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Pe Dealul Piscului din Capitală

UN MĂREȚ EDIFICIU 
Ăl SPORTULUI 

ȘI CULTURII
De citeva zile, Bucureștiul a primit în dar un 

frumos edificiu destinat sporturilor și culturii. S-a 
înălțat — în zona de sud a orașului, in mijlocul 
unui frumos parc cu vegetație bogată, fintîni arte
ziene și un lac întins — într-un timp record. Deși 
pentru o astfel de construcție sint necesare de re
gulă circa 30 de luni, întreprinderea constructoare 
(I.C.M, 6 București) a realizat palatul din Dealul 
Piscului în numai opt luni.

Palatul Sporturilor și al Culturii — ridicat după un 
proiect al Institutului de studii și proiectări pentru 
sistematizare, arhitectură și tipizare (I.S.A.R.T.) — 

dispune de o sală de 80x80 m, 6 000 locuri pe scau
ne (în tribunele situate în cele patru laturi ale sale) 
și 8 000 de locuri, atunci cînd se mobilează cu scau
ne și terenul de joc. Construcția are instalații ter
mice, de ventilație, de climatizare și de iluminare 
(500 lucși). Sînt de amintit, de asemenea, unele ane
xe aflate în cadrul palatului (parter și cele două 
nivele) : saloane și săli oficiale destinate unor lu
crări pe comisii sau întruniri restrînse, vestiare, ca
bine și băi pentru sportivi, culoare pentru antrena
ment, un etaj rezervat aparaturii de presă (telex, te
leviziune, dactilografiere, cabine telefonice etc.), gar
derobe, bufete ș.a.

în preajma celei de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii României, sportul și cultura au primit un impor
tant edificiu — încă o dovadă a grijii ocordote de 
către partid acestor două importante sectoare.

AL ELIBERĂRII PATRIEI!

I M N
împlinitoare țară ești de vis. 

Spre fapte mari 
Iți sintem chezășia

Căci pe drapelul gloriei ne-ai scris .*  
Partidul ! 
Ceaușescu !
România 1

Spre soare inimi libere irump, 
Cu arma-n miini 
Noi ne veghem moșia

Și tot ce are-acest popor mai scump 
Partidul !
Ceaușescu ! 
România I

în orice clipă, libertății scut, 
Pe culmi mărețe 
îți urcăm făclia

Căci pentru libertate ne-a crescut 
Partidul I 
Ceaușescu I 
România I

Sub cerul fericirii fără nor 
Al nostru glas 
Cutremurind tăria

Răsună și răspunde-n viitor ; 
Partidul I 
Ceaușescu I 
România I
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Marea sărbătoare națională 

pe care, de flecare dată, în
tregul popor o intimoir.ă cu 
mîndrie si entuziasm primește 
în acest an strălucirile si seni-; 
nifîcariile unei istorice aniver
sări. Se împlinesc, miine. trei 
decenii de la eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă.

După cum este cunoscut. în 
împrejurările interne »și inter
naționale favorabile de-acar» 30 
de ani — ale creșterii urii și 
luptei poporului român împotri
va fascismului, ale victoriilor 
strălucite obținute pe front de

glorioasele armate sovietice. 
Partidul Comunist Roman a or
ganizat și înfăptuit insurecția 
natională-armată antifascistă și 
antiimperialistă. eveniment cru
cial pentru destinele Româ
niei. pentru desfășurarea re
voluției populare și trece
rea la construirea societății 
socialiste. Cu o puternică și 
vibrantă forță evocatoare, to
varășul MCOLAE CEAUSESCU 
arăta : .,33 Angust va răznine 
veșnic în conștiința poporului, 
amintirea sa transmitindu-sc 
din generație in generație ca 
u= simbol strălucit al eroismu

lui maselor populare, al spiri
tului revoluționar al comuniști
lor. al tuturor mititantilor pro
gresiști din tara noastră**.

Actului memorabil al insu
recției din august T944. care a 
deschis o nouă eră in întreaga 
istorie a patriei și poporului 
nostru, i-a urmat, după cum se 
știe, o perioadă de profunde 
transformări politice, economi
ce și social-eulturale. de renaș
tere a poporului român, de în
florire si dezvoltare în toate 
domeniile construcției noii o- 
riaduiri, socialiste.

Palatul sporturilor ?i culturii este gata să-și primească primii oaspeți Foto : P. ROMOȘAN

Trei decenii de viată liberă 
și fericită, trei decenii de cind 
harnicul si talentatul nostru 
popor. stăpîn pe soarta, pe 
destinele sale. își făurește în 
mod conștient propria-î istorie, 
în întreaga această perioadă, 
factorul politic fundamental 
care a asigurat înaintarea vic
torioasă a României pe dru
mul progresului multilateral, 
cucerirea tuturor acelor mari 
victorii ale construirii socialis
mului. l-a constituit si îi con
stituie, conducerea societății de 
către Partidul Comunist Ro
mân.

Sub conducerea înteleabtâ a 
partidului a fost făurită o eco
nomie complexă, echilibrată, cu 
o industrie si o agricultură pu
ternic dezvoltate, baza trainică 
a progresului științei si cultu
rii. a ridicării necontenite a ni
velului de trai al populației, 
creîndu-se toate condițiile pen
tru ca omul societății noastre 
socialiste să se poată afirma 
plenar în domeniul vieții ma-

(Continuarc în pag. a 6-a)
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TREI DECENII 
DE CONTINUĂ 
DEZVOLTARE 
Șl AFIRMARE 
A EDUCAȚIEI 

FIZICE
Șl SPORTULUI



„CUPA TINERETULUI - 
O MARE COMPETIJIE 
A SPORTULUI DE MASĂ
— Peste citeva zile, ultimele finale, la Tg. Mureș și Craiova -

Inițiată în baza prevede
rilor Hotărîrii de partid 
din februarie—martie 1973, 
„CUPA TINERETULUI", 
competiție de amploare a 
sportului de masă, închi
nată în acest an aniversar 
celor două mari eveni
mente politice — a XXX-a 
aniversare a eliberării pa
triei, și al XI-lea Congres 
al partidului — a cunoscut 
un mare succes de propa-

„CUPA 
ELIBERĂRII"
• La Luduș (jud. Mu

reș) s-a încheiat un tur- 
SWJU de volei, cîștigat de 
echipa Zahărul. (I. PAUȘ
— coresp. județean).

