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„Dezvoltarea largă a sportului de masă presu
pune deplina înțelegere a rolului social al spor
tului, a importanței sale în societatea noastră. Cu 
cît activitatea sportivă cunoaște o amploare mai 
mare, cu atît se îmbunătățesc caracteristicile bio
logice ale poporului. Sportul înseamnă sănătate 
și călire fizică, energie și capacitate sporită de 
muncă, înseamnă recreare și destindere, compen
sarea eforturilor intelectuale tot mai mari, soli
citate omului zilelor noastre. în același timp, 
sportul de masă formează baza sigură a sportului 
de performanță, singurul rezervor core-l poate 
alimenta continuu cu talente”.

(Din Salului C.C. al P.C.R. și al Consiliului de 
Miniștri adresat Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, din iulie 1967).

SPORT DIN ROMÂNIA

întregul nostru popor săr
bătorește eu inima plină de 
bucurie împlinirea a cincizeci 
de ani de la întemeierea Par
tidului Comunist Român, Eve
niment de importanță epocală 
în istoria mișcării muncito
rești din țara noastră, în is
toria milenară a poporului ro
mân. crearea Partidului Co
munist. pe baza ideilor înain
tate. ale marxism-leninismului, 
a dat un nou avînt seculare
lor lupte de eliberare ale po
porului nostru, pentru făuri
rea României libere și .inde
pendente și înaintarea ei pe 
calea civilizației și progresu
lui. a socialismului.

Cu prilejul amplelor mani
festări omagiale care au pre
cedat gloriosul jubileu, a fost 
din nou și cu putere reafirma
tă unitatea de. granit a tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, din pa
tria noastră, legătura indes
tructibilă dintre partid și po
por. adeziunea totală a ma
selor —■ muncitori, țărani, in
telectuali — la politica parti
dului. angajarea lor hotărită 
in înfăptuirea acestei politici, 
cu nețărmurita convingere că 
ea slujește cauzei fericirii po
porului, progresului multilate
ral al societății noastre.

în Capitală, importantul e- 
veniment — a 50-a aniversare 
« Partidului Comunist Român 
— a fost sărbătorit, vineri di
mineața, în cadrul unei adu
nări solemne organizate în 
Sala Palatului Republicii So
cialiste România.

. Marea sală are un aspect 
sărbătoresc. Pe fundalul sce
nei, dominat de faldurile dra
pelelor partidului șî statului, 
se văd stema Partidului Co
munist Român, cifra Jubiliară 
„50” și datele festive î „1921 
—1971”.

La ora 10 dimineața o fur

SPECTACOL DE GALĂ
în Sala Palatului Republicii 

Socialiste România a avut loo 
vinerj seara spectacolul de 
gală, organizat cu prilejul 
aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

La spectacol au asistat to
varășii Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, Elena ■ Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Rautu, Gheor.

FINALA CELEI DE A 4-A EDIȚII 
A CROSULUI TINERETULUI

CRAIOVA, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). —- 
Desigur, întrecerile nu ar fi 
fost amînate chiar dacă ploaia 
și vintul ar fi continuat și 
în ziua finalei. Dar, conform 
„promisiunilor" meteorologi
lor craioveni, norii au în
ceput să se risipească. O- 
dată cu... plecarea lor, la 
Craiova au venit ' ultimii fi-, 
naliști. care, sîmbătă, se vor 
întrece în cadrul celei de-a
IV-a ediții ai Crosului Tine
retului, consacrat aniversării 
Semicentenarului Partidului.

în cursul .zilei ,'de virțeri 
am discutat cu mai multi 
concurenți. Aproape fiecare 
dintre ei speră la un loc 
fruntaș în clasamentul fi
nal.

între timp, la Comitetul 
județean Dolj al U.T.C. se 
fac ultimele pregătiri pentru 
ca sîmbătă, la ora 13,30, to
tul să Fie terminat. înaintea . 
startului, cei .490, de finaliști, 
Încolonați îp fața Teatrului 
Național, vor ■ defila . pe Bu
levardul Unirii, îndreptîn- 
du-se spre locul de concurs.

Crâiovenii au luat cu multe 
zile în urmă cunoștință de 
această competiție pe care 
o găzduiește'orașul lor: afișe 
expuse pe arterele cele mai 
circulate ale municipiului îi 
invită sîmbătă ui Parcul 

tună de aplauze și urale sa
lută sosirea în sală a condu
cătorilor partidului și statului, 
în prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș. 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorgbe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin. Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan. Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău. Petre BJa- 
jovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea. Miu Dobrescu, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Carol Ki- 
raly, Vasile Patilineț. Ion Stă- 
nescu. Mihai Telescu. Iosif 
Uglar, Richard Winter, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara, noastră, printre 
care veterani care au luat 
parte la formarea partidului, 
fruntași în producție din in
dustrie și agricultură, eroi ai 
muncii socialiste, conducători 
ai organizațiilor obștești și 
alți reprezentanți ai vieții so
ciale și culturale.

Se aflau în sală membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ai 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, acti
viști de partid și de stat, nu
meroși membri de partid din 
ilegalitate veniți din toate 
județele țării, primii secretari 
ai comitetelor județene ale 
P.C.R.. conducători ai institu
țiilor centrale și organizații
lor obștești, muncitori fruntași 
în producție, militari ai Forțe
lor noastre Armate, savanți, 
creatori pe tărîmul artelor.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România.

ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Bano, Cons
tantin Băbălău, Petre Blajo- 
vici, Miron Constantinescu, 
Mihaî Dalea, Miu Dobrescu, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Carol Ki- 
raly, Vasile Patilineț, IOn Stă- 
nescu, Mihai Telescu, Iosif 
Uglar, Richard Winter, împre
ună cu soțiile, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat șl ai guvernului.

în sală se aflau, de aseme
nea, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din țarâ 
noastră, activiști de partid și 
de stat, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești, personalități ale

AZI, LA CRAIOVA

Poporului. Cit despre pre
mii, acestea vor fi nume
roase : vor oferi cupe C.C. 
al U.T.C!., C.N.E.F.S., Consi
liul județean al sindicatelor 
Dolj, ziarul „înainte" etc. La 
întreceri au fost invitați și 
10 atleți din Cehoslovacia, 
care vor participa în afară 
de concurs. .

In încheierea succintei re
latări iată ce ne-a declarat Ion GAVRILESCU

Crosul, întrecere sportivă dc largă acce sibilitate și popularitate, s-a bucurat și se
bucură întotdeauna de participare numeroasă. Imaginea alăturată este a mărturie grăitoare 

In acest sens.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri.

în ovațiile asistenței, la a- 
dunarea solemnă a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Ampla expunere a secreta
rului general al partidului a 
fost ascultată cu profund in
teres de cei prezenți în sală, 
de milioane de cetățeni din 
întreaga tară, prin intermediul 
stațiilor de radio și televiziune.

în repetate rînduri, cei pre
zenți în sală au subliniat cu 
puternice aplauze și ovații 
expunerea secretarului general 
al Partidului Comunist Român 
preamărind atît actul istoric 
deschizător de drumuri de la 
8 mai 1921, cît și înfăptuirile 
remarcabile obținute în opera 
de construire a socialismului 
in România, care au adeve
rit și adeveresc, zi de zi. ma
rele rol al comuniștilor. al 
partidului lor în viața și des
tinele poporului nostru.

Adunarea ia sfîrșit 5ntr-o 
atmosferă însuflețitoare. Nu 
contenesc urâțele și ovațiile 
pentru Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Cen
tral. în frunte cu secretarul 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru unitatea de 
nezdruncinat a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. pentru triumful cau
zei socialismului și păcii în 
lume.

în sală răsună înălțător im
nul de luptă al clasei munci
toare din lumea întreagă — 
„Internaționala”.

(Agerpres)

vieții științifice, culturale și 
artistice, oameni din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Spectacolul a constituit o 
impresionantă evocare a celor 
50 de ani de activitate glori
oasă a Partidului Comunist 
Român — anii grei ai luptei 
ilegale a partidului pentru li
bertate și independență națio
nală, insurecția armată de la 
23 August 1944, inițiată, orga
nizată și condusă de partid, 
munca plină de avînt pentru 
edificarea României socialiste.

Spectacolul se încheie apo
teotic cu un imn închinat par
tidului.

(Agerpres)

tovarășul Adrian Cioboiu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al U.T.C. : 
„Dorim ca finala Crosului 
Tineretului, pe care ne re
vine cinstea să o găzduim, 
să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. Urez tine
rilor bun venit in municipiul 
Craiova și succes în frumoa
sa lor competiție".

Î
ntregul nostru po
por sărbătorește 
astăzi unul din
tre cele mai mă
rețe evenimente 
din istoria sa. 

împlinirea a cincizeci de ani 
dc la crearea Partidului Co
munist Român.

După cutn arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în

O generație sănătoasă, viguroasă, rod al mișcării sportive îndrumată de partid.
amplul articol „Strînsa uni
tate cu poporul — chezășia 
victoriilor politicii partidului", 
apărut în revista „Probleme 
ale păcii și socialismului" nr. 
5/1971, „Partidul Comunist 
Român s-a afirmat, prin în
treaga sa activitate, ca un 
exponent fidel al intereselor 
clasei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră, conducînd cu succes 
opera complexă, multilaterala 
de trecere de la orînduirea

„ȘTAFETA
SEMICENTENARULUI P.C.R.

1921-1971“
în drum spre București

TÎRGOVIȘTE. Reprezen
tanți al G.J.E.F.S. și ai Con
siliului sindical județean au 
primit ieri după-amiază, tn 
comuna de hotar Cetățeni, 
pe purtătorii „Ștafetei Semi
centenarului P.C.R. 1921— 
1971", ce veneau de la Bra
șov. însoțiți de pionieri, de 
ia intrarea în oraș, mesagerii 
județului Brașov au fost con
duși Ia sala de sport a grupu
lui școlar Petrolul. Aci au 
avut loc interesante și variate 
întreceri sportive. De o atenție 
deosebită s-au bucurat meciu
rile de volei pentru cîștigarea 
„Cupei Semicentenarului", a 
cărei finală s-a disputat între 
echipele Sănătatea și Metalul. 
Azi, la ora 16,30, ștafeta își va 
continua drumul spre Ploiești,' 
și va fi purtată de atleți, lup
tători si aeromodeliști.

FOCȘANI. Plecată din jude
țul Bacău, „Ștafeta Semicen
tenarului P.C.R. 1921—1971“ a 
sosit ieri la ora 13,30 în loca
litate. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați de vicepreședintele

ANGHEL ALEXE, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

capitalistă la socialism, de 
edificare a noii societăți în 
care își găsesc întruchiparea 

năzuințele cele mai înalte de 
libertate națională și socială 
ale poporului român".

Sub conducerea partidului, 
țara noastră a străbătut un 
drum uriaș, dc muncă. dc 
succese, de împliniri.

Acum, cind aniversăm 
cinci decenii de la marele 
eveniment, România prezintă 
tabloul luminos al unei țări 
prospere, aflate în plin avînt 
creator, cu o industrie dina
mică, cu o agricultură înain-

C.J.E.F.S. Vrancea, tov. Costa- 
che Hogaș, la limita dintre 
județele Vrancea și Bacău. 
Primirea ștafetei s-a făcut tn 
sala de festivități a liceului 
„Unirea”, întrucît din cauza 
timpului nefavorabil ea n-a 
putut fi organizată pe stadion. 
Băcăuanii au fost întîmpinați 
cu căldură în orașele Adjud 
și Mărășești. La Focșani, se 
dispută numeroase competiții 
închinate Semicentenarului. 
Acum se desfășoară finala 
„Cupei 8 Mai" la fotbal, între 
echipele Luceafărul Focșani și 
Foresta Gugești. De asemenea, 
sînt programate meciuri de 
baschet, volei, tenis de masă, 
popice (finala pe țară a Cupei 
U.G.S.R.) și handbal. Azi, la 
ora 14, purtătorii ștafetei ju
dețului Vrancea (8 sportivi 
fruntași) vor pleca din fața 
teatrului municipal spre Bu
zău, unde vor sosi în jurul 
orei 16.

ftontinuart tn mg. • 4-aJ

DUPĂ-AMIAZĂ SPORTIVĂ ATRACTIVĂ
PE STADIONUL REPUBLICII

în program: atletism, fotbal și călărie
Stadionul Republicii va găz

dui astăzi după-amiază. in- 
cepînd de la ora 14. un inte
resant program sportiv. Vom 
asista mai. întîi la o inedită 
întrecere atletică — se vor 
disputa numai ■ probe de aler
gări și sărituri — intre repre
zentative maseuline ale o- 
rașelor București și Praga. 
Concursul se anunță ca deo
sebit de atractiv. întrucît se 
va bucura de participarea 
unora dintre atleții români 

și cehoslovaci de cea mai ri
dicată valoare.

dc
tată, tinzind mereu către 
înalt nivel 
cultură.

un
«Icivilizație

Marile realizări ale po
porului român sînt indisolu
bil legato dc politica parti
dului nostru, promovată con-

Vizitfnd standurile noului muzeu

Ieri la complexul „23 August" din BucureștiA FOST INAUGURATMUZEUL SPORTULUI
în oomplexul „23 August" 

din Capitală a fost inaugurat 
vineri după-amiază „Muzeul 
național al sportului".

Numeroasele exponate pre
zintă evoluția sportului pe 
teritoriu] patriei, din cele mâi 
vechi timpuri, ptnă tn zilele 
noastre. Intre altele, tn vi
trine sînt prezentate trofee eu- 
«erite de sportivii români tn 
competiții internaționale de 
mare anvergură! cupe, diplo
me, medalii ale campionilor 
europeni, mondiali și olimpiei.

Ea deschiderea muzeului an 
luat parte tovarășii Eeonte

Remarcăm prezența In 
cadrul echipei oaspete a 
sprinterului Ludvik Bohman, 
creditat anul trecut cu 10,3 
pe 100 m (10,1 cu vint). a 
semifondiștilor Petr Blaha Si 
Mirek Eiorcic, deținători ai 
unor performanțe valoroase 
la 1500 m (3:40.9 si 3:41,4). 
a săritorului de triplu Vaclav 
Fiser, care a reușit în 1970 
performanța de 16.47 m.

Reprezentativa Bucureș- 
tiuluj va avea ca principale 
atuuti . pe Gheorghe Zamfires- 

secvent in toate domeniile de 
activitate. Este suficient să 
arătăm că în 1970, întreaga 
producție a anului 1938 a 
fost realizată în 22 de zile, 
iar în industria chimică în 5 
zile, . în energia electrică și 
termică în 6 zile, în construc
ția de mașini în 8 zile etc., 
pentru a vedea ce distantă 
a putut fi parcursă în anii 
luminoși ai socialismului.

Acest ritm vertiginos a fă
cut posibilă dezvoltarea tu
turor laturilor vieții mate
riale și spirituale a popu
lației, inclusiv a mișcării de 
educație fizică și sport.

