. Leuștean (R.P.R.) 18.87 p.,
9-10. Ticu 18.77 p., 17. Vătășoiu 
18.60 p., 21-22. Slavici și Dobro- 
volski >8.37 p., 29. Gyarfas 18.04 
pn 33. Penau 17.87 p. Bîrnă : 1. 
Laszlo (R.P.U.) 19.51 p., 2. Manina 
(U.R.S.S.) 19.38 p., 3. Birii

(U.R.S.S.) 19.18 p..., 12. Leuștean
(R.P.R.) 18.84 p„ 21. Ticu 18.47 p„ 
26-27. Vătășoiu 18.24 p., 33. Do- 
brovolski 17.91 p., 36. Slavici 17.64 
p., 37. Gyarfas 17.61 p., 40. Penciu 
17.07 p. Sol : 1. Banaty (R.P.U.) 
19.11 p., 2. Manina (U.R.S.S.)
19.07 p„ 3. Tass (R.P.U.) 19.00 p..„ 
10. Leuștean (R.P.R.) 18.81 p.,
23-24. Vătășoiu 18.38 p., 25. Ticu 
18.34 p., 35. Dobrovolski 17.97 p., 
36-37. Gyarfas 17.77 p„ 38-39. Pen
ciu 17.71 p., 41. Slavici 17.48 p. 
Sărituri: 1. Egorova (U.R.S.S.)
19.44 p., 2. Manina (U.R.S.S.) 19.20 
p., 3. Tass (R.P.U.) 19.14 p...„ 7-8. 
Leuștean (R.P.R.) 18.84 p., 11. Do
brovolski 18.70 p., 15-16. Ticu 18.47 
p., 18. Vătășoiu 18.34 p., 26-27.
Gyarfas 17.97 p., 31-32. Penciu 
17.60 p., Slavici 17.60 p. Clasament 
individual compus : 1. Manina
(U.R.S.S.) 76.82 p., 2. Tass
(R.P.U.) 76.59 p., 3. 'Egorova
(U.R.S.S.) 76.40 p., 4. Birii
(U.R.S.S.) 76.05 p., 5-6. Leuștean 
(R.P.R.) și Bosakova (R. Ceh.) 
75.36 p.... 17. Ticu 74.06 p-, 21-22.
Vătășoiu 73.56 p., 24. Dobrovolski 
72.95 p., 34. Gyarfas 71.39 p., 35. 
Slavici 71.09 p., 37. Penciu 70.25 
p. Clasament pe echipe: 1. U.R.S.S. 
454.55 p., 2. R.P.U. 452.50 p„ 3. 
R.P.R. 440.04 p., 4. R. Cehoslovacă 
439.50 p„ 5. R.P.B. 434.88 p.

Clasamente generale
ATLETISM

Clasamentele generale ale în- 
trecerfior de atletism, alcătuite 
duHi cele patru zile de concurs, 
stat următoarele: BARB AȚI : 1. 
R. P. Ungară 138 pct.; 2. R. P. 
Polonă 117 pct.; 3. R. D. Germană 
65 pct; 4. U.R.S.S. 62 pct.; 5. 
R.P.R. 62 pct.; 6. R. Cehoslovacă 
41 pct.; 7. R. P. Bulgaria 23 pct.; 
8. Austria 8. pct.; 9. R. P. Chine
ză 7 pct.; 10. Chile 2 pct.; 11. Is
rael 1 pct.; FEMEI: 1. U.R.S.S. 
98 pct.; 2. R. D. Germană 54 pct. 
3. R. P. Ungară 51 pct.: 4. R. P 
Polonă 39 pct.; 5. R. P Romină 24 
pct; 6. R. Cehoslovacă 14 pct.: 7. 
R. P. Bulgaria 3 pct.

Lupte libere: 1 U.R.S S. 52 p„

2. R.P.U. 44 p., 3. R.P.P. 20 p„ 
4. R.P.R. 8 p., 5. Austria 7. p„ 
6. India 5 p., 7. Iran 3 p.

Lupte clasice: 1. U.R.S.S. 48 p., 
2. R.P.U. 46 p„ 3. R.P.R. 32 p.. 4. 
R.P.P. 17 p., 5. Austria 4 p., 6. 
Iran 3 p., 7. India 3 p.