£ La Brașov și în ora
șul Victoria a avut loc 
© competiție de handbal, 
în core au învins Dinamo 
Brașov, la masculin, și 
C.S.M. Sibiu, la feminin. 
(C. GRUIA - coresp. 
hidefean).
• Intre orașele Sime- 

lîto și Colan (jud. Hune
doara) a avut loc un 
interesant „dialog sportiv" 
tei șapte discipline, victo
ria revenind concurenți- 
tor din Sîmeria. (I. JURA
— coresp.).
• La Arad, turneul de 

șoh ezervat jucătorilor | 
neclasificați a revenit iui 
Petru Faur de la asocia
ția Hermes. (A. WOHL- 
RAW
• Mal multe asociații 

din Ploiești, Locomotiva 
C.F.R., Flamura roșie, 
Peco-ITLPP, Dacia au or
ganizat numeroase între
ceri la fotbol, popice, 
volei, tenis. (M. BEDRO- 
SIAH - coresp).
• La Tulcea a avut 

toc un turneu de fotbal, 
care a reunit echipele divi
zionare din județ, trofeul

? revenind formației Sport 
Club Tulcea. (P. COMȘA
— coresp.).

gandă și de participare. 
După ce, la întrecerile e- 
diției de iarnă, au luat 
parte circa 2 milioane de 
tineri și tinere, la cele 
cuprinse în programul e- 
diției de vară s-au înre
gistrat peste 3 milioane de 
participări. De fiecare 
dată, finalele pe categorii, 
care s-au desfășurat pînă 
acum, pentru studenți (la 
Cluj), pentru elevi (la 
București) sau pentru tine
rii din întreprinderi și in
stituții (la Brașov) au de
monstrat convingător utili
tatea generală a competi
ției, faptul că mai toate 
județele au depus eforturi 
și interes pentru a prezen
ta la concursuri sportivi 
capabili să fie îndreptați 
spre marea performanță. 
Aceste finale au constituit 
adevărate festivaluri spor

acestui an aniversar, su-

I si continuă să se

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
DEDICATE MARILOR SĂRBĂTORI

IN ÎNTREAGA TARA

nea de la începutul
tele de mii de sportivi, cetățeni de nădejde 
ai țării, constructori entuziaști ai socialismu
lui, Încadrați în efortul general al poporului 
nostru de a da viată mărețului program de 
înflorire a patriei, elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale partidului, 

de muncă — succese 
de îndeplinire a Cin-

au obținut — la locurile lor 
remarcabile în ampla acțiune 
cinalului înainte de termen.

Realizărilor în producție și frumoaselor rezultate 
la învățătură, sportivii din întreaga tară 
gat, de asemenea, importante succese în 
sportului de masă, în creșterea nivelului 
țelor. în întărirea bazei materiale, în 
exemplară a prevederilor HOTArIK.II 
C.C. AL P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973.

Puternic însuflețit de apropierea celor două mari 
sărbători ale poporului nostru — cea de a XXX-a

Proba de 800 de metri din cadrul finalelor de la Brașov 
ale ..Cupei tineretului" a fost deosebit de disputată. A 
ciștigat Elena Chijimuș, reprezentantă a județului Neamț.

Foto : S. BACKSY

tive și, cu siguranță, așa 
vor fi și întrecerile pe țară, 
imediat următoare, ale Cu
pei tineretului rezervate 
tinerilor din cooperația 
meșteșugărească (Tîrgu Mu
reș, 23—25 august) sau 
celor din mediul rural 
(Craiova, 25—27 august).

Programul acestor ultime 
finale cuprinde întreceri

le-au adău- 
dezvoltarea 
performan- 
indeplinirea
PLENAREI

de atletism, popice și hand
bal (pentru meșteșugari), 
atletism, trîntă, oină si 
handbal (pentru țăranii 
cooperatori). După cum se 
vede, în program sînt cu
prinse disciplinele sportive 
cele mai îndrăgite și care 
au devenit de-a lungul a- 
nilor specifice celor două 
categorii de lucrători.

aniversare a Eliberării și Congresul 
dului — activul mișcării sportive a 
ma vreme, nenumărate manifestări 
dedicate celor două evenimente 
istorică.

In întreaga tară s-au desfășurat
desfășoare întreceri în cadrul amplelor competiții si 
acțiuni de masă : „Cupa tineretului", „Amicii dru
meției", „înotul pentru toți", complexul „Sport si 
sănătate". Pe agenda manifestărilor sportive s-au în
scris, de asemenea, „Ștafeta omagială", organizată de 
C.N.E.F.S., împreună cu ceilalți factori cu atribuții 
în domeniul educației fizice si sportului, numeroase 
competiții — de masă si de performantă — dotate cu 
„Cupa Eliberării", ample acțiuni turistice cu caracter 
educativ, serbări cultural-sportive. demonstrații, în 
toate județele tării înregistrîndu-se, cu aceste prile
juri, o entuziastă participare a tineretului, a unui 
mare număr de oameni ai muncii.

24-25 august

AGENDĂ SPORTIVĂ «fȘMĂ
Dintre numeioosele invitații pe care ni le adresează, pentru 

aceste zile, forurile de resort sportive din Capitală, reținem •
SiMBÂTA : Finaio pe municipiu la „Cupa Eliberării".
• Cros, de la ora 9, în Parcul Tinerelului (vor participa 

cite 200 de concurenți pentru fiecare categorie de virstă) 
Ciclism, ora 1u, demifond. • Concurs de biciclete de oraș, 
ora îl (tineri și tinere care au depășit virsta de 15 ani) 
Handbal fete, ora 9, la terenurile Confecția (sector 7) și Spar- 
tac (sector 4), băieți, ora 10, teren Electromagnetica (sector 
6) și Dincrno Baneasa (sector 1) > Volei fete, era 10, băieți, 
ora 11.

DEMONSTRAȚII SPORTIVE LA URMĂTOARELE RAMURI :

Estrada Rosarium : 9-9,40 : culturism, 9,40 — 11,20 : oox,
11,20 — 12 : gimnastică modernă.

Platoul Fîntîni? Arteziene : 9—10 : lupte greco-romane și libere 
10—11 : judo, 11—12 : scrimă.

Pe aleile Parcului Tineretului : ora 11—12 : concurs de car
ting, iar pe lac, de la ora 9 la 12 : demonstrații de caiac- 
canoe, schifuii și iole, concursuri populare cu bărci universale.

DUMINICA : Cu excepția jocuriTor sportive și a crosului, 
toate demonstrațiile și concursurile orqonizate sîmbătă se vor 
repeta la 25 august, în aceleași locuri.

PRIM MUNCĂ PATRIOTICĂ- 
CONSTRUCIII Șl AMENAJĂRI SPORTIVE

BUCUREȘTI. Conform uneia 
dintre prevederile cuprinse 
în planul C.M.E.F.S., alcătuit 
în urma Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1973. în 
Capitală s-au construit bazine 
de înot pe lingă o serie de 
școli generale <nr. 25 și nr.

al XI-lea al parti- 
organizat. în ulti- 
sportive omagiale, 

de importantă 

56) și licee („Dimitrie Bo- 
lintineanu“ și nr. 34), care 
vor sprijini considerabil acțiu
nile întreprinse pentru învă
țarea înotului de către copii.

BISTRIȚA-NASAUD. Baza 
materiala a județului s-a îm
bogățit în aceste zile cu noi 
amenajări. în capitala jude
țului, la liceul „Liviu Re- 
breanu", s-au realizat terenuri 
de baschet, handbal, tenis de 
cîmp. în timp ce stadionul 
„Progresul4* are o nouă tri
bună cu 5 680 de locuri, săli 
de pregătire pentru mai mul
te discipline. în orașul Be- 
clean s-au realizat terenuri de 
tenis de cîm.p și handbal, iar 
in comuna Rodna, spații de
stinate tenisului și voleiului. 
(I. TOMA)

• La Oradea, sportivi 
«fe la Crișul, Olimpia, 
Fierarul, întreprinderea de 
confecții ou participat *a 
tsn concurs de tir, în 
timp ce cicliștii s-au în
trecut, pe șoseaua Ora- 
dea-Tinca, într-o întrecere 
organizată de Olimpia. 
(1. GHIȘA - coresp. ju- 
rfețean).