Patria noastră a întîmpinat 
ziua de 8 Mai ca pe o săr
bătoare scumpă, toți oamenii 
muncii și-au înzecit eforturile 
spre a cinsti Semicentenarul 
cu noi și noi realizări. Spor
tivii au ținut să-și aducă și 
el contribuția, muncind cu 
mai mult spor, învățînd mai 
bine, obținind noi succese pc 
stadion. In cinstea aniversă
rii au fost organizate nume
roase întreceri, s-a inaugurat 
„Muzeul sportului", iar o 
mare ștafetă poartă spre Ca
pitală mesajul de dragoste și 
recunoștință adresat parti
dului. Semicentenarului i-ati 
fost închinate recorduri, per
formanțe, mari victorii inter
naționale, ca nn omagiu al 
sportivilor adus partidului 
iubit, tn zilele de 8 și 9 mai. in 
Capitală și în toafo județele 
vor fj organizate mari ser
bări. demonstrații dc gimna-

(Oontinuore' în vao. a 4-at

Răutu, membru ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
visepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Mihaj Gere și ton 
Iliessu. membri supJeanțf ai 
Comitetului Executiv, secre
tari aj G.G. al P.G.R., Ilie Râ- 
dulessu, șef de secție la G.®. 
a) P.G.R., Dan Marțian, prim- 
seeretar al G.G. al U.T.G.. mi
nistru pentru problemele tine
retului, Anghel Alexe, preșe
dintele G.N.E.F.S., reprezen
tanți de frunte ai vieții spor
tive. ziariști, un numeros pu
blic.

(Agerpres)

cu (100 m) , Șerban loan
(înălțime) și Dinu Piștalu
(prăjină). Ceilalți atleți bu-
cureșteni de valoare — se-
lecționațl in lotul reprezen-
tativ — se pregătesc pentru
întîlnirea cu Norvegia. pro-
gramafă marți și miercuri Ia 
Constanta.

în continuarea meciului at
letic se va desfășura partida 
de fotbal din cadrul celei de-a 
23-a etape a campionatului 
diviziei A dintre echipele bo- 
cureștene Rapid si Progre
sul. în pauza meciului, pu
blicul va urmări o probă de 
călărie, ștafeta cu obstacole.
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Ml $1 niINE IN DIVI/IA „A
Conform obiaeiului, înain

tea etapei de astăzi și mîi- 
ne, cîtevia știri de ultimă oră 
din taberele echspelor, fur
nizate de redactorii, colabo
ratorii și corespondenții noș
tri :

• SPORT CLUB BACAU.. 
Antrenamente assidue, axate 
pe omogenizarea comparti
mentului apărării. în care va 
evolua — datorită .accidentă
rii Iui Nedelctf — Catargiu, 
pe post de fundaș central. 

Bacăcf — Știința
» «AHO

Ghîțâ î Grăunțele astea,■ . mA 
sînt pentru căluți de mare H 
Bacău 3—2, la capătul unui 
meci disputat, în care golu
rile divizionarilor A au fost 
realizate de Pană, Sorin A- 
vram și Dembrovsclîî. (II ie 
IANCU).

• FARUL. Socotind că-ii 
priește Snagovui, echipa con- 
stănțeană s-a pregătit acolo 
și înaintea meciului de la 
Bacău. Marți, Farul a jucat 
Ia Tîrgoviște, iar vineri di
mineața a plecat spre Bacău, 
în privința formației, antre
norul Cosmoc așteaptă avi
zul 
rea 
ne, 
bin.

medicului pentru utiliza- 
lui Oprea. Tufan rămî- 
în continuare, indisponi- 

(Geo RAEȚCHI).
C.F.R. TIMIȘOARA. Șap

te antrenamente și un joc- 
școală în această săptămînă 
la Timișoara, unde C.F.R. 
este decisă să facă o partidă 
bună în fața campionilor, că
rora le datorează o revanșă 
după severul scor din tur, 
de la Arad (6—0 pentru 
U.T.A.). Formația probabilă : 
Corec (Așa) — Donca (Pîr- 
vu). Mehedinți, Bodrojan, 
Bocșa. Volaru, Chimîuc, 
Floareș, Seceleanu. Bojin, Pc- 
riatu. (Petre ARCAN).

o U.T.A. Miercuri, la Acad, 
U.T.A.
toria campionilor 
du-se prin golurile 
de Kun 
mul din 
partidă 
Domide, 
utilizare 
formația 
Timișoara.
nou. (Ștefan IACOB).

• RAPID. Miercuri, Rapid 
a întrecut într-un meci de 
verificare pe Laromet, cu 
fi— 1, echipa arătînd multă 
poftă de joc, în special Pe- 
țreanu și Neagu, care au în» 
scris cîte două goluri (al cin
cilea a fost realizat de Ma
rin Stelian). De joi, rapidiș- 
tii și-au mutat „cartierul ge
neral" la Snagov, unde aș-

C.F.R. 2—1, vic- 
realizîn- 
înscrise 

II și Lereter (ulti- 
penalty). în această 
amicală a reapărut 
restabilit, a cărui 

se anunță sigură în 
ce va fi aliniată la 

în rest, nimic

teaptă cu optimism confrun
tarea cu Progresul. în pri
vință formației, nici o nou
tate față de aceea aliniată la 
Slatina. Năsturescu rămîne 
maf departe indisponibil. 
(Florin SANDU).

• PROGRESUL. Antrena
mente zilnice în str. Dr. Stai- 
covici, cu accent pe îmbună
tățirea condiției fizice, capi
tol deficitar în ultimele 
jocuiți de campionat. Miercuri, 
Progresul a întîlnit divizio
nara țC T.M.B., în „Cupa" (cu 
handicap) cu același nume. 
Antrenorii P. Moldoveanu și 
L. CO'lceriu nu anunță nici 
o modificare față de garni
tura ttrimisă în teren în eta
pa trecută. (Aurel PĂPĂDIE).

• SțfEAGUL ROȘU BRA
ȘOV. într-un meci amical, 
miercuiți. Steagul roșu a sur
clasat, cu 8—J, pe Chimia 
Făgăraș, atacanții brașoveni 
manifestând o mare vervă de 
joc. Resnarcabilă reintrarea 
lui Dumctriu II, care a reu
șit să înțscțrie două goluri și 
a contrihuift la realizarea al
tora. Antrenorul Valentin 
Stănescu, aflat cu echipa la 
Poiana Brașov, preconizează 
utilizarea formației standard 
(Carol GfbUIA).
• PETROLUL. Antrenamen

te zilnice și un joc de veri
ficase, la Cîmpina : 3—0 cu 
Poiana, prin golurile mar
cate de Ciucu. Deși echipa 
s-a mișcat bine, antrenorul 
Ceră'ăianu are multe griji 
înaintea meciului de la Bra
șov : Dincuță și M. Ionescu 
așteaptă avizul medicului, iar 
Bădin: este suspendat. (Flo
rin AJAil)

• ,,U“ C3LUJ — C.F.R. 
CLUJ. Derbyiul someșean este 
așteptat cu mare interes în 
localitate, ațrnbele echipe — 
dar mai alas C.F.R. — avînd 
o acută nevoie de puncte. 
Cele două formații s-au an
trenat zițnic, conștiente de 
deosebita importanță a parti
dei. Antrțenorii A. Șepci și, 
respectiv, dr. Rădulescu ne-au 
comnnicat următoarele for
mații cu către vor începe der- 
byul local: Moldovan — 
Crețu, Pexa. Solomon, Mi- 
hăilâ. StineeI, Anca, Uifălea- 
nu, Barlitu, Adam, D. Moca
nii (,,U“) șî la C.F.R. : Măr- 
culescu —- Barlacu, Cojocaru, 
Dragomir, Roman, M. Bretan, 
F. Lazăr, S. Bretan, O. lo- 
n eseu, Șt. Marinescu. P. 
Gheorghe. (Victor MOREA).

• F.C. ARGEȘ. Joi, pe o 
ploaie torențială, F.C. 'Argeș 
a dispus greu, cu 1—0, de 
Tehnometal București. Do- 
brin, căruia i s-a scos ghip
sul, n-a jucat in partida de 
verificare și, după toate pro
babilitățile, nu va juca nici 
mîine. Antrenorul Ozon are 
dificultăți în alcătuirea liniei 
de fund, folosirea lui Pigulea 
fiind incertă. (Hie FEJEANU).

• JIUL. în drum spre Pi
tești, joi, minerii au dispus 
cu 4—0 (2—0) de Vulturii 
Cîmpulung, grație golurilor

VREME
SE VOR JUCA MECIURILE?
Pentru a informa cititorii, șl 

mai ales pe cei ce vor merse 
Stmbătă și duminică la meciurile 
de divizia A, asupra timpului 
probabil din localitățile unde vor 
avea loc partidele din cadrul 
etapei a XXIII-», ne-am adresat 
Institutului meteorologic, de unde 
meteorologul de serviciu. Dumitru 
Bacinschi, ne-a relatat următoare
le : la TIMIȘOARA .CRAIOVA și PI
TEȘTI vremea va fi instabilă, 
favorabilă averselor de ploaie, in 
special după-amiaza. La BRAȘOV. 
BUCUREȘTI. BACAU și CLUJ, 
vreme umedă, la ineeput cu ploi 
intermitente, apoi ameliorare u- 
șoară, 
lor. în 
tea să

prlnz, doar pe centru «e afla o 
cantitate mai mare de ap A. Cu 
toate acestea, starea terenului 
s ar putea înrăutăți dacă va con
tinua să plouă, pentru că nu dis
punem de o prelată care să me
najeze gazonul. Prelata de la sta
dionul „23 August», <ru mecanisme 
fixe (pe rulouri metalice), nu se 
poale transporta ți, deci, nu poa
le fi folosită la stadionul Repu
blicii. Facem, totuși, eforturi ca 
terenul să se prezinte tu condiții 
bune”.

sportul Nr. 1253 (6687)
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favorabilă, totuși, averse- 
zona Brașovului, s-ar pu

ne și lapovițjjl I
★

interesat și starea terenu- 
joc al stadionului Repu-

DE LA COMISIA

Ne-a 
lui ele 
blicii, care va găzdui două mc- 
ciurt, stmbătă și duminică. Iată 
ce ne-a declarat Florin Drăgtiici, 
directorul acestei baze sportive : 
„Drenajul este bun. Vineri, la

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a F.R. 
bal a analizat, în ultima 
ședință, 
tori și a 
suri : • 
ca Iași)

Fot- 
sa 

abaterile unor jucă- 
luat următoarele mă- 
Stoicescu (Politehni- 
a fost suspendat pe

lui Naidin (2), Cotormanl și 
Peronescu. în ceea ce pri
vește „11“-le de mîine, Jiul 
va alinia formația de dumi-

Din doi, unul bine scapă < 
celălalt intră la... apă !

nica trecută, cu o singură 
modificare: Cotormani în
locul lui Ion Constantin 
(Staicu BALOI).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Publicul craiovean aș
teaptă cu nerăbdare să-și re
vadă idolii, reveniți acasă 
după terminarea suspendării 
terenului. După afirmațiile 
antrenorului Coidum, craio- 
venii vor vedea mîine la lu
cru pe Oprea — Nieulescu. 
Smarandache. Dcselnicu, Tița, 
Strîmbeanu, Boșoteanu, Niță, 
Donose, Bălan șî Țarălungă. 
(Stefan GURGUI).

• POLITEHNICA IAȘI. 
Ultima verificare a ieșenilor : 
3—0 cu echipa de juniori, 
prin golurile lui Lupulescu 
(2) și Mărdărescu. La acest 
meci n-a jucat Moldoveanu 
(ușoară contuzie), dar pre
zența lui se dă ca sigură în 
meciul de Ia Craiova. Dato
rită suspendării lui Stoiccscu 
și Pal. linia de fund va fi 
substanțial modificată. (Du
mitru DIACONESCU)

• DINAMO. In această
săptămînă. dinamoviștii s-au 
pregătit ’ - - - - •
gînd joi, 
raimanul 
Formația 
mîine :
Cheran, Nunweillcr III, San
du Gabriel, Deleanu, Dinu, 
Nunweîller VI, Sălceanu 
(Moldovan), Doru Popescu, 
Dumitrache. Luccscu. (Adrian 
VASILESCU).

• STEAUA. Joi, fotbaliștii 
militari s-au antrenat în sală, 
iar vineri în aer liber, ju
cătorii manifestând multă 
poftă de joc. Au reapărut 
Tătaru și Ștefănescu, care, 
după toate probabilitățile își 
vor relua locul în formație, 
fiind apți de joc.

la Predeal, învin- 
la Bușteni, pe Ca- 
(div. C), cu 3—0. 
probabilă pentru 

Constantinescu —

0 ETAPĂ DE LA
în eșalonul secund, apele 

par pentru moment, să se fi 
limpezit în fruntea și subso
lul celor două clasamente. Cei 
doi lideri, A. S. Armata Tg. 
Mureș și Crișul Oradea, a- 
vînd un avans de cîte 4 și, 
respectiv, 3 puncte, vor abor
da partidele din cea de a 
XXIV-a etapă, fără teama de 
a fi detronați. Mureșenii vor 
primi, pe propriul teren, a- 
saltul echipei Metalul Tirgo- 
viște (locul 2, cu 30 de punc
te), revelația ultimelor etape, 
iar orădenii vor evolua, din 
nou, în deplasare, la Craiova, 
în compania echipei Electro- 
putere. De rezultatele acestor 
întâlniri sînt însă legate spe
ranțele de promovare pe pri
ma scena a fotbalului nostru 
nu numai ale echipelor A. S. 
Armata și Crișul Oradea ci

DE DISCIPLINA
două etape ; • Bădin (Petro- 
iui Ploiești), Pal (Politehnica 
Iași) și Broșovschi (U.T.A.) — 
suspendați pe cîte o etapă ; 
• Hritcu (Sport Club Bacău) 
— sancționat cu mustrare.

Acesle rînduri rezervata în fiecare sâptâmîna prezen
tării etapei diviziei A devin din ce în ce mai greu de 
pus pe tiîrtie, pe mâsurâ ce marea cursă se apropie de 
finișul ei, iar lupta pe cele două fronturi ale clasamen
tului crește tn intensitate, punînd sub semnul riscului toate 
calculele șî pronosticurile, Și nu-i plâcutâ, desigur, pos
tura de profet... mincinos. Sâ încercăm, totuși, o suc
cintă analiză a programului acestei etape. Ce perspec
tive ne oferă cale 8 meciuri ?

PROGRESUL — RAPID. Prin prisma obiectivelor pe care 
le urmăresc cele două echipe, rivalității sportive ce s-a 
creat de-a lungul anilor, a suporterilor care le încon
joară cu pasiune, întâlnirea constituie unul din marile con
fruntări ale etapei. Se întîlnesc două echipe care știu sâ 
lupte, să-și apere șansele. Defensiva Rapidului constituie 
o linie de fortificații mai puternică decît cea de care 
dispune Progresul, dar înaintarea acestei din urmâ echipe 
opare în momentul de față mai incisivă, restabilind ast
fel egalitatea. Este, credem, ceea ce va exprima, în mi
nutul 90, și tabela de marcaj.

STEAUA — DINAMO. Partida-vedetă a fiecărei ediții 
de campionat, dar, poate, mai puțin tulburătoare decît 
celălalt meci bucureștean. Forța de soc a dinamoviștilor, 
experiența lor, pot decide rezultatul, deși trebuie luate 
în considerare și resursele tehnice și mișcarea vie în teren 
o tinerilor atacanti de la Steaua.