Tenis de clmp: Bărbați: 1. R.P.U. 
37 p., 2. R. Cehoslovacă 7 p., 3.
R.P.R. 3'4 p.

Box: 1. U.R.S.S. 40 p„ 2. R.P.U. 
31 p„ 3. R.P.R. 25 p.

Scrimă (pe echipe): 1. R.P.U. 
78 p.. 2. R.P.P. 49 p., 3. R.P.R. 
24 p„ 4. Egipt 23- p., 5. Austria 14 
p.; 6 R. Cehoslovacă 8 p.

Redacția și Administrația, București.

Fri ester
Bolyki 

(R.P.U.)

15,07 m.; 4.
14,95 m.; 5.

14,70; 6. Papp 
800 m. femei: 1. Ursula 

2:10,1;

(R.P.R.) 
(R.D.G.) 
(R.P.U.) 
14,64 m.;
Jurevitz-Donath (R.D.G.)
2. Lîsenko (U.R.S.S.) 2:11,3; 3. Ba- 
rahovici (U.R.S.S.) 2:12,1; 4. Kazi 
(R.P.U.) 2:12,7; 5. Orosz (R.P.U.) 
2:16,0; 6. Zeitz (R.D.G.) 2:16,7; 
7. F. Dumitru (R.P.R.) 2:17,4;
800 m. bărbați: 1. Lajos Szentgali 
(R.P.U.) 1:50,5; 2. Potrzebowski
(R.P.P.) 1:50,8; 3. Tanai (R.P.U.) 
1:51,5; 4. Reinagel (R.D.G.) 1:51,6; 
5. Necev (R.P.B.) 1:52,2; 6. Le
wandowski (R.P.P.) 1:52,3; 3000
metri: 1. Graj (R.P.P.) 14:44,8; 2. 
Tabori (R.P.U.) 14:45,6; 3. Beres
(R.P.U.) 14:47,6; 4. Slavicek (R. 
Cehoslovacă) 15:19,2; 4x400 metri:
l. R.D. germană (Seliger, Brom- 
berger, Schroder, Mann) 3:14,2; 2. 
R.P. Polonă (Makomaski, Hierek, 
Swatonski, Mach) 3:14,6; 3. R.P. 
Ungară (Karadi, Deri, Darvas, Bo- 
tar) 3:16,7... 5. R.P. Romină (Su- 
drigian, Stanei, Stoenescu,, Savel) 
3:21,6; PENTATLON FEMEI: 80
m. g. Dunska (R.P.P.) 11,6; Marti-
nenko (U.R.S.S.) 11,6; Aralova
(U.R.S.S.) 12,0; Holarkova; R. Ce- 
hoslov.) 12,1; Somogyne (R.P.U.) 
12,4; Odecnal (R.P.U.) 12,6; Sjor- 
tone (R.P.U.) 12,9; lungime: Duns
ka 6.00 m.; Aralova 5,91 m.; Mar- 
tinenko 5,62 m.; Odecnal 5,45 m.; 
Sjortone 5,35 m.; Holarkova 5,14; 
Somogyne 5,12. După cele cinci 
probe punctajul general este ur
mătorul: 1. Dunska 3971 pct.; Mar- 
tinenko 3738 pct.; 3. Aralova 3717 
pct.; 4. Holarkova 3380 pct.; 5. 
Sjortone 2908 pct.: 6. Odecnal 2904 
pct.; Somogyne 2720 pct.