SÎNNICOLAU-MARE. Tine
rii din acest frumos oraș ai ju
dețului Timiș au realizat prin 
muncă patriotică un teren ae 
fotbal, care a găzduit deja 
întrecerile dotate cu ;,Cupa 
Eliberării". în curtea liceului 
s-au executat amenajări ale 
bazei sportive, elevii și profe
sorii lucrînd cu sîrguință 
multe ore. (Prof. O. GL.IGO- 
ROVICI)

TULCEA. în orașul Măcin 
s-a dat în folosință un ștrand, 
realizîndu-se astfel un obiec
tiv mult așteptat de cetățeni. 
La realizarea acestei baze, o 
substanțială contribuție și-a 
adus-o colectivul de la Siste
mul hidro Măcin, care a efec
tuat multe ore de muncă pa
triotică. în valoare de aproa
pe 230 000 lei. De asemenea, 
în incinta Sistemului hidro 
a fost amenajată o bază spor
tivă compusă din terenuri de 
tenis și volei, zilele acestea 
inaugurîndu-se și cea de la 
Secția Măcin a autobazei 3 
Tulcea. Alte asemenea acțiuni 
de construire a noi baze 
sportive au fost inițiate și în 
alte localități ale județului. 
<P. COMȘA, I. JIPA)

Pretutindeni, numeroase participări la întrecerile de
bandbal...

ÎNSEMNĂRI JUDEȚENE...
• Zeci de mii de participant la competițiile omagiale • Inițiative 

valoroase • Ample acțiuni sportive cu caracter educativ 
toate județele țării, ani primit, în aceste zile, vești despre 

obținerea unor frumoase succese in organizarea și desfășurarea am
plelor acțiuni și competiții, dedicate marilor sărbători ale acestui an 
aniversar. Pretutindeni, o bogată agendă sportivă omagială pe care o 
ilustram eu citeva exemple.

BIHOR
Manifestările sportive prilejuite 

•?e cele două evenimente de în
semnătate națională, au cunos
cut în județul Bihor o amploare 
■deosebită, ele culminînd cu un 
mare spectacol prezentat de pes
te 11 000 de tineri și tinere pe 
stadionul municipal Oradea.

Sute și sute de tineri din O- 
radea. Orașul dr. Petru Groza, 
Marghita, Salonta, Beiuș au luat 
parte la numeroase întreceri.

Pag.a2-fl Sportul 

dotate cu „Cupa Eliberării", la 
diverse discipline. S-au eviden
țiat cu această ocazie asociațiile 
de la C.F.R. Oradea, Bihoreana, 
I.A.S. Sere Oradea, Fabrica de 
confecții, Solidaritatea, Drum 
Nou, cooperația meșteșugărească. 
Un punct important în programul 
acțiunilor l-au constituit întîlni- 
rile sportivilor de la Crișul și 
F.C. Bihor cu activiști de partid, 
cu ilegaliști.

Vorbind despre activitatea des
fășurată în județul Bihor în 
cinstea marilor sărbători nu ooi 
fi omise, după cum ne spunea 
Teodor David, prim-vicepreședinte 
ol C.J.E.F.S., acțiunile de spo
rire a bazei materiale. Astfel, 
ki Orodea, asociația Dinamo 

a realizat un microcomplex spor
tiv. în Orașul dr. Petru Groza 
s-a reamenajat sala și s-au dat 
în folosință o popicărie și o 
nouă bază a asociației Oțelul, 
la Aleșd și Vașcău cetățenii be
neficiază de bazine de înot, iar 
cei din Marghita de două com
plexe pentru sport și agrement. 
Nu pot fi uitate nici comunele 
Săcuieni, Șumcuiuș, Pădurea 
Neagră, unde au apărut npi 
oaze ale sportului.

MEHEDINȚI
Din multitudinea de concursuri 

vom aminti doar pe cele ce au 
generat dispute mai aprinse și 
pasionante. Trofeul care s-a bu
curat de adeziune unanimă a 
fost „Cupa Eliberării", la mai 
multe ramuri sportive, printre 
care fotbal, popice, tenis de 
masă, volei, ciclism și șah. în
trecerile au atras în jurul tere
nurilor și arenelor mii de spec
tatori, ce au încurajat cu frene
zie concurenții.

Serbările cîmpenești 
s-au bucurat și ele de 
o atenție deosebită, 
în programul lor au 
fost prevăzute demon
strații de box, lupte, 
judo, gimnastică ar
tistică. Asemenea ac
țiuni au avut loc în 
cele mai pitprești lo
curi din județ, cum 
sînt pădurile de la 
Crihaia și Balota, din 
apropierea orașului 
Drobeta Tr. Seve
rin, pe Valea Cer- 
nei, la Baia de Ara
mă.

Mehedințenii au răspuns cu 
entuziasm și chemărilor ce li 
s-au adresat de a participa la 
muncă patriotică pentru constru
irea și ream^najarea unor baze 
sportive. Spre exemplu, în co
muna Vînători a fost dat în fo
losință un foarte bine dotat 
complex sportiv. Alte spații des
tinate educației fizice și agre
mentului au fost realizate in 
comunele Salcia, Gîrla Mare, 
Livezile și Gogoșu.

SUCEAVA
Succesele înregistrate de spor

tivii suceveni în cei 30 de ani 
de la Eliberare au fost amplu 

prezentate în cadrul expoziției 
„Suceava — ritmuri și dimensi
uni socialiste", alături de alte 
importante realizări ole oameni
lor muncii din acest județ.

Pe terenuri și stadioane, mii 
de tineri și tinere din întreprin
derile și instituțiile sucevene au 
cinstit cele două evenimente ale 
anului XXX, participînd la com
petiții atractive și interesante, 
dotate cu „Cupa Eliberării'. Pes
te 5 000 de concurenți de la Me
talul I.M.S., Metalul I.U.P.S., Mi
nerul, Horticola, Pionierul, Tine
rețea, Liceul „Nicu Gane", Vo
ința, Progresul și încă multe alte 
asociații din Suceava, Gura Hu
morului, Fălticeni și celelalte o- 
rașe șî comune au luat parte la 
întreceri de fotbal, handbal, te
nis, popice, cros și volei.

Am reținut, de asemenea, a- 
firmația lui Constantin Alexa, 
prim-vicepreședinte al CJ.E.F.S. : 
„Sportivii suceveni au căutat să 
întimpine marile sărbători ale 
poporului prin succese pe teren 
și în activitatea profesională, pe 
măsura condițiilor ce se oferă 
azi mișcării de educație fizică și 
sport".

VÎLCEA
Este greu să reunești într-un 

spațiu restrins bogăția de acțiuni 
sportive desfășurate în orașele 
și comunele județului Vîlcea în 
cinstea marilor sărbători ale po
porului.