SPORT CLUB BACAU — FARUL Alt meci „tare'. Este 
partida care poate pune piaca indicatoare pentru băcă
uani : spre A sau spre B. Șî, cum forța disperării este 
totuși mai puternică decît aceea a ambiției, noi între
vedem victoria gazdelor.

C.F.R. TIMIȘOARA — U.T.A. Iremediabil piordutd, echi
pa timișoreană își apără totuși cu convingere culorile. 
Ceea ce i-ar putea deschide porțile victoriei, mîine, ofe- 
rindu-i măcar satisfacția unui rezultat favorabil, într-un 
meci cu echipa campioană (încă I). Pentru U.T.A., în 
schimb, ar fi două puncte de aur...

UNIVERSITATEA CRAIOVA — POLITEHNICA IAȘI. Din 
nou, „acasă" I Pe teren pKopriu, deși vor resimți ultima 
etapă de penitență a lui Oblemenco, studenții craioveni 
se vor dovedi, presupunem, mai bine „pregătiți* decît 
colegii lor din lași.

F.C. ARGEȘ — JIUL. Fără Dobrin, pifeștenii au avut, 
totuși, o evoluție meritorie, duminica trecută, în depla
sare. Primul handicap — absența lui Dobrin — a rămas. 
Cel de al doilea, însă, a dispărut Pe teren propriu, F.C. 
Argeș acordă puține sanse oricărui adversar. Ne vine 
greu să credem că pifeștenii vor ceda măcar unul din 
cele două puncte, probabil, de mult planificate.

UNIVERSITATEA CLUJ — C.F.R. CLUJ. Știm, aici se 
așteaptă un „X" acceptabil pentru ambele echipe. Dar, 
așa-zisele meciuri „în familie" au încetat de mult de a 
avea un caracter mai amical decît toate celelalte. Indi
căm : 1, X, 2 I

STEAGUL ROȘU — PETROLUL. Brașovenii nu sînt ame
nințați decît din punct de vedere a! prestigiului lor, al 
aspirațiilor pe care le-au avut la un moment dat. Este 
suficient pentru a intui că vor forța victoria. Mai precis : 
că o vor obține.

Jack BERAR1U

CUM VA ARĂTA ACEST CLASAMENT LUNI ?
1. DINAMO 22 11 6 5 36—18 28
2. Rapid 22 9 10 3 24—14 28
3. U.T.A. 22 11 4 7 32—23 26
4. Farul 22 10 6 6 32—30 26
5. Steaua 22 9 7 6 30—23 25
6. Petrolul 22 9 7 6 26—23 25
7. Politehnica 22 10 4 8 35—28 24
8. Universitatea Croiovo 22 9 5 8 18—18 23
9. Steagul roșu 22 a 5 8 16—18 23

10. „U" Cluj 22 8 5 9 21—21 21
11. F. C. Argeș 22 7 6 9 29—30 20
12. Jiul 22 8 3 11 19—25 19
13. C.F.R. Cluj 22 7 5 10 26—35 19
14. Spori Club Bacău 22 8 2 12 26—32 18
15. Progresul 22 6 5 11 19—27 17
16. C.F.R. Timișoara 22 4 2 16 13—37 10

Miine, In divizia B

CARE SE AȘTEAPTĂ NOI CLARIFICĂRI
șl ale Metalului Tîrgoviște, 
Sportului studențesc și Poli
tehnicii Timișoara, care n-au 
renunțat încă la gîndul că la 
toamnă se vor putea număra 
printre divizionarele A. Dacă 
studenții bucureșteni au mîi- 
ne un joc — aparent — mai 
ușor, întîlnind pe Știința Ba
cău, pe stadionul Politehnica 
din Capitală, in schimb ti
mișorenii au de trecut un 
„hop” dificil la Satu Mare. 
„Hop”-ul se numește... Olim
pia, echipă care n-a cedat 
nici un punct oaspeților în 
această primăvară.

La subsolul clasamentelor 
doar la prima vedere, contu
rile par a fi încheiate. în se
ria I, în timp ce Flacăra Mo- 
reni va părăsi „B“-ul după o 
îndelungată activitate, alte 5 
formații (Metrom Brașov, Po
litehnica Galați, Poiana Cîm- 
pina, Ș. N. Oltenița și Ști
ința Bacău) fac risipă de e- 
nergie pentru supraviețuire. 
Miine, partidele S.N.O. — Po
litehnica, Poiana — Metalul 
București și Metrom — Por
tul Consanța pot- stabili pe 
ocupanta locului 15. în seria 
a II-a. U. M. Timișoara și 
Vagonul Arad vor încerca.

(N ORICE ASOCIAȚIE POT FI ORGANIZATE
ACȚIUNI SPORTIVE EFICIENTE

Se vorbește mult despre 
rolul pe care îl joacă edu
cația fizică și sportul în viața 
societății moderne. Tot mai 
mulți factori de răspundere 
acceptă ideea că sportul re
prezintă un mijloc excelent 
de recreare, de destindere, de 
întărire a potențialului fizic 
Și biologic al oamenilor. Tot 
mai mult se simte necesita
tea ca educația fizică, cu 
formele ei simple, larg ac
cesibile, să pătrundă mai 
adine în preocupările coti
diene ale tinerilor.

Se caută, în prezent, dife
rite mijloace și metode de 
convingere a oamenilor să 
iasă în aer liber, să prac
tice un sport sau altul, fără 
pretenția de a participa în- 
tr-un sistem competițional 
angajant. în sectorul 2 al Ca
pitalei, de pildă, s-a inițiat 
de curînd un mintal de ac
țiuni de educație fizică și 
sport, la nivelul asociațiilor 
din întreprinderi și instituții.

Concretizată într-un plan 
de acțiune, de durată, iniția
tiva cuprinde cinci puncte, 
de urmărirea și realizarea 
cărora Consiliul pentru educa
ție fizică și sport, Consiliu] 
sindical și Comitetul U.T.C. 
al sectorului s-au ocupat sis
tematic. Acest minim de ac
țiuni se referă la : organi
zarea campionatului asocia
ției acolo unde sînt condiții: 
crearea de spații pentru în
treceri de tenis de masă șî 
șah ; amenajarea unar _col-

țurl de forță" în incinta în
treprinderilor ; excursii ; de
pistarea $1 amenajarea unor 
terenuri simple, de preferat 
in preajma unităților indus
triale.

Referindu-se la aceste ac
țiuni simple, la îndemîna ori
cărei asociații cu reduse po
sibilități materiale, președin
tele sectorului 2 de educație 
fizică și sport, prof. Mihai 
Anghel, ne relata că în raza 
sa de activitate, asociațiile 
care au o bază sportivă, cum 
sînt Electronica, F.E.A., 
A.M.I.T., Forestierul și Zefi
rul au fost îndrumate să or
ganizeze campionate inter- 
ateliere, înter-secțiî, la mini
mum trei ramuri de sport. 
Acțiunea trebuie. însă, ex
tinsă și la asociațiile mai 
mici, unde fără mari 
cheltuieli se pot amenaja, 
provizoriu sau permanent, 
săli pentru tenis de masă si 
șah. Se impun, însă, eforturi 
comune din partea conduce
rilor întreprinderilor, sindi
catelor, U.T.C. și asociațiilor. 
In sectorul 2 al Capitalei se 
depun eforturi sistematice 
pentru amenajarea „colțuri
lor de forță", dotate cu gan- 
tere de diferite greutăți și 
confecționate în întreprinderi, 
helcometre simple, benzi e- 
lastice etc. în acest sens, Con
siliul municipal București 
pentru educație fizică și 
sport a pus la îndemîna ac 
tiviștilor sportivi din sector 
un îndrumar (ghid) necesar

dării în folosință a „colțuri
lor de forță".

în sectorul 2 se simte acut 
lipsa unor spații în apropie
rea întreprinderilor pentru 
construcția de terenuri spor
tive simple. Consiliul 'secto
rului a pornit 
de depistare a 
nea spații. La 
firul, de pildă, 
năvoință, s-a 
pentru amenajarea unui 
ren de volei, obiectiv care a 
și fost inclus în contractul 
colectiv al fabricii; la Combi
natul de morărit și panifica
ție s-a și început amenajarea 
terenurilor de handbal, tenis 
de cîmp și volei.

la o acțiune 
unor aseme- 
asociatia 
cu puțină 
găsit un

Ze- 
bu- 
loc 
tc-

★

să 
iz- 
sa- 
ne

Discutăm cu prof. Mihai 
Anghel despre prezența spor
tivilor legitimați în competi
țiile de masa.

— Mi se pare că n-o 
avem prea mulți sorți de 
bîndă. Competiția dă o 
tisfacție imediată. Dacă
vom baza doar pe neinițiati 
in practicarea sportului (dar 
care doresc să-l practice), 
riscăm să greșim. Intr-o în
treprindere, sportivul legiti
mat e, într-un fel, o perso
nalitate. E greu să impui 
unui sportiv legitimat, care 
lucrează în secția „X“ să nu 
facă parte din echipa acestei 
secții, în campionatul aso
ciației. N-ar fi de acord nici 
coltgîj săi de muncă. în ju
rul lor se vor aduna, cu si-

guranță, mulți alțl tineri, va 
exista emulație. Acum șase 
luni, noi am pornit cu mare 
entuziasm la crearea, în în
treprinderile sectorului nos
tru, a acelui minim de ac
țiuni de masă, Ia îndemîna 
oricărei asociații, intenția 
fiind aceea de a da un im
puls și performanței. Să nu 
înțelegem însă „marea per
formanță", pentru că așa ceva 
nu se poate. Dar dorința 
sportivilor noștri legitimați, 
de a se angaja în competiții 
în cadrul sectorului, nu dău
nează, cred, extinderii acti
vităților de masă. La asocia
ția sportivă Stela nu există 
în prezent nici o echipă an
grenată în campionatul sec
torului. Salariații au partici
pat însă la anumite acțiuni 
de masă, au prins gustul 
sportului — în principal șa
hul și tenisul de masă, iar 
acum doresc să participe la 
campionatul sectorului. Să-i 
oprim ? La ..Suveica" vrem 
să alcătuim o echipă de gim
nastică artistică, iar la ..Fo
restierul". asociația a orga
nizat un centru de învățare 
a tenisului. ■

In esență, noi nu frînăm 
tendința unor asociații, care 
vor să-și trimită reprezentan
ții in campionatele sectoru
lui, cu condiția ca în paralel 
să se preocupe permanent de 
marea masă s celor dornici 
să practice exercițiile fizice".

Romeo CALARAȘANU

CAMPIONUL EUROPEAN

DE SKEET SOCHARSKI LA TUNARI
SîmbătS șl duminică, poligo

nul Tunari va găzdui întrece
rea internațională de talere 
dintre formațiile de sheet și 
șanț ale cluburilor sportive 
Școlarul București șl Legia 
Varșovia Din echipele oaspete 
fac parte o serie de țintașl va
loroși, ca de pildă Socharski. 
campion european Ia skeet, și 
Smercinski, multiplu campion 
al Poloniei Ia talere aruncate

din șanț. La Școlarul vor ev»* 
lua. printre alții, Șt. Bodnărea- 
ru, Rell Vezeanu |1 A. Mari» 
HCSC11 '

Tot’ stmbătă și duminică, vs 
avea loc o interesantă Întrecere 
de skeet dotată cu „Cupa Olim
pia", la startul căreia vor fi 
prezenți o serie dintre cel mal 
buni specialiști c Gh. Bencovici, 
D. Dandu, Gh. Florescu l.a.

jucînd acasă cu C.S.M. Sibiu 
și, respectiv, Corvinul Hune
doara, să-și adjudece cele două 
puncte, datorită cărora să 
poată urca în clasament.

Vintilă POMPILIU

Astă-seară, In gala finală 
a campionatelor naționale

DOUĂ MECIURI DE MARE ATRACȚIE: 

Șl STUMP-NĂSTAC 
nărui șl talentatul constări- 
țean Cerchia.

CAT. COCOȘ. Dacă ar fi 
să reediteze semifinala de a- 
nul trecut, Aurel Dumitrescu 
ar avea aparent o,sarcină u- 
țoară in meciul cu Adrian 
Moraru, dar campionul euro
pean și-a făcut destul de 
greu Ioc spre finală, supor
tând îndelungi fluierături ca 
preț al excesivei sale pasivi
tăți în meciul cu Ciocoi. Ne 
e teamă că doar acurateța 
stilistică nu-1 va fi suficientă 
(dacă nu e dublată de iniția
tiva în acțiuni) pentru a ob
ține victoria.

CAT. PANA. Gabriel Po- 
metcu are> în sfîrșit< ocazia 
să arate că atu-urile sale a- 
tât de bine valorificate îrt 
turneele Internaționale pot fi 
încununate și acasă. Rămîne 
doar întrebarea dacă puter
nicele croșee de stânga ale 
bucureșteanului vor putea de
păși viteza de execuție în se- 
riile de lovituri ale gălățea- 
nului Octavian Amăzăroaie. 
S-ar putea ca decisivă să fie 
disponibilitatea tactică a 
combatanților. L

CAT. SEMIUȘOARA. Cu 
toată seria grea prin care a 
trecut (Iliescu și Bumb), di- 
namovistul Antoniu Vasile 
manifestă o revenire atât de 
surprinzătoare îneît specia
liștii îl socotesc nu numai fa
vorit net în fața tânărului 
Gheorghe Ciochină, ci chiar 
titular în echipa pentru cam- 1 
pionatele europene.

CAT. UȘOARA. Cei doi co
legi dinamoviști, pentru a 
treia oară în finală. Meciul 
Caiistrat Cuțov — Paul Do
brescu va fi probabil punc
tul de vîrf al galei. La for
țe aproximativ egale rezulta
tul pare imprevizibil- dacă 
n-am ține seama de extraor
dinara voință a lui Dobrescu 
de a depăși, pentru o dată, 
condiția sa de etern secund. 
Lui Cuțov îi rămîn expe
riența competițională și recu
noscuta inventivitate explo
zivă.

CAT. SEMIMIJLOCIE. Vic
tor Zilberman nu ar trebui, 
în mod normal, să aibă nici 
un fel de dificultăți pentru 
a-1 întrece pe constănțeanul 
Valeriu Filip, promovat sur
prinzător în finală.

CAT. MIJLOCIE-MICA. Ion 
Gyorffy redevine campion, 
datorită accidentării colegu
lui său de club Ion Covaci.

CAT. MIJLOCIE. Alt punct 
de mare atracție al galei. 
Beneficiind de alonjă și de 
rezistență, campionul Horst 
Stump va face din nou față 
asaltului impetuos al Iui Alee 
Năstac, cu obișnuitele sale 
serii rapide și puternice. A 
preciza un învingător este- și 
în acest caz, hazardat.

CAT. SEMIGREA. Reveni
rea lui Ion Monea în finală 
i-ar putea aduce (datorită o- 
poziției elementare a con- 
stănțeanului Petre Pîrvu) șî 
reapariția pe tabela campio
nilor, cu condiția să evite 
contactul cu stînga de temut 
a adversarului.