întrecerile de volei au luat siîr- 
șit duminică. Nici întîlnirile din 

ultima zi n-au dezmințit tradiția, 
oferind dispute interesante, de un 
ridicat nivel tehnic. Miile de spec
tatori au avut din 
aplaude frumoasa 
echipei feminine a 
ultimul său meci, 
vingă echipa R.P.
(15-7,9-15,15-10, 15-10). Astfel e- 
chipa feminină a R.P.R. a terminat 
turneul cu o singură înfrîngere, în 
fața echipei U.R.S.S., cîștigătoarea 
competiției. Locul II și medaliile 
de argint cucerite de jucătoarele 
noastre de volei reprezintă o per
formanță excepțională. Specialiștii 
care au asistat la J.M.U.V. au 
fost unanimi în a recunoaște că 
turneul de volei feminin s-a ridi
cat, datorită valorii și componen
telor echipelor participante, la ni-

nou prilejul să 
comportare a 
R.P.R. care, în 
a reușit să în- 
Ungare cu 3-1

velul unui veritabil campionat 
mondial. Cu atît mai valoros este 
rezultatul echipei noastre de volei 
feminin, cu atît mai prețioase vic
toriile repurtate în fața unor for
mații redutabile ca: R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria 
etc.

Iată și celelalte rezultate înre
gistrate la volei în ultima zi a în
trecerilor:

FEMININ: U.R.S.S.-R.P. Chine
ză 3-0 (4, 3, 8) R. Cehoslovacă- 
R. P. Bulgaria 3-2 (15-12, 13-15, 
15-8, 7-15, 16-14) R. P. Polonă-A- 
ustria 3-0. MASCULIN: R. Ce
hoslovacă R. P. U. 3-0 (1, 10, 8) 
U.R.S.S.-R.P.R. 3-1 (11-15, 15-4,
15-13, 15-4) R.P. Bulgaria-R P. Po
lonă 3-2 (8-15, 15-8, 17-15, 12-15, 
15-13) R. P. Mongolă-Austria 3-2, 
R. P. Chineză-Olanda 3 0.

Echipele R-P.B. și R.P.U. au ciștigat întrecerile de baschet
rezultate înregis- 
competiției rezer- 

feminine de bas-

Chineză 7t-23

lată ultimele 
trate ta cadrul 
vată echipelor 
chet:

U.R.S.S.-R.P.
(31-10); R. Cehoslovacă-R. P. Po
lonă 55-47 (33-20); R. P. Bulga- 
ria-U.R.S.S. 51-33 (29-14).

întrecerea a luat sfîrșit cu 
toria echipei R.P. Bulgaria, 
ce reprezintă un mare succes 
tru tinerele sportive bulgare.

Deținătoarea primului loc în în
trecerea dintre echipele masculine 
de baschet a fost hotărît de-abia 

ultimele secunde ale întîlnirii

vic- 
ceea 
pen-

în

dintre echipele R.P. Ungare și R.P. 
Bulgaria, desfășurată în ultima 
zi a J.M.U.V. A fost o întîlnire pa
sionantă atît prin evoluția scorului 
cit și prin fazele de înaltă specta
culozitate. învingătorul n-a putut 
fi cunoscut decît după prelungiri: 
R.P.U.- R. P. ~ ' ------
(43-36), (71-71). In urma acestui 
rezultat, ordinea
clasat echipele în competiția mas
culină de baschet este următoarea 
1. R. P. Ungară 2. R. P. Bulgaria 
3. U.R.S.S. 4. R. Cehoslovacă 5. 
R. P. Chineză 6. Ecuador 7. Israel 
8. Egipt 9. Austria 10. Liban-11. 
Anglia 12. R.D.G.

Bulgaria 78-77

în care s-au

13. Italia.

Fază din jocul de volei din- <
tre reprezentativele feminine 
ale R. P. Romîne și R. P. Bul
garia cîștigat de echipa noas
tră cu 3—2. Jucătoarea bulga
ră Dimiirievna a tras, dar Doi
na Corbeanu și Natalia Todo- 
rovski au oprit mingea (