Pretutindeni, la Rm. Vîlcea, la 
Drăgășani, lă Govora, la Olă- 
nești, la Călimânești, la Horezu 
— ca să numim doar citeva loca
lități — au avut loc întreceri do
tate cu „Cupa Eliberării", la care 
au luat parte nu numai vîlceni, 
ci și oameni ai muncii veniți la 
odihnă în frumoasele stațiuni 
balneo-climaterice de pe Valea 
Oltului. Handbalul, voleiul, fot
balul și popicele au polarizat a- 
tenția tinerilor, desfășurîndu-se 
pasionante dispute,

Referindu-se la acțiunile orga
nizate, Dumitru Vlăduț, prim-vi
cepreședinte al C.J.E.F.S., ne-a 
spus că „de o largă populari
tate și interes s-a bucurat de
monstrația componenților lotului 
național de caiae-canoe pe noul 
iac al hidrocentralei de pe OH. 
In plus, „Cupa ciclistâ a muni
cipiului", „Cupa poștașului" la 
marș și „Cupa stațiunilor" re
prezintă incă trei manifestări, 
din amplul program stabilit"o

AAOTO-ȘTAFETA TINERETULUI 
A SOSIT LA CĂREI

Peste tot, primire entuziastă
CĂREI (prin telefon). Moto-ștafeta tineretului a părăsit 

municipiul Turda marți dimineață in aceeași atmosferă de 
mare însuflețire, fiind însoțită de 40 de motocicliști din 
județul Cluj.

In municipiul Cluj, primul popas. Purtătorii ștafetei au 
fost întimpinați cu o deosebită căldură de numeroși ce
tățeni din frumoasa așezare de sub Feleac. A avut loc o 
emoționantă intilnire cu absolvenții seriei a ll-a a taberei 
de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei — 70 
de tineri care au primit calificativul de parașutiști sportivi, 
gradul I la sărituri din turn. Intîlnirea s-a desfășurat in 
localul Liceului pedagogic „Gheorghe Lazăr*,  în prezența 
conducerii școlii de parașutism a cadrelor didactice apar-

ținînd liceului gazdă, a numeroși elevi. Am remarcat cu 
acest prilej pe clțiva dintre proaspeții absolvenți — Ovidiu 
Suciu, Alexandru Biro, Emilia Horga, Florica Măgureanu.

în continuare, mesajul tineretului a fost preluat de mo
tocicliști reprezentind județul Sălaj, în tovărășia cărora 
am parcurs ultima parte a traseului.

La Cărei, în piața centrală a orașului, primire la fel de 
entuziastă în prezența primului secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, tovarășul George Bereteanu, a oficia
lităților din Cărei. Mii de tineri, de oameni ai muncii 
adunați în jurul monumentului ridicat la Cărei în memo
ria ostașilor români căzuți in lupta împotriva hitlerismu- 
lui cotropitor au ținut să ia parte la impresionantul mo
ment al sosirii ștafetei.

Marian GHIOLDUȘ
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voarelor și pionieratului sportului românesc, aflînd începuturi legate de 
dragostea poporului nostru pentru întrecerea dreaptă, revelatoare de 
virtuți fizice și morale. Aflăm, de asemenea, din mai vechi pagini de 
istorie, tradiții sportive populare — oină și trinta, in primul rind — ca 
și multe strădanii entuziaste pentru răspîndirea sportului modern.

De-a lungul multor decenii, răspindirea sportului a fost, insă, considerabil limi
tată, ingreunată tot timpul de ansamblul condițiilor vremii, foarte adesea împiedi
cată direct de autorități. Și, totuși, in ciuda nenumăratelor obstacole și opreliști, 
ideea de mișcare in aer liber, de practicare a exercițiilor fizice și sportului s-a dez
voltat necontenit, exprimîndu-se în multele încercări de organizare a unei activități 
sportive care să nu fie accesibilă doar „elitei" societății din trecut.

O mare victorie în această importantă transformare de conținut a avut, fără 
îndoială, organizarea — din inițiativa și sub conducerea directă a Partidului - miș
cării sportive muncitorești, care avea să se opună hotă rit vechilor mentalități, să 
lupte, cu mult succes, pentru transformarea sportului intr-un bun al maselor.

Profundele înnoiri și avintul adevărat au fost, însă, posibile numai odată cu 
marile transformări petrecute după actul istoric de la 23 August 1944 in întreaga 
viață politică, economică și social-culturală a țării. Din acel fierbinte august eli
berator au început să fie scrise file de aur în noua istorie a sportului românesc.

Condusă de partid, mișcarea sportivă a străbătut în aceste trei decenii, impe
tuos, un drum de continuă dezvoltare și afirmare pe care încercăm doar să-l pune- J 
tăm in acest documentar omagial. /

• Din inițiativa Partidului Co
munist Român ia ființă — la 
15 septembrie — Organizația 

Sportului Popular (O.S.P.), prima organizație 
cu caracter democratic din istoria sportului ro
mânesc.

1944

• Se înființează Comisia spor
tivă a sindicatelor unite care 
avea să sprijine în med sus 

desfășurată de O.S.P, © La 
primul număr al ziarului „Spor- 

Sînt organizate primele înire- 
popular, la tenis de masă, ar- 
campionate școlare și sindicale

1945
ținut activitatea 

T9 martie apare 
tui popular" © 
ceri cu caracter 
mate de cîteva 
© Dintre manifestările sportive de mesă se re
marcă, prin larga 
sul primăverii

mul record mondial al lolandei Balaș (1,75 m, 
la București) © Prima sesiune științifică inter
națională de amploare in problemele educației 
-fizice și sportului, organizată de U.C.F.S. și So
cietatea Științelor Medicale, secția de medicină 
a culturii fizice © Se stabilește principala for
mă de desfășurare a competițiilor de _ masă 
anuale, sub forma Spartach/adei de vară și de 
iarnă

participare a tineretului. Cro-

© Prin Legea publicata în
„ Monitorul Oficial" din 9 
martie, U.F.S.R. se desfiin

țează iar O.S.P. rămine singurul organ de con
ducere a activității sportive © Confederația Ge
nerală a Muncii organizează, cu sprijinul A.N.E.F.- 
ului, prima școală de instructori sportivi sindi
cali. © La București se dispută întrecerile bal
canice de volei și baschet.