CAT. GREA. Calculul hîr- 
tiei nu ne permite să preve
dem o opoziție serioasă a gă- 
lățeanului Ion Sănătescu în 
fața campionului european 
Ion Alexe.

CUTOV - DOBRESCU
Dacă ar fi să rezumăm e- 

Iementele esențiale ale galei 
finale de astă seară, ar tre
bui să menționăm i sînt re
prezentate cluburile Dina
mo (cu 9 boxeri), Steaua (6), 
Farul (3), Oțelul Galați (2), 
Rapid (1) și Metalul (1) ; în 
3 meciuri se întîlnesc colegi 
de club (Gruiescu — Ciucă, 
Cuțov — Dobrescu și Co
vaci — Gyorffy); două parti
de reeditează fidel finala de 
anul trecut (Cuțov—DobreScu 
și Stump—Năstac); în 8 din 
cele 11 categorii, campionii 
își apără titlurile ; la trei ca
tegorii, finaliștiî sînt cu to
tul deosebiți față de cei din 
1970 (Pometcu — Amăzăroaie 
Vasile — Ciochină și Monea— 
Pîrvu), 
gorii în care campionii (Ne- 
delcea, Iliescu și Cîmpeanu) 
au fost prematur eliminați ; 
cinci finaliști (Ciucă, Vasile, 
Gyârffy, Năstac și Monea) în
cearcă să recucerească titluri 
pe care le-au mai deținut; 
prezențe cu totul inedite în 
finală t Boboc, Moraru, Amă
zăroaie, Ciochină. Filip. Pîrvu 
și Sănătescu.

După această sumară in
ventariere a programului fi
nalelor, sîntem datori să tre
cem în revistă șansele prin
cipalilor actori ai spactaco- 
lului pugilistic care începe 
astă seară, de la ora 19, Ia 
patinoarul „23 August".

CAT. SEMIMUSCA. Expe
riența șl plusul de forță de 
care dispune campionul Au
rel Mihai vor fi probabil pre
cumpănitoare în. confruntarea 
sa cu tînărul dinamovist 
Ștefan Boboc, pentru care 
accesul în finale este oricum 
un succes.

CAT. MUSCA. Faptul că 
protagoniștii categoriei se cu
nosc bine, din aceeași sală de 
antrenament, reprezintă de 
data aceasta, concomitent, și 
un avantaj, dar și un deza
vantaj. Constantin Gruiescu, 
campion de două ori (1967 
și 1970/ în absența lui Con
stantin Ciucă, va încerca de 
data aceasta să intre în po
sesia titlului chiar în prezen
ța campionului european, a 
cărui formă nu a atins încă 
nivelul de altă dată. Ciucă 
a fost nevoit să uzeze de 
toată rutina sa pentru e-1 
învinge, în semifinale, pe tî-

adică în acele cate-

Irezistibil în toate acțiunile sale, Antoniu Vasile (dreapta) 
a cules ovații în meciul cu Costică Bumb, Victor BANCIULESCU

V-AȚI DEPUS 
BULETINELE

LA PRONOSPORT?
Pronosticul antrenorului

Constantin la concursul din 9 
1971 t

I. Steaua — Dlnamo U

Gft. 
mat

_____  ____ . TU 
Steagul roșu — Petrolul 1, X; III: 
Sport Club Bacău — Farul 1, X, 
2 ; rv : F.C. Argeș — Jiul 1 : V: 
C.F.R. Timișoara — U.T. Arad 
2 ; VI : Universitatea Craiova — 
Politehnica Iași 1, X; vn : Uni
versitatea Cluj — C.F.R. Cluj ț 
X ; vm : Poiana Cimplna — Me
talul București 1 ; IX : C.F.R. 
Pașcani — Dunărea Giurgiu 1 : 
X : A.S.A. Tg. Mureș — Metalul 
Tîrgoviște 1 ; XI : Olimpia Satu 
Mare — Politehnica Timișoara 1, 
2 ; XII: Vagonul Arad — 
vinul Hunedoara 1, X ț 
Olimpia Oradea —• Minerul 
na 1.

Dăm mai Jos programul 
cursului Pronosport, nr. ZD 
duminică 16 mal 1971 spre 
cunoscut din vreme: " 
slovacia A . ? L
România tineret — Cehoslovacia 
tineret : III : Florentina — Inter- 
nazlonale : IV: Foggla — Juven
tus ; V : Lazio — Lanerossl ; VI: 
Milan — Cagliari ; VU : Napoli — 
Bologna : VIII : Sampdorta — 
Varese ; IX : Torino — Catania; 
X : Verona — Roma : XI : Meta
lul Tîrgoviște — Progresul Brăila: 
XII : Știima Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș: XIII : C.S.M. Sibiu — 
Corvinul Hunedoara.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA I.OTO 

DIN 7 MAI 1911
Fond general de cîstignri : 

1076 387 lei.
Extragerea I ; 41 St 43 42 55 60 

89 64 19.
Fond de premii ____ ___ ____

care 3 922 iei report cat. 1.
Extragerea a U-a : 15 72 77 10 

21 65 7.
Fond de premii : 353 267 Iei.
Plata premiilor la această tra

gere se va face astfel : în Capi
tală de la 15 mai a.e. pînă la 21 
iunie 1971 ; în țară de la 19 mai 
a.c. pfnă la 21 iunie 1971.

Rubrică redactată de Loto- 
Pronosport

Cor- 
XIII:
Anl-
con- 

de 
a Jfl 

______I : Ceho- 
Românla A ; II "■

523 120 tei din

Sîmbătâ
ATLETISM 1 Stadionul Re

publicii, de la ora 14 : întilni- 
rea dintre reprezentativele 
masculine ale orașelor Bucu- 
rest! si Praga.

BASCHET : sala Floreasca* 
de la ora 16.30 : Crișul —• 
I.E.F.S. (f.A.), Politehnica — 
Rapid (f.A.); teren Floreasca, 
ora 16 : I.E.F.S. H — Progre
sul (f.B.).

BOX : Patinoarul acoperit 
i.23 August", de la ora 19 s fi
nalele campionatelor naționale 
individuale.

CAIAC-CANOB l EACtd He
răstrău, da la ora 11 (Cupa 
sOllmpia".

FOTBAL e Stadionul Repu* 
blicii, ora 15.15: Progresul — 
Rapid (divizia A).

JUDO : Sala Dinamo, de ia 
orele 9 șl 17 : finalele campio
natelor republicane individua
le rezervate copiilor.

POLO : Bazinul Dinamo, de 
la ora 17 : Bulgaria — R. D. 
Germană și România — Ita
lia.

TIR: Poligonul Tunari, de 
la ora 9. concurs internațio
nal de talere (șanț șl skeet) 
intre formațiile C.Ș. Școlarul 
București Șj Legia Varșovia. 
Concomitent are loc și con
cursul de skeet din cadrul 
sCupei Olimpia".

VOLEI : Sala Glulești, de la 
ora 16.30 : Aurora București — 
F.leclra Buc. (m.B), In conti
nuare ultimele meciuri din 
cadrul „Cupei Semicentenaru
lui" ; sala Institutului Peda
gogic. de Ia ora 18 : Universi
tatea Buc. — Flacăra 
(f.B); sala Progresul, 
ora 13 : Progresul — 
structorul (f.B).

Duminicii

roșie 
de la

Coa

BASCHET ■. Sala Floreasca,
Oe la ora S : Politehnica —

Crișul (f.A), Rapid — I.E.F.S. 
(LA), Dinamo — Steaua (fi
nala sCupel Semicentenaru
lui"), România — Albania (se
niori) ; teren Floreasca, de la 
ora 10.15 5 Academia Militară
— Rapid C.F.R. Galați (m.B), 
Rapid II — Unlv. București 
(f.B).

CAIAC-CANOE E Dacul He
răstrău,- de la ora I: sCupa 
Olimpia».

FOTBAL c Stadionul Repu
blicii, ora 17 : Steaua — Di
namo (dlv. A); stadionul Po
litehnica, ora 11 : Sportul Stu
dențesc — Știința Bacău (div. 
B).

HANDBAL 6 Teren Dinamo, 
bra 10.151 Steaua — Politeh
nica Timișoara (m.A.), ora 
11.301 Dlnamo București — 
Unlv. Buc. (m.A.); teren Ti
neretului, ora 17.30 t progresul 
Buc. — Știința Bacău (f.B.): 
teren Constructorul, ora 10.15: 
Constructorul Buc. — Comer
țul Constanța (f.B): teren Vo
ința, ora 16.30: Voința Buc,
— Rapid Buc. (f.B).

JUDO : Sala Dinamo, de la 
ora o : finalele campionatelor 
republicane individuale Rezer
vate copiilor.

POLO : Bazinul Dinamo, de 
Ia ora 17 e Italia — Bulgaria 
șl România — R.D. Germană.

SCRIMA » Sala Floreasca II, 
de Ia ora 9 e campionatul re
publican de sabie.

TIR ț Poligonul Tunari, de 
la ora 9, concurs internațio
nal de talere (Șanț și skeet) 
între formațiile C.S. Școlarul 
București — Legia Varșovia 
și proba de skeet din cadrai 
„Cupei Olimpia".

VOLEI : Sala Glulești, de la 
ora 9.30 : Viitorul Buc. — Po
litehnica Galați (f.B)'. 
Informația — Drapelul 
Sibiu (f.B), Medicina
rești — Constrictorul Suceava 
(m.B),

X.T.3. 
roșu 

Bucu-
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ONGARATO (Italia)
PĂSTREAZĂ

Corespondență din Cehoslovacia

LA CASABLANCA PLOUA DE 24 DE ORE
DAR RUGBYȘTII ROMÂNI

IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE
CASABLANCA, 7 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru spe
cial).

Meteorologii de aici care în 
general se bucură de o fru
moasă reputație au dat lite
ralmente greș. Contrar prog
nozei 
radio 
valori 
plouă

Chiar și în aceste condiții 
rugbyștii noștri n-au renun
țat la efectuarea antrena
mentelor, antrenorii Alexan
dru Teofilovici și Petre Cos- 
măneșcu punînd accent pe 
menținerea formei fizice co
respunzătoare.

Există rezerva că partida 
ar pierde din spectaculozitate, 
deoarece în caz că vremea 
nu se va ameliora, cele două 
echipe ar prefera acțiunile 
pe înaintare. Temere expri
mată și de vicepreședintele 
federației marocane de rugby 
E Aboudaram cu prilejul 
conferinței de presă organi
zate de selecționerul echipei 
gazdă Gerard Tarrusson care 
a prezentat XV-le marocan 
probabil. Jucătorii anunțați 
cu certitudine pentru meciul 
de duminică sînt: Chtithi —

TRICOUL GALBEN
teri s-a alergat pe distanța 

Nieporet — Wloolawek *ea 
do“a etapă a «Cursei Păcii". Pe parcursul celor 165 

km, protagoniștii întrecerii, au 
depus eforturi deosebite și, 
avantajați permanent de vîn- 
tul puternio au realizat o me
die _ orară foarte ridicată. La 
sprintul final a sosit un pin
ton* compact, etapa fiind cîști- 

der 
3b

gata, de belgianul Van 
” ’ 1. cronometrat în

anunțate prin presă și 
— vreme caniculară, 
înalte — la Casablanca 
în rafale de 24 ore.

reprezenta- 
stîlpul El 

linia a II-a 
întreaga li- 

fiul

laloner, căpitanul 
tivei marocane, 
Hadra, cuplul de 
Kossai și Oukali, 
nie a treia Tarrusson.
selecționerului (cel mai tînăr 
rugbyst din reprezentativa 
marocană), Toumert și Mou- 
rnjen. Pe linia de treisfer- 
turi numai aripile Atib și 
Fathallaj sînt sigur că vor 
juca. De asemenea și Daoni. 
Așadar, 5 locuri rămîn des
coperite, urmînd să fie sta
bilite la antrenamentul pre
liminar de sîmbătă. De notat 
că 8 dintre jucătorii maro
cani. au făcut parte din re
prezentativa ce a întîlnit for
mația Italiei la Napoli.

Revenind la sportivii noș
tri vom mai spune că în 
completarea programului ei 
au vizitat cel de-al 24-lea 
Tîrg internațional al Maro
cului, la care este prezentă 
și România cu o serie de ex
ponate ce atrag aprecierile 
presei și ale vizitatorilor. De 
asemenea, a fost vizitată Me
dina, una din cele mai vechi 
localități marocane aflată în 
vecinătatea orașului Casa
blanca. Formația pe care o 
va alinia România pentru

meciul cu Maroc este urmă
toarea ■ Baciu, Onuțiu, Dinu, 
Șerban, Atanasiu, Pop, De- 
mian, Rășcanu, Florescu, Ni- 
colescu, Suciu, Nica, Drago- 
mirescu, Constantin, Durbac. 
Va arbitra spaniolul C. Sa
cristan.

Tiberiu STAMA

ÎNTRECERILE mondiale
ALE LUPTĂTORILOR JUNIORI

TOKIO, 7 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit întrecerile 
campionatelor mondiale de 
lupte greco-romane rezervate 
juniorilor. Un frumos suc
ces au obținut reprezentanții 
U.R.S.S., care au cucerit 
șapte titluri de campioni ai 
lumii.

Iată cîștigătorii pe cate
gorii : cat. 48 kg: K. Ahme- 
dov (U.R.S.S.) ; cat. 52 kg:

O. Davidian (UR.S.S.);
56 kg : "
(U.R.S.S.) ;

cat. 
V. Behtemirov 

, cat. 60 kg: B. 
Gonzales (S.U.A.) ; cat. 65 
kg: K. Traikov (Bulgaria) ;
cat. 70 kg: A. Bîkov 

(U.R.S.S.) ; cat. 75 kg : A. 
Oniscenko (U.R.S.S.) ; cat. 81 
kg: ...................
cat.
(U.R.S.S.) ; cat. peste 87 kg: 
S. Ignatov (Bulgaria).

T. Kiknadze (U.R.S.S.);
S7 kg; N. Liscenko

Internațional de călă- 
Koma a continuat cu

Concursul 
rie de la 
desfășurarea unei noi probe de 
obstacole, în care victoria a re
venit în mod surprinzător spor
tivei engleze Ann Moore, care a 
reușit să întreacă o serie de 
campioni de renume, ca italienii 
Graziano Mancinelli și Piero 
d’lnzeo* englezul Dăvîd Broome.

. champs (Belgia) au efectuat pri
mele antrenamente oficiale. Cel 
mai bun timp a fost realizat de 
echipajul Pedro Rodriguez —

Linden, cronometrat in an 
25:18. în urma sa s-au clasat: 
Ongarato (Italia), Osincev 
(U.R.S.S.), Szurkowski (Polo
nia), Onnlub (Belgia), Miersch 
(R.D.G.), Huber (Elveția).

Tn clasamentul general con- 
' ** --------- cu 5h 46:36,

der Linden la 
(Cehoslovacia) 

1:15.
ieri primul el-

duce Ongarato 
urmat de Van 
16 sec., Holik 
60 sec, Osincev

Tn etapa de __  ,____  _
clist român a fost V. Selejan 
în 31) 25:32, Pe echipe conduce 
Italia cu 22h 10:54, iar forma
ția României ocupă locui VII 
cu 2311 12:24.