Festivitatea de închidere a celei de a Xll-a ediții a J.M.U.V.
BUDAPESTA. — Cu o săptă- 

mînă în urmă, mărețul Stadion 
Popular găzduia solemnitatea des
chiderii celei de a Xll-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Universitare de 
Vară. Au trecut de atunci 8 zile 
de întreceri dîrze, pasionante, des
fășurate sub steagul luminos al în
țelegerii și prieteniei între 'studen
ții sportivi din lumea întreagă. Și 
iată că în astăseară i-am revăzut 
strînși laolaltă ne sportivi — unii 
dintre ei avînd încă întipărită pe 
fețe oboseala întrecerilor abia ter
minate — pe spectatori, pe orga
nizatori. Solemnitatea închiderii ce
lei de Xll-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de Vară s-a 
transformat într-o puternică afir
mare a năzuințelor comune de 
pace și prietenie ale tuturor stu
denților sportivi prezenți la startul 
acestor jocuri.

...Se terminase de puține minute 
premierea câștigătorilor ultimelor 
întreceri atletice. Stadionul a ră
mas gol pentru cîteva clipe. A a- 
părut, apoi, deodată un grup de 
trompeți. care a vestit începerea so
lemnității. In sunetele marșului vioi 
pe care-1 execută fanfara, își fac a- 
pariția pe stadion primele coloane 
ale defilanților. In frunte, pășesc 
sportivi îmbrăcați în albastru și alb, 
cei care poartă insigna Jocurilor,

urmați at gmpuri de stegari. A 
poi, înfrățiți după 8 zile de minu
nate întreceri, pășesc in grupuri pe 
pista Stadionului studenți sportivi 
din diferite țări. întreaga coloană 
pătrunde pe gazonul stadionului și 
se așează într-un semicerc, cu fața 
spre tribuna principală, și avînd in 
mijloc insigna Jocurilor.

Pe stadion se așterne liniștea. 
Vorbește Jiri Pelikan, secretar ge
neral al U.I.S. In cuvîntarea sa el 
își exprimă satisfacția față de bi
nemeritatul succes al J.M.U.V., 
contribuție de seamă pe care stu
denții din întreaga lume, încadrați 
în U.I.S. au adus-o la .cauza în
tăririi păcii. A luat apoi cuvînful 
Hegyi Gyula, președintele C.C.F.S. 
din R. P. Ungară, care a spus, 
printre altele: „Timp de 8 zile, stu
denți sportivi din lumea întreagă 
și-au disputat intîietatea în cadrul 
a 14 discipline sportive programa
te cu prilejul celei de a Xll-a edi
ții a Jocurilor Mondiale Universi
tare de Vară. Făcînd bilanțul aces
tor concursuri, constatăm cu bucu
rie că ele s-au ridicat la un nivel 
înalt și, în același timp, au con
stituit un izvor de amintiri de ne
uitat pentru concurenți. organiza
tori și spectatori Rezultatele obți

nute și numărul mure de pârtiei-, 
panii dovedesc că organizarea 
J.M.U.V este necesară, că aceste 
competiții aduc contribuția lor la 
dezvoltarea sportului mondial... In 
numele comitetului internațional și 
al comitetului maghiar de orga
nizare. declar închisă cea de a 
Xll-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vara"

Steagurile au fost coborîte. Se 
stinge flacăra Jocurilor. Un grup 
de sportivi maghiari înscriu cu 
trupurile lor pe gazonul. stadionu
lui : XII. întunericul se lasă lin 
deasupra stadionului. Sportivii pă
răsesc terenul și în locul lor intră 
gimnaste din R. P Ungară, care 
execută minunate demonstrații de 
ansamblu. La sfîrșit, în aplauzele 
entuziaste ale celor prezenți, gim
nastele maghiare desenează cu tru
purile lor. pe gazonul stadionului, 
un porumbel-simbol al păcii.

Jocurile Mondiale Universitare 
au luat sfîrșit. Dar fiecare din cei 
prezenți în tribune, părăsește Sta
dionul Popular cu hotărîrea fermă 
de a lupta cu mai mult elan pen
tru minunatele idei de pace, prie
tenie, înțelegere studențească, pe 
care le-au afirmat cu atîta tărie 
neuitatele întreceri de la Buda
pesta.

(De la tiimisul nostru)
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