. py ©in organizarea O.S.P., se de$- 
/ tășoară prima acțiune de am

ploare in sportul de masă — 
„Cupa U.T.M.**  — la ca^e participă peste 6 00Q 
de concurenți din 40 de cluburi © La sfirșihd 
anului, O.S.P. cuprindea 523 de grupări spor
tive și 40 000 de sportivi legitimați © in Bucu
rești — Jocurile Balcanice de atletism.,

© Peste 423 000 de tineri și 
tinere sînt prezenți la „Capa 
Unității Tineretului" (G.*U.I4«  

atletism, volei, fotbal, șah,, box. 
Are loc prima ediție a crosului

1946

© La 2 Iulie apere Hotwire*  
C.C. a! P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri cu privire la reorga

nizarea mișcării de cultură fizică șl spart © Se 
înființează Uniunea de Cultură Fizică și Spoit 
(U.C.F.S.) © Sint erecte — la București, Timi
șoara și Brașov — primele licee cu program de 
educație fizică © Mari victorii intemațsona’e 
ale sportivilor români : Gh. Negrea dev»n« 
tampion european de box, echipa feauninâ 
de gimnastică cucerește .XÂipa Europei", du
blul S. tsmoilciuc — D. Alexe cîștigă fa Gamd, 
titlul continental 
cel de campion

1957

1948
desfășurată la 
gimnastică © , ___ _
„Să iniimpinâm 1 Mai" © Se desfășoaiă .ediția 
inaugurala a campionatelor internaționale do 
atletism ale României

© La 26 iunie apare Hotă- 
rtrea Birouiui Pohuc a« C.C. 
ai P.M.R, asupra stimulării și 

cLezvoiÎMfH continue a culturii fizice și sportu
lui G in baza prevederilor importantului docu
ment de partid este creat Comitelui pentru Cul- 

Consiliui da 
un fru- 

întrecerile din ca- 
Este in

la canoe, rar Ion Micoroiu pe 
oi lumii la popice.

© Se trece la constituirea fe
derațiilor și cluburilor spor
tive © Din nou, mari -victorii 

G. Antonescu (tir) și du 
cuceresc titlul 

Balaș și echipa de dublu le- 
masă — titlul european.

© Anul unor noi reușite 
in dezvoltarea, sportului de 
masa © Rezultate de prestigiu 

obținute la marile competiții, îndeosebi la C.M. 
de handbal .masculin " "*  ~"
canoe .. © Bucureștiul 
oar<5 Balcaniada de

1958
internaționale : 
blul S. Ismoilciuc — D. Aiexe 
mondial, loianda 
met la tenis de

1949

tură Fizica ș< Sport de pe ungă 
Miniștri (C.G.F.b.) © Se dispută, cu
mos succes do participare, 
arul „Cupei Tineretului Muncitor*  _ 
tiodusă „insigna de polisportiv", care cuprinde 
probe din atletism, tir, înot © Atletul D. ?a- 
raschivescu stabilește un nou record mondial »n 
proba de 15 km marș.

© Se introduce Complexul 
G.M.A. © Este reglementat sis
temul clasificărilor sportive © 

» pentru elevi 
complexe spar- 

înot -și sala Flareasca, velo- 
Poiana

1950

î*<

Iau ființă primele școli sportive 
© Sînt construite cîteva mari < 
live : bazinul de - ___ ____
dromul și parcul Dinamo, Complexul 
Bicșov etc. © Reprezentativa feminină de tenis 
de masă devine pentru prima oară campioană 
europeana (ediția desfășurată la Budapesta).

Educația fizică este introdu*
1 să ca obiect obligatoriu pentru

anii 1 și II în învățămîntul su
perior © Se organizează „Cupa satelor**  la

schi, șan, fotbal, nandbai, atletism, oină și că
lărie © La Poiana Brașov .se desfășoară Jocu
rile Mondiala Universitare do iarna. © Sînt 
acordate primele titluri de maestru al sportu
lui -© loianda ' 
primul titlu de

Balaș cîștigă — cu 1,43 m - 
• campioană a țării.

© Prima participare, după 
al doilea război mondial, a 
sportivilor români la J.O. {de 

încheie cu un bilanț excelent —ia Helsinki) se
4 medalii. Titlul oiimpic cucerit de trăgătorul 
Iosif Sirbu este ' .................
românesc © Au loc noi competiții de 
campionatului sătesc de șah, atletism și gimnas
tică, Spartachiada pionierilor și școlarilor.

. © România găzduiește mari
| manifestări sportive internațio

nale : întrecerile Festivalului 
Mondial al Tineretului, campionatele mondiale 
de tenis de masă la care reprezentanții țării 
noastre obțin victorii de prestigiu © Se orga
nizează Spartachiada satelor 
tică, oină și atletism © Sînt 
tuluri de maestru emerit al

0 Sportivii 
la cel mai 
intîlniri internaționale © Este 

Inițiată Spartachiada de vară a satelor (la at
letism, gimnastică, oină, trîntâ) și Spartachiada 
ssndicdlă (la atletism, înot, oină și tir).

primul din istoria sportului 
* masa ;

1954

la volei, grmaas- 
acordate primele 
sportului.

român» participa 
mare număr de

© Sînt întreprinse acțiuni 
pentru dezvoltarea spartului 
de masă — Spartachiadele 

țde toamnă și de iarnă) sătești și alte mari 
competiții © Se înființează Oficiul Națiprral de 
Turism ..Carpați" © Noi afirmări în sportul do 
performanță — locul I în competiția feminină 
ide handbal la Festivalul Mondial al Tineretului 
de la Varșovia, medalie de argint (M. Da- 
brescu) la „europenele" de box de la Berlin, 
locul I în întrecerea feminină pe echipe la 
campionatul european de tir © La București se 
desfășoară campionatele europene de tir și 
vplei

1955

1956 © Consacrare deplina în are
na olimpică, mondială .și euro
peană © La J.O. de la Mol- 

români cuceresc 13 medalii, 
aur (N. Linca — box, L, Rot-

bourne, sportivii 
dintre care 5 de
•man - două In canoe, D. Alexe — S, Ismailciuc 
— canoe, St. Petrescu — tir) © Echipa feminină 
de handbal*  în 11_.cucerește titlul mondial © Prî-

(în 11) și C.E. de caiac- 
gâzduiește pentru a treia 
atletism.

_ Sînt inițiate mai multe ac
țiuni pentru crearea unui sis
tem stabil al competițiilor do 

masâ și de performanță 0 La J.O. de la Roma 
șpcrfivîi români cuceresc 10 medalii, dintre care 
3 de aur — loianda Balaș, D. Pirvu’esco, I. Du
mitrescu © Echipa feminină de handbal în 11 dș- 
tigă pentru a doua oaFă titlul 
In probele J- ->-*-»-•  *——
mizi la tenis 
europene.

hae’a Peneș Tatletism). © Bchipa masculină de 
handbal in 7 — pentru a doua oară campioană 
mondiale © Virforîi în ..Cupele campionilor 
■europeni*  : Grivîța Roșie la rugby. Rapid Bucu
rești fa handbal in 7, Voința București și C.S.M. 
Ciuj la tenis

1960

’ ' I mondial © 
femei și dublade dublu

de masa — locul i la campionatele

de masă
0 Are Ioc Plenara Consiliu
lui General ol U.C.F.S. © 
La Snagav — campionatele 

caiac-canoe, la care sportivii ro
și numeroasa medalii

1965
europene de
mân» cuceresc 6 titluri
© Ea București — campionatele europene (pen
tru a doua oară) de tir ț echipa de pistol vi
teză ocupă primul loc © Luptătorul Fr. Bolia 

“ cam-devine campion european © în ,,Cupa 
pionilor europeni" — victorii de prestigiu rea
lizate de echipele Rapid București (volei mas
culin). Voința București și C.S.M. Cluj (tenis 
de masă).