SCHIORII ROMANI VICTORIOȘI 
LA UN CONCURS UNIVERSITAR

DIN IUGOSLAVIA
în

Brezovica 
primele zile 
un concurs 
versitar de 
participarea 
a 5 țări 
Elveția, România și Iugosla
via). Concursul a constat 
dintr-o probă de slalom uriaș 
(in două manșe), la care 

au luat startul 43 de concu- 
renți. 
tigată 
Dorin 
realizat timpul 2:47,67.

iugoslavă 
în 

mai.
localitatea _ 

s-a disputat, 
ale lunii 

internațional uni- 
schi F.I.S.U. cu 

reprezentanților 
(Austria. Italia,

întrecerea a fost cîș- 
de schiorul român 
Munteanu, care a 

El a

întrecut. în ordine, pe Dușan 
Jaunik (Iugoslavia), N. Cre- 
țoi (Rornânia2.
(Austria), 
(Elveția) 
(Italia).

Băncilă s-a clasat pe locul 7. 
în clasamentul pe echipe. 
România a ocupat locul I 
cu 664,45 puncte, urmată de 
Elveția cu 585,39 p și Iu
goslavia cu 448,45 p. Studen
ții români au dedicat această 
frumoasă victorie jubileului 
Partidului.

Și 
La

Iosef Schnoll
Bernard Morandi 

Ștefani 
fete,

Ciacosa
Gcorgeta

SPADASINII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT TROFEUL FRANK
GL1WICE. 7 (Prin telefon). 

— Scrimerii români au luat 
un start bun în turneul in
ternational (individual și pe 
echipe) care se desfășoară 
la Gliwice cu participarea 
trăgătorilor polonezi și ita
lieni. Echipa de spadă a Ro
mâniei (Al. Istrate. A. Pon- 
grat, C. Duțu, I. Sepeși și 
C. Bărăgan) a cucerit Trofeul 
Frank totalizînd patru victo
rii. Pe locul secund s-a cla
sat echipa clubului din Gli 
wice, iar pe locul trei, se
lecționata Italiei.

In turneul feminin de flo

retă pe echipe — pînă la ora 
efectuării 
telefonice 
României 
categorică 
tei Italiei,

convorbirii noastre 
— reprezentativa 

obținuse o victorie 
asupra selecționa* 

cu 15—1,

9 TELEX

La Zenlca (Iugoslavia) s-a dispu
tat primul meci dintre echipa lo- ' 
cală Celik ș! formația MTK Bu
dapesta, contînd pentru semifina
lele „Cupei Europei Centrale" la 
fotbal. Gazdele au obținut victo
ria cu 1—0 (1—0).

IS
In concursul feminin de atletism 
de la Quantico (Virginia), Ester 
Story a alergat 200 m tn 23.3. Ro
berta Brown a cîștigat aruncarea 
suliței cu 54,03 m. iar Brenda, 

a sărit la înălțime 1.70 
Brown a alergat 800 m

Simpson 
m. Doris 
în 2155.

In cursul săptămînii vi
itoare (10—16 mai), se va 
desfășura la Barcelona un 
turneu internațional de 
tenis pentru tineret. Țara 
noastră va fi reprezentată 
de jucătorii Dumitru Hâră- 
dău și Traian Gavrilă 
Mărcii, Însoțiți de antreno- 

. rul Ion Raeoviță.
★

In continuarea turneului 
de la Bratislava, echipele 
de tenis de masă ale Școlii 
sportive Buzău au învins 
selecționatele Slovaciei cu 
5—2 la fete șt 5—4 la bă
ieți.

de săritură cu prăjina cu o per
formanță de 5,42 m. Japonezul 
Marobuse a aruncat ciocanul Ia 
70.40 m (record japonez).■
Competiția feminină de floretă, 
desfășurată la Londra, a fost 
cîștigată de scrimera engleză Ja
net Wardell — Yerburgh. care In 
turneul fina! a totalizat 5 victorii. 
Pe locul secund s-a clasat spor
tiva franceză Christine Muzlo — 
4 v, urmată de compatrioata sa 
Monique Hoy au — 3 v.

turneuluiIn finala 
handbal de la Alger 
echipele Algeriei și 
Jucătoarele algeriene 
victoria cu scorul de

*
Participants Ja tradiționala cursA 
automobilistică de la Francor-

feminin <le 
s-au înt.ilnit 

Marocului, 
au repurtat 
7—4 (5—2).

Jackie Oliver, pe „Forsche-917". 
care a obținut o medie orară de 
254,891 km. Cu performanțe bune 
au mai fost ereditate echipele 
Jo Siffert-Derek Bell (Porsche) și 
Jackie Icks-Clay Regazzoni (Fer
rari).

Etapa a 7-a a Turului Spaniei, 
Barcelona — Manresa, a fost oiș
ti gată de belgianul Walter Gode- 
froot. cronometrat pe 179 km cu 
timpul de 5h 12:59. In clasamen
tul general individual continuă să 
conducă olandezul Rene Pijnen, 
urmat de Guimard 
Castello (Spania) la 
defroot la 1.22.

Ia 43 sec..
44 sec.. Go-

internațional

La Iwaki (Japonia). suedezul 
Kjell Isaksson a câștigat proba

A Început turneul 
masculin de volei de la Kosice, 
la care participă selecționate stu
dențești de orașe. Iată primele 
rezultate înregistrate : Kosice — 
Cracovia 2—1 (13—15. 15—2, 15—13), 
Leningrad — Miskolc 2—0 (15—9. 
15—7); Cracovia — Leningrad 2—1 
(9—15, 15—7, 17—15).

ARAD, 7 (prin telefon, de

Concurs de atletism pe stadionul din Trinec
Mult timp, Trinec a fost o 

așezare modestă, cu o mică fa
brică metalurgică producătoare 
de vase de bucătărie, grilaje 
pentru curți și diferite orna
mente din metal.

După eliberarea Cehoslova

ciei. Trinec a cunoscut o dez
voltare impetuoasă atît pe co
ordonata industrială, cit și pe 
cea urbanistică. Făbricuța din 
trecut a făcut Ioc unei oțe- 
lării moderne care dă o trei
me din întreaga producție ce-

A FOST ALCĂTUIT LOTUL
FOTBALIȘTILOR CEHOSLOVACI 

PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
PRAG A 7 (Agerpres). — 

Antrenorii echipei de fotbal 
a Cehoslovaciei, It. Novak 

și L. Kaczany, au definitivat 
lotul în vederea meciului 
programat la 16 mai, la Bra
tislava, cu selecționata Ro-

i

AI 35*lea Congres A.I.P.S.
MUNCHEN, 7 (Agerpres). 

— Al 35-lea Congres al 
sociației internaționale 
presei sportive (A.I.P.S.) 
încheiat la MGnchen. 
participat la lucrări circa 
de delegați din 49 de țări, 
printre care și România.

Lucrările Congresului s-au 
axat pe 
Olimpice 
din anul 
a fost 
„Trofeul 
1970, pentru bunele condi
ții de lucru oferite ziariști-

A-
a., 

s-a 
An 
200

pregătirea Jocurilor 
de iarnă 
1972. De 
atribuit
A.I.P.S."

și de vară 
asemenea, 
Mexicului, 
pe anul

lor prezenți la campionatul 
mondial de fotbal. Un alt 
trofeu a fost decernat Ceho
slovaciei, organizatoarea cam
pionatului mondial de schi 
— probe nordice.

Au fost primite ca noi 
membre ale A.I.P.S. organi
zațiile naționale ale presei 
sportive din Republica Mal- 
gașă, Zambia, Columbia, 
Togo, Libia, Malta, Senegal, 
Congo (Brazaville), Maroc. în 
prezent A.I.P.S. reunește 62 
de asociații ale presei sporti
ve.

mâniei, în cadru! grupei 
preliminare^ a campionatului 
european.
Viktor și Vencel
Dobias, Hrivnyak,
Taborski, Rusnak
Binovski, Pollak, Kuna (mij
locași) ; F. Vesely, Stratil, 
Adamec, Jokl, Capkovici, 
Kabat și Karko (înaintași).

Ca rezerve figurează i Fle- 
sar, Mareș, Hrdlicka, Toma- 
nek și Szikora.

are a campionatului 
i. Din lot fac parte) 

(portari); 
Desiatnik 
(fundași),

hoslovacă în acest sector șl 
care este cunoscută, acum, în 
multe țări ale lumii pentru și
nele sale de cale ferată.

Trinec a devenit un oraș au
tentic, cu clădiri modeme, con
fortabile, care adăpostesc peste 
30 000 locuitori. Șl cum. în 
populația orașului predomină ti
neretul era firesc ca edilii să-î 
ofere posibilități adecvate de 
a-șl petrece timpul liber. Așa 
se face că această localitate, de 
numai cîteva zed de mii de 
suflete, posedă un complex 
sportiv care cuprinde un sta
dion de beton, cu tribuna 
principală acoperită, cu toate 
sectoarele și cu o excelentă pis
tă de atletism, un teren de 
fotbal, o arenă acoperită, o 
mare sală de gimnastică, pre
cum și un bazin acoperit.

Asociația' sportivă a oțelărie! 
din Trinec se numără, actual
mente. printre cele mai pu
ternice din Cehoslovacia. Ea 
are 22 de secții, dintre care 
unele activează în campiona
tele de prima categorie ale 
țării. Așa este cazul secțiilor 
de atletism, fotbal, hochei pe 
gheată, canoe, șah, handbal, 
ciclism și schi. Bune rezultate 
au mai obținut secțiile de lup
te și de orientare turistică. Iar 
fiindcă a venit vorba despre 
acest sport al citirii hărților și 
al curselor prin pădure, tre
buie să adăugăm că Anna Han- 
zlova, campioana țării la o- 
rientare turistică, face parte din 
asociația oțelarilor din Trinec.' 
Mai pot fi citați, de asemenea, 
maeștrii sportului Jaroslav 
Vidma. excelent aruncător de 
disc și Jan Broda, deținăto
rul unor performante remar
cabile la triplu-salt, precum șl 
sportivii Miloslav Ștefan, cam
pion de tir. Igor Vejo, campion
junior la haltere ș.a.

Perimetrul preocupărilor 
sportive în acest oraș este, însă; 
mult mal larg. Toate școlile 
din Trinec au „clase sportive’’, 
care cuprind elevii cu aptitu
dini pentru diferite ramuri de 
sport. Acestea sînt nucleele or
ganizatorice și stimulative pen
tru o bogată și variată activi
tate sportivă în rîndul elevilor.’ 
Desigur, cei mai buni urcă în 
continuare treptele măiestriei 
și contribuie Ia faima sportivă 
a orașului de Ia poalele mun
ților Beskizi. Ceilalți, cei mal 
mulți, au în sport un mijloc 
plăcut 
timpul ------ -------
rămîne credincioși tot restul 
vieții.

„Foro Italico"

KODES ELIMINĂ
iar Okker pe

Ia poalele mun-

și util 
liber.

de a-șî petrece 
căruia îi vor

Jan SOKOL

Roma

PE ROCHE,,.
Franulovici

MOSCOVA, 7 (Agerpres). 
— Cea de-a 37-a ediție a 
campionatului unional ma
sculin de baschet s-a înche
iat cu victoria formației 

Ț.S.K.A. Mo.cova.
Deoarece la sfîrșitul cam-

In „Cupa țărilor latine și Greciei”
La Torino a Început competiția 

internațională de tir „Cupa țări
lor latine și Greciei". Prima pro
bă desfășurată, cea de armă cu 
aer comprimat 60 f, s-a încheiat 
cu victoria reprezentanților Ro
mâniei. La individual a ciștigat 
Petre Șandor cu 577 p, urmat de 
italianul De Chirico 570 p șl Ma
rin Ferecata 569 p. La proba pe 
echipe, formația României s-a 
clasat pe locul I cu 1109 p.

pionatuliii echipele TJS.K.A. 
Moscova și Spartak Lenin
grad se aflau la egalitate de 
victorii (cîte 18 din 22 de me
ciuri), s-a disputat un meei 
de baraj la Tbilisi. In acest 
joc, victoria a revenit ba- 
schetbaliștilor de la Ț.S.K.A. 
cu scorul de 70—69.

Pe locul trei în clasamentul 
final s-a clasat echipa Jal- 
ghiris Kaunas, urmată de 
Dinamo Moscova, Stroitel 
Kiev, Kalev Tartu, Dinamo 
Tbilisi etc.

Baschetbaliștii de la 
Ț.S.K.A. Moscova, echipă care 
deține și „Cupa campionilor 
europeni", cîștigă pentru a 
9-a oară titlu] de campioană 
unională.

ROMA, 7 — în optimile de 
finală ale probei de simplu 
masculin din 
pionatelor 
tenis ale 
cehoslovac 
liminat 
Roche : 
într-o 
anunța, echilibrată, oțgi 
Tom Dkksr.Kl-â învia' 

5-^-7. 
Z.

xiți ai competiției. 
' australieni Rod

John Newcombe, 
uut victorii relativ

cadrul cam- 
internaționale de 
Italiei. jucătorul 
Jan Kodes l-s e- 

australianul Tony 
5—7. 7—6.

ce se 
indezul 
-is cu 

6—4, 6—1 pe iugoslavul 
Franulovici. Marii favo- 

campionii 
Laver și 
au obți- 

ușoare

pe
6—4. 

altă partidă.

In dauna Iul Dl Mațțeo (6—4, 
6—1) și respectiv 
(6—3. 6—1).

Alte rezultate: 
ZugarelJi 4—6. 
Drysdale-Gimeno 
6—3 ; Taylor-FairLie 6—1. 
0—6. 6—3. în al 8-leâ meci, 
Ashe întâlnește pe ♦ Ralston.

-Iată și, cîteva dintre re
zultatele înregistrate în proba 

.de dublu bărbați :
Emerson-Smith, C__
6—4;. Ashe. 
Dryșdale
Gimeno. Taylor-Crealy. 
ne 2—6.

Bob LutZ
Smith-

6—2, 6—2 ț
6—3. 3-6,

6-1.

: Laver
Gorman 6—2, 
Ralston-Pili ci, 

6—1. 3—6, 7-6 ț
‘ ’ Sto-

7-5, 6—4.

Cupa Davls: A ÎNCEPUT
MECIUL ISRAEL « NORVEGIA

TEL AV1V, 7 
Ea Tel Aviv a 
nirea de tenis 
le Israelului 
contînd pentru 
zonei europene 
„Cupej Davis", 
zi de întreceri.

(Agerpres). — 
început întîl- 

dintre echipe- 
și Norvegiei, 

primul tur aJ 
(grupa B) a 
După prima 

scorul este

favorabil cu 1—0 gazdelor; 
Yosef Stabholz l-a învins cu 
3-6, 6—4, 6-4, 6—0 pe Erîk 
Melander. Partida dintre 
Erik Ross (Norvegia) și Yeos- 
hua Shaletn s-a întrerupt din 
cauza întunericului la scorul 
de 13—10, 4—5.

LA ARAD 263 DE WNI0RI
ÎȘI DISPUTA TITLURILE DE CAMPIONI PE 1971

Q A
atietîsmi

PRINTRE <T<
ale 
ju- 

lupte 
greco-romane. La ediția din acest 
an a finalelor s-a înregistrat un 
număr record de participanți — 
263. din care 110 juniori mici șl 
153 juniori mari, ceea ce denotă 
că la cluburi șl asociații sportive 
există preocupare pentru pregăti
rea schimbului de mtine în a- 
ceastă ramură a atleticii grele. 
Meciurile, chiar din primul tar,

____ . . _ _ . la 
corespondentul nostru). — Vineri 
au început în sala de sport din 
localitate întrecerile finale 
campionatelor naționale de 
niori (mici șl mari) la

au fost spectaculoase, concurențil 
depunind eforturi vizibile pentru 
o comportare cit mai bună.

lata cîteva rezultate — JU
NIORI MICI : cat. 48 kg — D. 
Tudor (Steagul roșu Brașov) b.p. 
I. Popa (C.S.O. Cîmpulung), V. 
Duhcă (C.S.O. Cîmpulung) b.p. C. 
Tuta (Nicolina Iași), A. Marian 
(Vulturii Lugoj) b. tuș C. Coso- 
van (Rapid Buc.), St. Allonte 
(Electroputere Craiova) b.t. 
Marton (Mureșul Tg. Mureș), 
Iacob (Minerul Bălan), b.t. 
Rusu (Fescărușul Tulcea); 52

i. 
L.

St. 
kg

— A. Neagn (Șc. »p. Constanța) 
b t. M. neghina (Rapid Buzău), 
D. fugulea (Electroputere) bt. 
FI. Temelie (S.C. Bacău), V. Pir
eu (Rapid Buc.) b.p. FI. Nituscă 
(Dinamo Buc.). JUNIORI MĂRI :
— 48 kg — N. Glugă (Rapid Buc.) 
b.t. I. Burețelu (Crîșul Oradea), 
Gh. Benta (Vagonul Arad) b.t. A. 
Gemănaru (IPROFIL Rădăuți), 
Gh. Viman (C.S. Pitești) b.t. St. 
Lorintz (Viitorul Timișoara), V. 
Tatar (Olimpia Satu Mare) b.t. I. 
State (Steaua). întrecerile conti
nuă.

Șt. IACOB

START ÎN TURUL CICLIST

AL JUDEȚULUI CONSTANȚA

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI-DINAMO BUCUREȘTI.
DERBY UL ETAPEI MASCULINE OE MllNE

Mîine se dispută jocurile 
etapei a XXIV-a din campio
natul ' masculin de handbal, 
divizia A. Punctul de atracție 
al acestei runde îl constituie 
partida Dinamo Bucurcști- 
Universitatea București, a că
rei miză este locul II în cla
sament. 
by, din

Acest veritabil der- 
ultimul tur al cam-

pionatului, se anunță foarte 
interesant, cu atît mai mult 
cu cît ambele formații se 
gîndesc și speră la poziția 
de lider! Campionii, însă, se 
pare că sînt scutiți deocam
dată de emoții, ci avînd ca 
adversari în etapa de mîine 
pe Politehnica Timișoara. Un 
meci frumos va fi, probabil, 
și cel de Ia Galați, unde Po
litehnica va primi replica 
Universității Cluj, echipă în

plină ascensiune, capabilă de 
rezultate-surpriză în meciuri
le jucate în deplasare.

In celelalte două partide 
de mîine,. Dinamo Brașov- 
Știința Lovrln și S.G. Bacău- 
Voința București, codașele 
clasamentului își consumă 
ultimele ore de existență în 
divizia A.

In ultimele săptămîni măr
șăluitorii români au înregi
strat o serie de rezultata 
bune și două noi recorduri 
republicane. Iată-le i Gh, 
Jugănaru 12 :25,6 pe 3 km, 
C-tin Stan 21101,2 pe 5 km.

Intr-un recent concurs in
ternațional de marș desfășu
rat la Berlin au fost notate 
rezultatele î 20 km : 1. Frenkel 
(R.D.G.) 1. 22148,0, 2. Rei
mann (R.D.G.) 1. 23 î 05,6, 3. 
Embleton (Anglia) 1. 24 105,6 
...13. C-tin Staicu (România) 
.1. 30 :16,0; 50 km: 1.
Hohne (R.D.G.) 3. 47 i 09,1
2. Selzer (R.D.G.) 3. 51 :44,6,
3. Leusche (R.D.G.) 3. 52 :30,2 
...17. Marin Perșinaru (Româ
nia) 4. 28 î 33,4,

Luînd startul într-o cursă 
pe 10 km la Olomouc, în 
Cehoslovacia, Perșinaru s-a 

clasat al doilea cu 44 120.0.
Astăzi și miine este pro

gramat la Constanța, pe Sta
dionul 1 Mai. tradiționalul 
concurs republican de primă
vară al juniorilor mari. 
Marți, tot lo. Constanța, va 
avea loc întîlnirea dintre re
prezentativele masculine ale 
României si Norvegiei

CONSTANȚA, 7 (prin te
lefon, de ia trimisul nos
tru). — Vreme total nefavo
rabilă, frig, ploaie persisten
tă, cu dese rafale, și o șo
sea alunecoasă. în atare ca
dru de veritabilă toamnă s-a 
consumat prima etapă Con- 
stanța-Eforie Sud-Constanța, 
din cea de a treia ediție a

turului ciclist al județului 
Constanța, organizat de că
tre Consiliul județean al sin
dicatelor și C.J.E F.S., în co
laborare cu A. S. Loto-Pro- 
nosport. Competiția este do
tată cu „Cupa Semicentena
rului". *

O cursă agitată și un 
sprint final masiv, în care 
a ieșit victorios M. Popescu 
(Olimpia) 41 km în lh2:28

— medie orară 39,600 km. T. 
Repede (C.S.M. Cluj), C. Ca- 
mer (C.S. Brăila), N. Andro- 
nache (individual), A. Ker- 
tesz (C.S.M. Cluj), și N. Bor
tea (Portul) au realizat ace
lași timp cu cîștigătorul. Pe 
echipe conduce C.S.M. Cluj. 
Azi, etapa a doua, Constan- 
ța-Medgidia-Conslanța.

Emil IENCEC

In divizia feminină
I. E. F. S.^POLITEHNICA 70-68!

JOI 20 MAI SE REIA DIVIZIA FEMININA A

Rezultate înregistrate in divizia B
Campionatul feminin al diviziei 

A, amînat din cauza partidelor 
de calificare ale reprezentativei 
feminine, se reia joi 20 mai, cu 
prima etapă din turul III in aer 
liber.

★
Aminat cîteva ore din cauza 

timpului nefavorabil, jocul ,.U“ 
Cluj — Dinamo București a avut 
loc ten dimineața la Cluj și s-a 
încheiat cu victoria formației 
bucureștene : )6—14 (15—5), care
se menține astfel în lupt-a pentru 
titlu. Cele mai multe goluri au 
lost înscrise de Schmid (4), Sc.ho- 
bel (4) — „U“, Samungi (4), Mol
dovan (3) — Dinamo. Au arbitrat 
Gh. I.ungu și A. Albu, ambii din 
Brașov.

Teleajen 22—15 (11—7), Chimia
Făgăraș — Trotușul Gh. Gh.-Dej 
2—5 (2—3) ; Relonul Săvineștl — 
Medicina Tg. Mureș 29—14 (14— 
10); seria a n-a : Tehnometal Ti
mișoara — Universitatea Craiova 
19—18 (12—12), C.S.M. Reșița —
A.S.A. Sibiu 27—17 (10-6). Timi
șul Lugoj — Mlnaur B. Mare 
13—16 (5—11), Metalul Copșa Mică 
— Gloria Arad 17—12 (8—7), In
dependența Sibiu — Textila Cis- 
nădie 13—8 (4—4): FEMININ, se
ria I : știința Bacău — Comerțul 
Constanța 11—6 (4—2),
Ploiești — Constructorul

★
Tn cadrul etapei a V-a din re

turul campionatului de handbal 
divizia B. disputată joi. s-au în
registrat următoarele 
MASCULIN: seria ’ - 
cău — Tractorul 
(5—3). Agronomia 
t.ria Sîrmei Buzău 
A.S.A. Tg. Mureș

-’■> rezultate : 
I :. știința B s -
Brașov 7—7 

iași — Inert s- 
32—29 (21—11), 
— Rafinăria

Spartac 
__ ___________________  Bucu
rești 5—3, Chimia Buzău — Uni
versitatea Iași 4—2 (2—2). Rapid 
București — Voința Rădăuți 10—6 
(5—4), Progresul București — Vo
ința București 9—11 (6—6), seria 
a II-a : Constructorul Baia Mare 
— Jiul Petroșani 10—7 (7—4), Uni
versitatea II Timișoara — Chimia 
Făgăraș 8—12 (4—6), Oltul Sf. 
Gheorgbe — Dermagant Tg. Mu
reș 6—11 (1—4), Sparta Mediaș — 
Universitatea Cluj 15—11 (7—6), 
Chimia VIBtoria — Voința Sighi
șoara 8—9 (4—4).

Turneul final al eampiona- 
tului național de baschet fe
minin a început ieri în sala 
Floreasca cu meciuri plăcute, 
spectaculoase, care au satisfă
cut pe deplin publicul. în 
plus, a fost înregistrată o sur
priză : tnfrîngerea Politehnicii 
de către I.E.F.S. Rezultate:

Rapid — Crîșul Oradea 88— 
67 (40—32). Orădeneele au ju
cat de la egal aproape întrea
ga repriză î. dar în următoa
rele 20 de minute au fost de-

Victorioase in primele meciuri,

echipele României și Italiei se intilnesc azi la Dinamo

pășite eategprie de asțiunile 
mai preeise ale rapidistelor, 
din rîndul eărora s-au evi
dențiat Stefania Basarabia, 
ileana Chiraleu, Anca Raco
viță și Dorina Suliman. De Ja 
oaspete s-au remarcat Boca, 
Bodor și Horvath. Bun arbi
trajul prestat de !. Petruțiu și 
A. Atanasescu. (A. Vasilescu),

I.E.F.S, — Politehnica Bucu
rești 70—68 (36—31). ba ssorul 
de 8—0 și 10—2 pentru Poli, se 
părea eă vom asista la un 
succes faci) al campioanelor. 
Tinerele baschetbaliste de la 
I.E.F.S., bine conduse de Doina 
Iftimie și Gebrgeta Schreiber 
și avînd In Angela Tita, Ana 
Popov și Cornelia Petrie ex
celente realizatoare, au pus 
Insă etăpînire treptat pe joc șl 
au luat eondueerea, obțin!nd 
la un moment dat un avans de

11 pnnete (mln. 831 8&-47). A 
urmat o puternică revenire a 
Politehnicii, Suzana Szșbados, 
Cornelia Taflan, Gabriela Cio
can ffictnd eforturi mari pen
tru a refaee terenul, ceea ee 
au șt izbutit. în final. Josul a 
fost dramatis șl g-a tnalhelat 
prin coșul tnssrls tn ultimele 
secunde de Tlta. Au arbitrat 
bine, o partidă dificilă, dr. 
Dan Cbiriae și D. Ganea (O. 
Stănculescti).

Clasament la zi t I. Politeh
nica 53 p. 2. Rapid 51 p, 3. 
I.E.F.S. 51 p, 4. Crîșul 42 p.

Programul de azi î sala Flo- 
reasca, era 16,30: . Grișul — 
LE.F.S. (51—53. 59-87. 61-69), 
ora 17,45: Politehnica — Ra
pid (70—64, 66—64, 81—76).

polo a Româ- 
victorioasă în

Naționala de 
niei a debutat 
turneul internațional din Ca
pitală. întâlnind reprezentati
va Bulgariei care i-a opus e 
neașteptat de dîrză rezistență, 
selecționata țării noastre a 
cîștigat, fără să apeleze la 
toate atuurile sale, cu 6—4 
(2—1, 1—1, 2—2, 1—0).

După numai 1,44 sec, gaz
dele conduceau cu 2—0 și a- 
veam impresia că echipa noa
stră va realiza o victorie la 
scor. Dar poloiștii români, mai 
rapizi și mai inventivi, au 
reușit în continuare multe ac
țiuni frumoase de contraatac, 
care s-au încheiat însă... ca 
pase la adversari, șuturi în 
bară sau în brațele portaru
lui bulgar- Așa se explică

faptul că după acel început 
furtunos. întrecerea s-a echili
brat, atît în bazin, cît și pe tabe
la de marcaj (în min. 11,56 sco
rul ajunsese 3—3). Chemați la 
ordine de cei doi antrenori, 
românii s-au concentrat mai 
mult în final, Culineac și 
Zamfirescu înscriind golurile 
victoriei.

A. Fuchs (Belgia) a 
excelent următoarele 
ții: ROMANIA ■ Huber 
hAiLESCU, C. Rusu 
Szabo, ZAMFIRESCU
și 13,40), Novac, CULINEAC 
(1,44, 12,33 și 17,36), CI. Rusu, 
Lazăr, D. Popescu. Nastasiu: 
BULGARIA : Runtov — 
kov, Hristov, Sniptser. 
stan ti nov, V- Tomov

TOMOV (7,53 și

condus 
forma- 
— MI- 

(1.03), 
(5,37

T.

Boi 
Kon- 
(4,55) 

14,48).

Popov, Filipov, Kovacev, 
BRANKOV (11,56).

în meciul vedetă, echipele 
Italiei și R.D. Germane au o- 
ferit publicului o partidă 
spectaculoasă, cu un final 
dramatic- După trei reprize 
echilibrate, echipa R.D. Ger
mane conducea în min. 16,18 
cu 5—4. 81 de secunde mai 
tîrziu, scorul a devenit 7—5 
pentru Italia, care a învins 
în cele din urmă cu 7—6 (2-1, 
0—1, 1—2, 4—2). Au marcat i 
M. Marsili (1,58), Simeoni 
(3,42 și 16,54), Pizzo (13,14, 
15,32, și 17,42), Formiconi 
(18,15) de la învingători res
pectiv, Zein (3.10), Hermans 
(7,31 și 12,59), Lange (14,59), 
Wagener (16,18) și Herzog 
(19,25) de la învinși.

Adrian VAS1LIU

MECIURILE ROMÂNIA - ALBANIA

De la 82*12 [1946], la 70-65 [1965]
Este evident că basclietui alba

nez a Înregistrat în ultimii ani 
un progres real, concretizat în 
îmbunătățirea treptată a perfor
manțelor în arena internațională. 
Așa, de pildă, este suficient să 
amintim că la Balcaniada desfă
șurată în 1946. la București, spor
tivii români au învins cu astro
nomicul scor de 82—12, dar în 
1965, în cadrul aceleiași compe
tiții, baschetbaliștii albanezi au 
cedat la diferență mică — 70—65 
— după un meci dramatic. De 
altfel, ascendența este marcată, 
și de rezultatele campioanei Al
baniei. Partizan Tiran?,, eu care 
Dinamo București s-a întîlnit în 
toamna anului 1969, în cadrul

sC.C.E.*. La Skodra, dlnamoviștil 
au obținut succesul cu 70—65, 
după ce la pauză fuseseră con
duși eu 29—28. Ne amintim că tn 
formația albaneză a excelat ta
lentatul Fagu, autor a 28 de 
puncte Ia Skodra și a 35 de puncte 
Ia București. Deci, dacă scorul 
partidelor ne este net favorabil 
(șapte victorii din tot atîtea 
jocuri), considerăm că ambele 
Întîlnlri- eu reprezentativa Alba
niei (duminică dimineață și luni 
seară, în sala Floreasca) consti
tuie pentru selecționata României 
ocazii bune de realizare a unor 
utile verificări înaintea turneului 
de eaJlficare de la Katowice.
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PĂȘIM CU ÎNCREDERE PE DRUMUL
DE PARTID

SĂ FIM MEREU ÎN FRUNTE

O EXPOZIȚIE-BILANȚ

RETROSPECTIVA
UNOR MARI SUCCESE

Activitatea din sportul lup
telor a înregistrat în anii so
cialismului un progres con
stant. obținîndu-se succese de 
mare răsunet la Jocurile O- 
lirnpice, la campionatele mon-

diale și europene, peste tot 
unde reprezentanții Româ
niei s-au aflat printre parti
cipants. Dezvoltarea generală, 
performanțele de prestigiu — 
totul se datorează politicii 
înțelepte a partidului în do
meniul sportului.