© Campioni oi lumii : Va
leria Bularca (lupte), echipa 
masculină de handbal în 7, 

și Geta Pitică (tenis de masă- 
Europei : A. Verne seu, N. Ar- 

A. laco-'ici

1961
Maria Alexandru
© Campioni ai 
trmov, A. . Conțolenco, Au Sidorov, 
(caiac-canoe).

Conferință 
sportive. jn 
Conferinței 

de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sirrt 
subliniate rezultatele bune obținute atit in 
sportul de masă cit și în activitatea de per
formanță, sînt stabilite direcții precise pentru 
dezvoltarea viitoare a acestor activități. ©
Titluri și medalii... Echipa feminină de hand
bal în 7 și Olga Orban cuceresc locul I la 
campionatele mondiale, echipajul feminin de 
4-H rame - locul I la campionatele europene.

© Sportivii români domină 
campionatele mondiale de 
caiac-conoe — 6 locuri I, 4 

LII și primul loc în clasamen- 
Alte succese remarcabile sînt 

de volei 
" ia vo-

1962
© Are loc prima 
pe țara a mișcării 
SALUTUL adresat

© Sînt luate masuri impor
tante pentru îmbunătățirea 
CKlivrtoțîi de educație fizică 

în școli și pentru înființarea cluburilor sportive 
universitare © Este odootat Decretul Consiliului 
de Stat ol R-S. România pentru instituirea or
dinului și medaliei „Meritul sportiv" © Un on 
de mari afirmări și de victorii strălucite la cam
pionatele mondiale de popice, caiac-canoe și 
tir. ia campionatele europene de lupte greco- 
romane și tenis de masă, ta competițiile conti
nentale — „Cupa 
tenis de masă și

1966

1965
locuri II, un loc 
tul pe națiuni .©
obținute la campionatele europene 
(tocul I), „Cupa campionilor europeni 
l,ei masculin (locul I Rapid București).

© Se organizează, cu un 
mare succes, Spartachiada 
republicană — amplă corn-

de masă și de oerformanță © La J.O. 
Tokio sportivii români cuceresc 12 medalii 
care două

campionilor europeni' 
volei masculin.
© Apare Hotărî rea Comtteln- 
lui Executiv al C.C. ci P.C.R. 
cu privire ia reorganizarea ac

tivității de educație fizică și sport (2 iulie) 
© Are Ioc Conferința pe țară a mișcării spoi- 
tive (28—29 iulie) ; in locul U.C.F.S. se creează 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport © Marea Adunare Națională adoptă 
Legea nr. 27 cu privire la dezvoltarea activități 
de educație fizică și sport © Sportivii români 
cuceresc un mare număr de titluri și medalii la 
campionatele mondiale de lupte și scrimă, la 
campionatele europene de box. bob și 
cnnoe, in „Cupa 
nis de masă și

1967

1964
petit ie 
de la 
dintre de aur : loianda Balaș și Mi-

caiac- 
campionilor europeni" la te- 

rugby.
© Numeroase competiții de 

«nașă organizate de C.N.E.r.S. 
și de către factorii cu atri

buții în domeniul edjeației fizice și sportului 
© La J.O. din Mexic sportivii români cuceresc 
15 medalii 
copoleanu 
zaichin —

1968
dintre care 3 de aur : Viorica V:s- 
și Lia Manoliu (otletism),

S. Covaliov
■I. Pat-

(canoe) © La J.O. de

patru...
cu nemărginită încredere spre 

cu ferma convingere 
• izbînzi, 
călăuzește

1969

iatnă de la Grenoble echipajul I. Panțuru — N. 
Neagoe cîștigă medalia de bronz — prima din 
istoria bobului românesc © Alte succese de 
prestigiu sînt obținute la campionatele mondiale 
de popice (echipa feminină locul I), la cam
pionatele europene de canotaj (echipajul de 
4-j-l vîsle — medalie de aur), în „Cupa cam
pionilor europeni" (echipele de handbal și flo
retă fete ale clubului Steaua — locul 1).

© Recorduri de participare
la marile competiții de masă: 
Pentatlonul atletic școlar,

Cupa tineretului de la sale, Cupa școlarului - 
la fotbal etc. ©Se construiesc un mare număr
de săli de educație fizică în școli, săli .de com
petiții, stadioane, bazine, patinoare © Sînt or
ganizate patru acțiuni științific© internaționale, 
cu participarea specialiștilor din 23 de țari © 
Echipa de tenis se califică în finala „Cupei 
Davis*  © Bilanțul victoriilor internaționale 5-11 
medalii (3 aur, 5 argint, 3 bronz) la campio
natele mondiale, 33 de medalii (8 aur, 17 ar
gint, 3 bronz) la campionatele europene, 182 
medalii (80 de aur) fa Campionatele balcanice, 
11 medalii la campionatele și criteriile euro
pene de juniori.

. • Entuziaste acțiuni de o*
| M/ț) menajare o bazelor sportive 

simple în toate județele ța
rii © Peste 2 000 000 de tineri srnî angrenați 
in practicarea turismului © Reprezentanții țârii 
noastre cuceresc alte 8 titluri mondiale, 3 eu
ropene și 96 balcanice.

. © Sînt organizate, în contî-
y ' 1 nuare, mari competiții do

masă © Se extinde practi
carea gimnasticii în producție © In palmare
sul sportivilor români se adaugă ~|6 .meddl'd cu
cerite la campionatele mondiale și 29 la cam
pionatele europene.

' © O nouă afirmare în ar-sna 
olimpică ; ia J.O. de ia Măn- 
chen sportivii români cuceresc 

de argint și 7 de bronz 
titluri de compioni mor»- 
europeni și 85 de cam-

1972
3 titluri, 6 medalii 
© in același an — 3 
diali, 3 de campioni 
pioni balcanici.

1973
© Este adaptată Hotârfrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. *- 
28 februarie - 2 martie 

privire la dezvoltarea continuă a educației 
zice și sportului © In baza prevederilor 
portantului document de partid se Inițiază 
țîunile „Amicii drumeției" și „înotul pentru toți"» 
încep întrecerile ediției de iarnă a „Cupei tine
retului**  © Din bilanțul sportului de performanță: 
4 titluri mondiale, 5 europene și 114 balcanice.

O Cea mai mare competiție
M sportivă de masă — „Cupa

“ tineretului" - organizata în
lumina prevederilor stabilite prin Hotăfîrea de 
partid din 1973, cunoaște un deplin succes ; 
peste 2 000 000 de participanți la ediția de 
iarnă, peste 3 000 000 la ediția de vară © In 
baza acelorași directive cuprinse în- Hotărîre se 
Introduce complexul polisportiv „Sport și sănă
tate*  © Numai in prima jumătate a anului 
sportivii români cuceresc numeroase titluri mon
diale (handbal, popice, floretă și sabie — ti
neret), europene (lupte, box - tineret) și ob
țin victorii de prestigiu in multe alte competiții 
internaționale.

din
CU 
fi-

Im-
ac-

eceniul
Privim
luminos al țării, 
noi și strălucite 
spre care ne 1 

partidul nostru iubit.
Vor înflori, în anii

rele, toate domeniile construcției socialiste; odată 
cu aceasta 
sportivă.