Partidul, al cărui membru 
sînt, ne-a învățat să muncim 
cu perseverență, să luptăm cu 
dîrzenie pentru atingerea sco
pului propus, să fim intran
sigenți cu noi înșine și cu 
cei pe careri pregătim. Federa
ția română de lupte este hotă
râtă să nu precupețească nici 
un efort pentru ca, prin vi
itoarele sale realizări, să-și 
manifeste recunoștința față 
de ajutorul și sprijinul pri
mit.

prof. ION CORNEANU 
antrenor emerit

TOATE CAILE AFIRMĂRII NE SINT DESCHISE
fantele niciodată deajuns de 
mari spre a-1 cinsti atît cît 
merită.

ing. LIA MANOLIU 
campioană olimpică.

maestră emerită a sportului

CU SPRIJINUL

Glorioasa aniversare 
care o sărbătorim astăzi, dar 
nu numai ea, mă îndeamnă 
la o retrospectivă. Fac sport 
de 25 de ani și stadionul mi-a 
adus mari bucurii în viață, 
culminînd cu acel titlu olim
pic cucerit în Mexic. Am în
vățat în acest răstimp, am 
terminat facultatea, obținînd 
calificarea de inginer. Marto
ră a uriașelor transformări 
petrecute în țara noastră, be
neficiind din plin de posibi
litatea oferită fiecărui cetă
țean de a se realiza prin 
muncă și stăruință, de a-și 
vedea înfăptuite idealurile 
cele mai îndrăznețe, înțeleg 
deplin cui datorăm toate a- 
cestea t Partidului Comunist 
Român, politicii sale înțelep
te.

Cuvintele noastre vor fi 
totdeauna prea palide, iar
•................-.... ♦ .....—................— ,

Mi-a plăcut sportul Înc5 
de cînd eram copil. In pri
mii ani de învățătură la li
ceu și mai tîrziu, la școala 
de ofițeri, am practicat di
ferite discipline sportive ob- 
ținînd unele rezultate meri
torii la atletism și vo
lei. Dar, calitățile mele 
fizice, talentul, ar fi rămas, 
poate, nefructificate dacă nu 
ar fi existat în țara noastră 
o mișcare sportivă temeinic 
organizată, cu un proces de 
instruire profund științific, cu 
mijloace de pregătire și ridi
care a măiestriei sportive din
tre cele mai moderne. In a- 
cest cadru, creat prin grija 
și sub îndrumarea permanen
tă a partidului, am putut să 
progresez rapid și să ating 
culmi ale măiestriei la 
nici nu visam.

In același timp, am 
cîteva trepte și pe tărâm 
fesional, în toată activitatea 
mea simțind zi de zi ajuto
rul. îndrumările, sprijinul di
rect al comuniștilor, al orga
nizației de partid de la clu-

care

suit 
pro-

posibilitatea să ne formăm ca 
oameni cu o temeinică pregă
tire profesională și politică. 
De aceea, fiecare dintre noi 
are datoria ca la locul său

PARTIDUL

Noi, sportivii, am 
permanent, în anii 
irii societății noastre 
boldul de a răsplăti 
forturi sporite grija 
vărat părintească a 
lui de a ne asigura 
de pregătire din
bune, pentru a putea repre
zenta cu cinste culorile țârii 
în confruntările internaționa
le. In același timp, am avut

simțit 
constru- 
noi, im- 
prin e- 
cu ade- 
partidu- 
condiții 

cele mai

COMUNIȘTILOR

bul 
un 
viață dintre cele mai bune 
și nu-mi doresc pentru viitor 
decît să pot să-mi exprim re
cunoștința mea față de par
tid, prin rezultate cît mai 
bune, prin comportări demne 
de titlul de sportiv de frunte 
al unei, țări înfloritoare, li
beră și stăpînă pe destinele 
ei.

GHEORGHE GRUIA 
maestru emerit al sportului

Steaua. Mi-am întemeiat 
cămin, am condiții de

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID 
CHEZĂȘIA SUCCESELOR

(Urmare din pag. 1)
stică, felurite competiții.

în contextul progresului 
general al țării noastre se 
înscriu organic, pregnant și 
succesele dobîndite de spor
tul românesc.

Din primele zile ale înte
meierii sale, în condițiile re
zolvării unor sarcini de u- 
riașă importantă și complexi
tate, Partidul Comunist Ro
mân a acordat atenție și edu
cației fizice a populației, pla- 
sînd această problemă în ma
rea sferă a educației gene
rale a maselor, militînd con
secvent pentru o 
sportivă democratică, 
în slujba 
împletind 
mele de 
cu cele 
a. organizat 
dus grupări sportive munci
torești. s-a împotrivit fasci
zării sportului, a dezbătut 
problemele educației fizice 
la congresele din 1928 și 1931.

La cîteva zile după actul 
istoric de Ia 23 August 1944, 
lua ființă, din inițiativa parti
dului, „Organizația Sportu
lui Popular” care, în scurt 
timp, avea să fie singurul or
gan de conducere și coordo
nare a mișcării sportive din 
România.

Educația fizică și sportul au 
devenit în anii puterii popu
lare. o problemă de stat, in
vestită cu responsabili
tăți, avînd un rol social 
bine determinat. Prin inter
mediul ei se urmărește creș
terea unor cetățeni sănătoși 
și viguroși, înzestrați cu 
înalte calități morale, capa
bili să ducă la îndeplinire 
sarcinile construcției socialis
mului și comunismului. în 
multe documente de partid și 
de stat, care au culminat cu 
„Legea sportului", adoptată de 
Marea Adunare Națională in 
decembrie 1967, s-a stabilit 
structura organizatorică a 
mișcării sportive, potrivit ne
cesităților fiecărei etape de 
dezvoltare a țării noastre și 
cristalizată în cea de astăzi, 
s-au trasat precis căile ce 
trebuie urmate pentru pro
gresul continuu al acestei ac
tivități.

Sportul românesc de astă/i 
nici nn poate suferi asemă
nare cu cel existent înainte 
de 23 August 1944! El dispu
ne de o bază materială in
comparabilă cu aceea din tre 
cut și care se află în conti
nuă dezvoltare, de cadre teh
nice cu înaltă calificare, ceea 
ce ii conferă posibilitatea să 
angreneze înlr-o activitate 
continuă mase de cetățeni, 
mai eu seamă tineri.

Statul a depus permanent 
în această privință, serioase 
eforturi materiale. Numai în 
perioada Cincinalului 1966— 
1970 investițiile au înst mat 
205 milioane lei — adică du
blu față de 1961—1965.

pe care îl 
caracteristic 

ani îl consti- 
viguroasă a

de muncă sau pe stadion să 
depună eforturi sporite, con
tribuind astfel la traducerea 
în viață a politicii înțelepte 
a partidului nostru drag.

ing. GHEORGHE DROBOTA 
asistent universitar, antrenor

ÎNSEAMNĂ,
PENTRU MINE, TOTUL!

Pentru mine, partidul 
seamnă totul. La școală și 
la facultate am avut aceleași 
condiții de pregătire ca și 
colegii mei rorrfâni, germani 
sau sîrbi. Fiind bursieră pe 
toată durata studiilor, am

în

reușit să străbat in viață un 
drum ascendent. Astăzi sînt 
profesoară la liceul nr. 4 din 
Timișoara, unde am fost și 
elevă. De asemenea, sînt că
pitanul echipei de baschet a 
Universității și, împreună cu 
coechipierele mele, sper să 
promovăm în divizia A. pen
tru a aduce orașul nostru pe 
prima scenă a baschetului fe
minin românesc. Satisfacții 
multiple, pe care le datorez 
partidului, în rîndurile căruia 
am fost primită în anul 1968. 
De atunci, eforturile mele s-au 
înzecit, pentru a-mi putea a- 
duce o contribuție sporită la 
dezvoltarea mișcării noastre 
sportive.

IOLANA EGRI KISS

CALDA RECUNOȘTINȚA
Condițiile tot mai bune 

create de partid și de stat 
mișcării sportive din țara 
noastră mi-au oferit posibili
tatea să-mi desăvîrșesc încă 
de pe băncile școlii măiestria 
în box, sport în tainele că
ruia m-am inițiat încă de la 
vîrsta de 15 ani, cu ajutorul 
antrenorului Aurel Anton de 
la Cimentul Medgidia.

La Constanța, unde 
fost apoi transferat, tovară
șii de muncă- mai vechi mem
bri de partid- m-au primit cu 
căldură și încredere, 
învățat multe 
Așa se explică 
sînt maestru al 
absolvit școala 
nergetieieni și, de curând, am 
fost primit în rîndurile mem
brilor de partid. Sînt deplin 
conștient de tot ce a însem
nat și înseamnă pentru via-

m-au 
lucruri bune, 
faptul că azi 
sportului, am 
de maiștri e-

.ța mea și a întregului tine
ret din patria noastră lupta 
și victoriile obținute de Par
tidul Comunist Român, căru
ia , îi păstrez o caldă recu
noștință.

AUREL ILIESCU
maestru al sportului la box

ALE SPORTULUI ROMÂNESC
în cinstea sărbătoririi Semi

centenarului partidului. în sala 
de la Ștrandul tineretului a 
fost inaugurată o. frumoasa 

.Educația fizică și 
România în plin 
conducerea parti-

expoziție : „1 
sportul din 
avînt. sub 
dului”.

Concepută . _ 
cu bun gust și cu inspirație, 
expoziția reușește să facă o 
sinteză a drumului lung și 
greu străbătut de mișcarea 
sportivă românească, tabloul

ingenios, aranjată

organizate peste 42 000 de ac
țiuni turistice, la care au luat 
parte aproape 2 500 000 de oa
meni.

Expoziția evocă succesele 
memorabile obținute de spor
tivii noștri în mari întreceri 
Internaționale, campionate
mondiale și europene, jocuri 
olimpice, balcanice și altele.

De mult succes se bucură 
standul „galeria campionilor", 
unde sînt expuse portretele 
celor mai buni performeri din

panglica
C.N.E.F.S., taie

tonic și optimist pe 
îl înfățișează astăzi.

Fotografii, panouri, _ 
și cifre, trofee cucerite

care ea prezent ai tării

mișcare 
pusă 

întregului popor, 
cu măiestrie for- 
actîvitate ilegală 
legale, partidul 

și a con-

S-au construit în acest răs
timp 74 stadioane, săli de 
sport cu tribune, bazine de 
înot și patinoare, 44 săli de 
educație fizică în școli, s-au 
amenajat peste 2 000 de baze 
sportive simple. în mișcarea 
noastră sportivă activează 
aproape 3 000 de antrenori și 
19 000 de instructori.

Un fenomen 
putem socoti 
pentru ultimii 
tuie relansarea
sportului școlar și universi
tar, ceea ce se încadrează în 
politica generală a partidului 
nostru de ridicare a rolului 
școlii în educația comunistă, 
multilaterală, a generației în 
creștere. Aproape 500 000 de 
tineri și tinere participă la 
activitățile competitionale o- 
ficiale, iar alții, aproape 
2 000 000, Ia cele cu caracter 
nepermanent.

Recentele acțiuni de mare 
amploare, alegerile din asoci
ațiile sportive, urmate de con
ferințele consiliilor județene, 
au relevat atmosfera nouă de 
înțelegere a rolului pe care 
trebuie să-l joace exercițiul 
fizic în viata omului contem
poran. Cadre investite cu cele 
mai mari responsabilități pe 
plan local, începînd cu primii 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid, au participat 
în mod activ ia aceste dezba
teri, făcîndu-Je mai rodnice 
și dînd girul că toate cele ce 
s-au propus vor fi aduse la 
îndeplinire.

In acești ani, în conformi
tate cu politica ......... ..
partidul a condus spre o dez
voltare armonioasă, socîal-e- 
conomîcă și culturală, toate 
județele țării. Aceasta a făcut 
posibil ca sportul de masă și 
de performanță să cucereas
că — la rândul sau — noi 
teritorii, care au intrat în 
circuitul național. Realizări 
remarcabile s-au obținut, din 
acest punct de vedere, Ia 
Piatra Neamț, Reșița, Ora
șul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Bacău, Odorhei, Miercu
rea Cine, Cîmpulung, Galați. 
Fără îndoială că vom vedea 
apărând curând de pe aceste 
meleaguri campioni și record
mani capabili să cucerească o 
celebritate mondială.

Din bilanțul fructuos 
mișcării noastre sportive 
lipsesc succesele dobîndite în 
domeniul 
țel or.

înainte 
România 
punct de 
ria sportului mondial, 
succese sporadice (Ia 
box, atletism, scrimă) 
lorau unor individualități, 
elemente de excepție, care 
prin muncă și perseverentă 
reușeau să învingă dezintere
sul total al oficialităților și 
lipsa condițiilor materiale.

în anii puterii populare, 
țara noastră a refăcut repe
de un handicap uriaș, impu-

stabilită.

al 
nu

creșterii performan-

de 23 August 1944, 
era, din 

vedere, la
acest 

perife- 
Citeva 

călărie, 
se da-

nîndu-se ca o prezentă activă 
in arena internațională. La 
aceasta au contribuit condi
țiile materiale puse la dispo
ziție de statul socialist, dez
voltarea vertiginoasă a acti
vității de masă, creșterea 
continuă a numărului de spe
cialiști, toate 
datorită conducerii de 
partid, transpunerii în 
a liniei parti- 
niul educației 
tului.

România a 
răstimp 63 de 
diali, 15 olimpici (participînd 
de la ediția din 1952 a J.O.) 
și 55 de campioni europeni. 
Sportivii români au stabilit 
43 de recorduri ale lumii, 20 
ale Europei și 7 recorduri o- 
limpice.

224 de maeștri emeriți, pes
te 1800 de maeștri ai spor
tului, precum și numeroasele 
detașamente de sportivi frun
tași din cluburi și asociații 
împodobesc vîrful marii pi
ramide a mișcării sportive 
românești.

Țara noastră s-a consacrat 
și a căpătat o mare prestan
ță într-o serie de discipline 
cum ar-fi caiac-canoe, hand
bal. volei, lupte.