Sîntem 
vor fi scrise multe alte pagini, 
strălucitoare ca orieînd. Aceasta,

viitorul
_ a unor 

împliniri socialiste 
cu înțe'epc'.une

ce vor urma, toate sectoa-

se va avînta pe noi

siguri că în istoria

culmi și mișcarea

sportului românesc 
mai bogate, mai 

pentru că în

țara noastră mișcarea sportivă este înconjurată 
cu dragoste părintească de partid și de stat, pen
tru că educației fizice și sportului — activități de 
interes național — le sînt asigurate toate condițiile 
unui continuu și multilateral progres.

Pentru toate acestea, pentru toate victoriile celor 
trei decenii, ca și pentru izbînzile viitoare, raportu
lui aniversar de 23 August toți sportivii patriei, în
tregul activ al mișcării 1.
profundă recunoștință și o dragoste nemărginită, 
hotărîrea nestrămutată de l .
abnegație, toate sarcinile încredințate de 
mișcării sportive din patria noastră.

sportive, îi adaugă _ o

a îndeplini exemplar, cu 
partid

©BMMI
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TREI DECENII DE CONTINUĂ DEZVOLTARE $1
MILIOANE UE OAMENI IȘI FORTIFICĂ SĂNĂTATEA
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I Intr-o atmosferă de uriașă însuflețire, de i 
tuziasm clocotitor, de încredere nețărmui 
in destinul luminos pe care și-l făurește :

MUNCESC MAI BINE, CU MAI MULT SPOR!
Treptele unui progres neîntrerupt

Sub soarele socialismului, copiii — viitorul patriei — cresc 
Sănătoși, puternici și fericiți.

Stăteam de vorbă, nu de mult, 
cu maestra internațională Maria 
Pogorevici, una dintre cele mai 
bune jucătoare de șah ale țării. 
Cu 26 de ani în urmă, adoles
centă fiind. Maria Albuleț (după 
numele ei de fată) devenea cîș- 
tigătoarea turneului de șah. din 
cadrul finalelor Cupei Unității 
Tineretului. Drumul ei în viață 
și sport este, în mare măsură, 
tipic. A crescut si s-a format o- 
dată cu noua noastră orînduire, 
avînd deschise toate căile pentru 
afirmare. Prima campioană de 
șah a primei mari competiții de 
masă din țara noastră este_ as
tăzi un apreciat medic la Ploiești, 
mamă a două fetițe, dintre care 
cea mai mare manifestă un. real 
talent pentru sportul minții.

„Privesc înapoi, ne spunea 
loroasa sahistă. și refac — 
cu pas — drumul străbătut 
poporul nostru, ascensiunea

retrospectivă a sportului de masă din țara noastră, a 
drumului străbătut în cele trei decenii care au trecut de 
la istoricul act al Eliberării, poate avea — fără îndoială 
mai multe puncte de referință. Unul, și nu dintre cele 
mai puțin importante, l-ar constitui, desigur, simpla 

«comparare a anvergurii pe care a luat-o această activitate, a numă
rului adepților ei fideli, din trecut și de acum, a formelor și mij
loacelor existente pentru atragerea cetățenilor de toate virstele către 
exercițiul fizic și activitățile de mișcare. In această privință, datele 
problemei sînt atît de cunoscute și de grăitoare incit este de prisos 
să mai insistăm asupra lor. Din statistici oficiale publicate in Româ
nia anilor antebelici reiese că nici nu putea fi vorba pe atunci 
despre un spori aflat Ia îndemina celor mulți, singurele nuclee unde 
încolțise gindul unei asemenea 
muncitorești, 
vom începe 
plecare.

activități fiind grupările sportive 
conduse și indrumatc de partidul comunist. Iată de ce 
sinteza noastră avind un alt element drept punct de

Sub semnul grijii nemărginite

față de om

Recent, într-o luare de cuvînt 
pe marginea proiectului Directive
lor Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
eminenta reprezentantă a științei 
medicale românești, prof. dr. Ana 
Aslan, arăta, printre altele, că în 
comparație cu 1938 media de viață 
a populației in țara noastră a cres
cut cu 60 Ia sută ( 1), fiind acum 
una dintre cele mai ridicate în 
lume <70 de ani). La aceasta a 
contribuit, de bună seamă, vastul 
program de măsuri sociale luat de 
partid, privind îmbunătățirea per
manentă _a condițiilor de viată si 
de muncă, a asistenței medicale a 
populației, a ocrotirii mamei si 
copilului. Dar. din acest context 
larg nu pot fi ignorate educația 
fizică și _ sportul, compartimente 
investite în mod prioritar cu misiu
nea de a contribui la creșterea 
unor generații puternice, sănătoa
se, viguroase, capabile să facă față 
cu succes solicitărilor tot mai mari 
ale» vieții contemporane. Este in
discutabil că Ia cei aproape 30 de 
ani adăugați longevității români
lor, sportul și-a adus o contribuție 
substanțială.

nerații, ea parte integrantă a edu
cației noi. comuniste, a maselor.

O.S.P. și-a desfășurat întreaga ac
tivitate sub lozinca „TOATE SPOR
TURILE PENTRU POPOR", larg Îm
brățișată de oamenii muncii și 
transformată, treptat, intr-o realitate 
vie a mișcării de educație fizică' și 
sport din România. Ne vom aminti 
totdeauna cu emoție de entuziasmul 
năvalnic care a însoțit primele con-

oa

„Toate sporturile pentru popor!"

Punînd bazele Organizației Sportu
lui Popular imediat dupâ insurecția 
națională antifascistă armată, in
tr-un moment cînd era confruntat 
cu probleme de o mare complexitate 
și de o uriașă importanță pentru 
destinele patriei. partidul 'nostru a 
arătat adîncul caracter vizionar al 
politicii sale, atestînd însemnătatea 
ce o acordă edueației fizice a cetă
țenilor, și mai ales a tinerelor ge

va- 
pas 
de 

________ __ ____ ______ ... _ lui
vertiginoasă pe treptele civiliza
ției și bunei stări. Mișcarea spor
tivă s-a aflat înscrisă în această 
curbă a progresului neîntrerupt. 
Voi da un singur exemplu : as
tăzi, într-o competiție locală, o- 
rășenească sau municipală, spre 
a nu mai aminti de cole județene, 
se întrec mai multe șahiste decît 
am fost toate la un loc atunci, 

Iar despre nivelul jo- 
să mai vorbim 1“

in C.U.T. 
cului, ce

in pas cu sarcinile sporite

și energia sa sînt mijloacele de rea
lizare ale acesteia.