Marele 
național al 
atestat de faptul că spe
cialiștii noștri sînt in
tens solicitați peste hotare. 
Semnificativ este că ei sînt 
ceruți nu numai de țări în 
curs de dezvoltare (Algeria, 
Tunis, Maroc, Tanzania, Con
go-Kinshasa) dar și de altele 
cu mișcări sportive foarte 
înaintate cum ar fi S.U.A., 
R.F. a Germaniei, Franța, I- 
taiîa, Belgia. In ultimii cinci 
ani au plecat in străinătate 
Pe termen limitat 65 de an
trenori și profesori solicitați 
pe linie de stat sau de dife
rite organizații sportive.

Pentru noi este, desigur, o 
mare bucurie și o înaltă cin
ste să putem raporta parti
dului, cu prilejul gloriosului 
său Semicentenar, o serie de 
succese repurtate atît în dez
voltarea activității de masă 
cit și în domeniul sportului de 
performanță.

Dînd glas sentimentelor de 
dragoste nețărmurită pe care 
toți sportivii le nutresc față 
de partid, vrem să transmi
tem Comitetului său Cen
tral, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, recunoștința 
profundă pentru grija mani
festată față de mișcarea noa
stră de educație fizică, pen
tru sprijinul acordat.

Consiliul Național, organele 
și organizațiile sale, toți lu
crătorii din mișcarea sporti
vă sînt conștient! că, cu toa
te realizările obținute. 
Cest important 
activitate mai 
suri, mai sînt 
cut.

Așa cum se 
în documentele de partid, va

fiind posibile 
către 
viață 

dubii in tlome- 
fizice și spor-

dat în acest 
campioni mon-

(n rînduriledes tntilnită 
fruntașe.

Bucuria victoriei — atît de 
scrimerelor noastre

box, tir. 
prestigiu inter- 

Românîeî este

în a- 
domeniu de 

există neajun- 
niulte de fă-

arată constant

grafice
> în 

mari întreceri, afișe, cârti și 
publicații permit vizitatorului 
să cunoască sub toate aspec
tele actualul nivel al sportu
lui nostru. în privința pro
porțiilor sale de masă, a ba
zei materiale, a activității de 
performanță.

Pentru mulți va fi, desigur, 
interesant să afle câ la în
trecerile de masă participă 
anual milioane de tineri, că 
anul trecut de pildă au fost

trecut și 
noastre, 
ilustrând 
uitat din . 
mânesc (prima medalie olim
pică de aur a lui Iosif Sir- 
bu, primul titlu mondial al 
handbaliștilor, sportivii aflati 
pe podiumul învingătorilor o- 
limpici, mondiali și europeni 
eto.).

Nu ne rămîne decit sâ salu
tăm această frumoasă inițiati
vă și să lansăm o invitație 
către toți iubitorii sportului 
ca să nu scape prilejul de a 
vizita expoziția.

Tovarășul Emil Ghibu, vicepreședinte al 
inaugurală a expoziției

din 
fotografiile-document 
momentele de ne- 
istoria sportului ro

COMPETIȚII ORGANIZATE 
ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII

PARTIDULUI
LA BASCHET, 

DINAMO — STEAUA
După eiteva săptămîni de în

treceri viu disputate, echipele 
participante la „Cupa Semicente
narului" își vor disputa meciurile 
decisive pentru poziții!» cheie ale 
clasamentului. Astfel, duminica 
dimineață. înaintea ’ partidei in
ternaționale România — Albania, 
fruntașele baschetului nostru, Di
namo și Steaua, se vor înfrunta 
din nou, de astă-dată, însă, pen
tru „Cupa Semicentenarului", iar 
luni seară va avea loc meciul 
pentru locurile 3—4, între I.C.H.F. 
și Rapid.

„CUPA DE AUR 
A SEMICENTENARULUI"

care au luat parte echipe repre
zentative din Mediaș, Reghin, Tg- 
Mureș șl Ttrnăveni. In urma re
zultatelor tehnice obținute, „Cu
pa semicentenarului" a fost 
cucerită de tînăra echipă din 
Tg. Mureș, urmată In ordine de 
cele din Tîrnăven! și Reghin. Toți 
cei 32 de coneurenți au primit 
din partea organizatorilor plache
te confecționate din faianța cu 
inscripții dedicate evenimentului. 
In cadrul aceste! manifestări, 
candidatul de maestru Nagy Hol- 
tan din Tg. Mureș a acordat un 
simultan la 10 mese.

Valeriu CUCUI

„PRIMAVARA SEVERINEANA"

/

Peste 2000 de sportivi din Alba 
Iulia, Aiud. Blaj, Cugir, Sebeș- 
Alba și Zlatna și-au disputat, 
timp de aproape două luni, „Cu- 
pa de aur a Semicentenarului"', 
trofeu pus în joc de C.J ” - - 
Alba. Recent a avut ioc 
pe județ. Iată ciștigătorii : 
bal (m) — Aiud, handbal 
Blaj, fotbal Zlatna. popice 
tenis de 
Iuiia.

C.J.E.F.S. 
finala 
hand- 
(f) - 
Aiud, 
Alba

Finalele competiției purtînd nu
mele amintit s-au desfășurat pe 
terenurile complexului sportiv ..1 
Mai" din Tr. Severin. „Cuptie 
Semicentenarului" au fost ciști- 
gate de : echipa Liceului nr. 2 
(handbal); Liceul nr. 3 Tr. Se
verin (fotbal); Liceul pedagogie 
(volei).

DISPUTE 
REA DE

masă Blaj, volei
V. BERȚA

DIRZE IN 1NTRECE- 
VOLEI DIN CAPITALA

Mircea FOCȘAN

MANIFESTĂRI POLISPORTIVE

în competiția voleibalistică djn 
Capitală, organizată de Consiliul 
municipal al Sindicatelor și dota
tă cu „Cupa Semicentenarului", 
competiție lâ care participă echi
pe feminine de diviziile A și B, 
s-au disputat noi meciuri, carac
terizate prin aprige dispute. Nu 

. au lipsit nici surprizele, ca aceea 
oferită de Ceahlăul P. Neamț, 
care a învins în trei seturi pe 
Rapid. Iată rezultatele : Dinamo
— I.T.B. Informația 3—1, Ceahlăul
— Rapid 3—0, Medicina — Flacă
ra roșie 3—0, C.P.B. — Spartan 
3—1. Competiția se încheie azi. 
în sala Giulești. (N.M.).

ÎNTRECEREA ȘCOLARILOR 
LA FOTBAL

trebui să ne încordăm în 
continuare eforturile pentru 
a dezvolta necontenit spor
tul de masă, făcind dîn 
fiecare tînăr un adept al e- 
xercițiului fizic, să dăm po
sibilitatea fiecărui om să 
practice ramura sportivă do
rită. Să-i învățăm pe copiii 
noștri să alerge, să sară, să 
schieze, să patineze, să 
înoate și, ceea ce este foarte 
important, să rămînă pentru 
toată viața cu 
practicării unei 
tive.

In privința 
performanță, avem datoria sâ 
consolidăm și să mărim pre
stigiul cucerit de sportul ro-

deprinderea 
ramuri spor-

activității de

mânesc în arena internațio
nală.

Ne propunem să extindem 
sporturile noastre tradiționa
le, cu precădere cele olimpi
ce. să le dezvoltăm în școli, 
să întărim secțiile de copii și 
de juniori dîn cluburi, să asi
gurăm o instruire mai bună 
și o pregătire eficientă pen
tru Jocurile Olimpice.

Marea sărbătoare a Semi
centenarului găsește mișcarea 
de educație fizică și sport din 
țara noastră în plin pro
ces de dezvoltare, capabilă 
să ducă la înfăptuire sarci
nile mărețe pe care i le-a în
credințat partidul.

O foarte utilă șl binevenită 
competiție de fotbal, dotată cu 
;,Cupa Semicentenarului"» s-a 
desfășurat timp de 21 de zile 
la Sibiu. Este vorba de între
cerea organizată de către Con
siliul municipal al organizației 
pionierilor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Sibiu, la care au 
luat parte 18 echipe de fotbal 
școlare din municipiul Sibiu și 
comunele învecinate « Rășinari; 
Poplaca, Vestem șl Șellmbăr.

L IONESCU

CONCURS AL ȘAHIȘTILOR 
DIN PATRU 'ORAȘE

In cadrul manifestărilor sporti
ve inițiate de C.M.E.F.S. Tîrnăveni 
în cinstea aniversării a 50* de ani 
de la crearea P.C.R., comisia oră
șenească de șah a organizat o 
interesantă întrecere de șah, la

„ȘTAFETA SEMICENTENARULUI P.C.R. 1921-1971
(Urmare din pag. 1)

SLATINA. Pretutindeni pe 
unde au trecut, purtătorii 
„Ștafetei Semicentenarului 
P.C.R. 1921—1971“ din județul 
Dolj au simțit ospitalitatea 
oamenilor muncii din județul 
Olt, cărora urmau să le pre
dea ștafeta. • în localitatea 
Balș, s-au organizat și șta
fete pe plan local. Aces

tea, împreună cu cele de Ja 
Corabia, Caracal și Drăgă- 
neștî Olt, au însoțit pe spor
tivii din Dolj pînă în fața 
Comitetului județean de par
tid din Slatina. Tot aci au 
poposit și ștafetele din ju
dețele Timiș, Mehedinți, Ca- 
raș-Severin și Gorj. Ștafeta 
județului Olt va fi alcătuită 
din cinci automobiliști, și va 
pleca azi la ora 11 spre ca
pitala județului Teleorman. 
Tot azi, la Slatina și la Balș. 
vor avea loc competiții de

volei, popice și tenis de masă, 
dotate cu „Cupa Semicente
narului".

SLOBOZIA. In fața sediu
lui C.J.E.F.S. din localitate, 
ieri Ia ora 16 au sosit — de 
la Brăila — purtătorii „Șta
fetei Semicentenarului P.C.R. 
1921—1971“. De la intrarea în 
oraș, tinerii sportivi brăileni 
au fost însoțiți de reprezen
tanți ai organelor locale. 
Ploaia a împiedicat organi
zarea unor manifestații spor
tive și culturale, pregătite 

de localnici, cu tot entuzias
mul, dar primirea mesageri
lor sportului din Brăila a 
fost Ia fel de caldă. Azi di
mineață, ștafeta va pleca la 
Oltenița, unde va sosi la ora 
prânzului. O vor purta spre 
orașul de la Dunăre, șapte 
sportivi fruntași ai județu
lui Ialomița.

SIBIU. Coloana ștafetei 
venită din județul Alba a

fost întâmpinată He către 
organele sportive ale județu
lui Sibiu. Sosirea a avut loc 
pe stadionul Metalul din lo
calitate la ora 17,30, unde 
în cinstea acestei manifestări 
au fost organizate demonstra
ții la fotbal, carturi, atletism 
și aeromodelism. Profesorul 
Viorel Berțea, vicepreședin
tele C.J.E.F.S. Alba, ' ' 
citire mesajului 
din acest județ, 
a fost în minată 
Vlad Gușu, 
C.J.E.F.S. Sibiu.

Recent, la Casa de cultură a 
elevilor șl studenților din Pitești 
a avut loc reînființarea societății 
științifice literare și cultural-ar- 
tistice Junimea" din 
Liceului „N. Bălcescu".
mentul a fost marcat de o serie 
de manifestări cultural-artistice 
șl sportive. Astfel, asociația spor
tivă a liceului a organizat o in
teresantă competiție de cros, do
tată cu „Cupa Junimea", la in
dividual șt pe echipe. La etapa 
pe clase au luat startul peste 
1 000 de elevi. (,Cupa Junimea" a 
fost cîștlgată de reprezentativa 
anului II, iar la individual pri
mele trei locuri au fost ocupate, 
in ordine, de Șerban Constant! - 
nescu, Viorel Comănescu și Flo
rian Ticu. După terminarea cro
sului, au urmat Întreceri de bas
chet și handbal, la care și-au 
dat concursul reprezentativele 
Școlii sportive din Ploiești, li
ceelor din Topoloveni, Vedea, 
Costești și Clubul Sportiv Pitești.,

Al. MOMETE

„CROSUL CRAVATELOR 
ROȘII"

Municipiul Arad a Intlmpinat 
marea sărbătoare a aniversării 
Semicentenarului P.C.R. și prin 
competiții sportive pionierești, la 
care au participat cu mult entu
ziasm un mare număr de pio
nieri și elevi. La „Crosul crava
telor roși!" — desfășurat în 3 
etape — au fost angrenați un nu
măr de peste 1400 pionieri și 
elevi. La altă competiție dotată cu 
..Cupa Semicentenarului", la o- 
rientare turistică, au participat 
peste 430 elevi. Etapa municipală 
a acestei competiții s-a desfășu
rat în localitatea Ghioroc și a 
aliniat la startul competiției 21 de 
echipe, reprezentând unitățile de 
pionieri din municipiul Arad. Pe 
primul Ioc, la băieți, s-a clasat 
echipa Școlii generale nr. 1, iar 
la fete Școala generală nr. 9. 
Pentru „Cupa , Semicentenarului", 
Ia fotbal, s-au întrecut 16 echipe 
ale școlilor generale. Cîștlgătoarea 
trofeului mult râvnit a fost echipa 
Școlii generale nr. 11 (prof. Ni-, 
colaie Barbeș).

prof. Letiția DELEANU

CONCURS DE TIR CU ARCUL

cadrul 
Evem-

i, a dat 
sportivilor 

apoi ștafeta 
profesorului 
președintele 
In același 

timp, un grup de 4 alpiniști 
sibienî au depus pe stînca 
de sub vîrful Capra de la 
Bîlea-lac, o placă comemora
tivă cu inscripție t „tn semn 
de omagiu aniversării Se
micentenarului P.C.R. 1921— 
1971“. Ștafeta va fi predată 
sîmbătă la ora 15 reprezen
tanților județului Vîlcea pe 
stadionul „1 Mai"

Timp de două zile, pe un timp 
ploios, clubul sportiv Mureșul a 
organizat pe terenul .-,7 Noiem
brie" din Tg. Mureș un concurs 
de tir cu arcul, la care au parti
cipat peste 50 arcași de la clu
burile și asociațiile sportivei 
Voința, Mureșul, P.T.T.R. și Să
nătatea din localitate, tn ciuda 
timpului nefavorabil, rezultatele 
obținute au scos în evidență 
buna pregătire a concurenți- 
lor. Iată primii clasați. Se
niori, categoria maeștri și cate
goria I: 1. Alexandru Simon 
(Voința) 486 puncte ț categoria a 
Ii-a și a in-a : 1. Zoltan Benedek 
(Mureșul) 483 p. Categoria ne- 
Clasificațî c 1. Emeric Okanyi 
(P.T.T.R.) 341 p; Juniori mari 1. 
Eugen Kovacs (Voința) 450 p ; 
Juniori mic! : 1. Ștefan Gabor 
(Sanitarul) 283 p. Fete senioare: 
categoriile n ș," HI : 1. Francisca 
Borș (Mureșul) 309 puncte ; cate
goria neclasificate : 1. Otilia Ne- 
gruțiu (P.T.T.R.) 249 p; junioare: 
I. Ana Tatar (Mureșul) 374 p.

loan PAUȘ
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