Mișcarea sportivă a primit Înves
titura de a răspunde de pregătirea 
fizică a cetățenilor, de a o ridica 
pe trepte superioare de valoare și 
eficiență, acestui scop major fiindu-1 
subordonate toate eforturile. De aici 
reiese rolul social pe care este che
mat să-1 joace sportul șl tot aici 
rezidă marile succese dobîndite în 
acțiunea de răspindire largă a exer- 
clțlilor fizice, a altor activități adia
cente. Urmărirea unui asemenea 
înalt scop a determinat dezvoltarea 
armonioasă a sportului de masă pe 
întreg teritoriul țării, înarmarea lui 
cu o bază materială in continuă 
creștere, răspindirea lui in întreprin
deri și instituții, în rindurile elevi
lor și studenților, " “ . '
sate. Efectele unor asemenea efor
turi concentrice se văd din statis
tici elocvente, iar îmbunătățirea ra
dicală a stării de sănătate a popu
lației, eradicarea unor boli cronice, 
endemice, și creșterea longevității 
reprezintă doar cîteva dintre acești 
indici. Ar mal fi de adăugat — ca 
un efect direct al activității sportive 
de masă — ridicarea considerabilă, 
pe plan național, a parametrilor dez
voltării fizice a copiilor, a capacită
ții lor de efort, a forței și îndemî- 
nării. Normele actuale stabilite în 
acest sens de M.E.I. ca și cele cu
prinse în complexul „Sport șl sănă
tate" sînt deosebit de grăitoare. As
tăzi, un elev aruncă mingea de oină 
cam cu 10—15 metri mai muit decis 
în statisticile din 1938, este — în me
die — eu 12 cm mai înalt, sare mai 
departe în lungime, aleargă mai re
pede, învață .mai ușor și mai bme, 
deși volumul programei’ didactice 
este în continuă crcșlere. Aceleași 
elemente tonice ne oferă statisticile 
făcute printre muncitori și țărani... .. . sg_și

întregul nostru popor s| 
30 de ani de la înfăptui! 
de la 23 August 1944. 
celor trei decenii este n| 

reț I Cu bucurie nestăvilită, cu justificată mind] 
cu hotărîrea de a-l imbogăți necontenit, popa 
îl prezintă în fața partidului, în fața conducăto 
lui iubit ți stimat al țării, ca rod al muncii libd 
descătușate de exploatare.

in această adevărată „coloană infinită" a s] 
ceselor, un loc însemnat îl ocupă și educația fizj 
ți sportul, ridicate la rangul unor activități de in] 
res național, investite cu sarcini ți responsabili] 
de cea mai mare importanță în vasta operă 
făurire a socialismului ți comunismului pe părr] 
tul României.

Paginile de față încearcă să prezinte o sintd 
a ceea ce a însemnat pentru mișcarea sport

conducerea partidului, 
bătorește împlinirea a 
marelui act eliberator 

Bilanțul aniversar al

ale femeilor, la

femei, printre tinerii care vin 
satișfacă serviciul militar.

ale societății noastre

Actuala etapă de dezvoltare a pa
triei noastre presupune rezolvarea 
unor sarcini tot mai mari șl mai 
complexe ridicate de vasta operă a 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerea la în
făptuirea comunismului. In acest 
context se înscrie valoarea fără pre-

aportînd la cea
30-a aniversare 
liberării patriei 
îh întîmpinarea celui 
de al Xl-lea Congres 

partidului un buchet de fru-

de a 
a e- 

și

al
moașe înfăptuiri în domeniul dez
voltării continue a educației fi
zice și sportului, întregul activ 
al mișcării sportive este conști
ent că viitorul cere eforturi și 
mai susținute, realizări și mai 
mari, în pas cu întreaga dezvol
tare a patriei, aflată — sub 
conducerea înțeleaptă a par
tidului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în plin marș vic
torios spre socialism și comu
nism.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Voleriu CHIOSE
Omagiu fierbinte adus conducătorului nost- 

PARTIDUL, C

O r» 
<1V 

n

Gimnastica în producție — această formă excelentă de recu
perare — a devenit un prețios aliat al oamenilor muncii.
cursuri de masă, de însuflețirea cu 
care tinerii (dar și vlrstnicii) au 
răspuns -Chemării ce li s-a făcut, 
aliniindu-se la starturile unor com
petiții de amploare nemaivăzută. Do
rința de sport, de mișcare, de în
trecere, împletită cu spirituî de ini
țiativă, a suplinit lipsa acută a con
dițiilor materiale din acea vreme, 
probind uriașe rezerve latente puse 
în mișcare la îndemnul partidului.

cedent acordată de către partid, fac
torului uman, este afirmată și adusă 
la o putere superioară ideea că ele
mentul determinant in făurirea noii 
societăți este OMUL, gradul său de 
pregătire și de conștiință, profilul 
sau moral și politic, puterea sa de 
muncă. Fericirea, bunăstarea, înflo
rirea culturală a omului constituie 
obiectivul primordial al construcției 
socialiste, iar caracterul, competența

CIFRE GRĂITOARE
* if.. J ,„,ianuarie 19™, în mișcarea sportivă românească erau înregistrate 9682 DE ASOCIAȚII si

^0^ ’ cu 2 119 SECȚII afiliate la federațiile de specialitate.
* ’ in 1 877 UNITĂȚI din întreprinderi ți instituții, 2 321• Campionatul asociației sportive se desfășoară 

DE LA SATE precum și 4 219 DIN ȘCOLI.
• Anul 1973 a fost marcat de organizarea a peste 

4 000 000 de participanți. Cel mai mare număr de 
versități.

• Din datele centralizate reiese că în 1973 au 
TIVE (cu 4 200 mai multe decît în 1972), dintre care

96000 DE ACȚIUNI TURISTICE cu mai bine de 
iubitori ai drumeției (2 400 000) sînt în școli și uni-

avut loc peste 21 000 DE DUMINICI CULTURAL-SPOR- 
16 000 la sate.

■ inwnN/ST Cî DE 'NVÎORARE a angrenat 250 000 de elevi și 27 000 de studenți din internate și cămine. 
1 • . *re. CU.Je.9ulor,tate’ «Pauza sportivă" din recreația mare.
cipand MNAST CA LA LOCUL DE MUNCĂ «o practică în aproape 400 de unități cu peste 150 000 de parti- 

J de CENTRE PENTRU ÎNVĂȚAREA ÎNOTULUI, 150 000 de copii și tineri au deprins această
disciplina pe parcursul anului 1973.

• In orașele din 26 de județe funcționează, la această oră, 54 CENTRE DE GIMNASTICĂ IGIENICA
. emei p?st? 3000 de cursQnte permanente. Există, de asemenea, 116 CENTRE DE CULTURISM cu 

7 300 de practicant! ai acestei discipline.
• CROSURILE POPULARE, organizate după apariția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie - 

L TSr.ie J • °-U a"9JL?!!2.t aProaPe 4 000 000 de participanți. 2 000 000 de concurent! s-au înregistrat
1 , e la?n a «CUPEI TINERETULUI" și peste 3 000 000 la aceea de vară a competiției de masă 

cu caracter republican. „

*
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Performerii sportivi ai României socialiste sînt cunoscuți azi pretutind 
nunate de dezvoltare sub conducerea partidului, sportivii noștri au ur 
internațională dar, în același timp, au reușit să se formeze și ca celăț] 
vitate intensă și pe plan profesional.

Iată, în acest context, cileva dintre gindurile expri mate, 
noștri de frunte,

ION CERNEA (lupte)
de antrenori — pedagogi de o reputație

pe care le-am obținut ca sportiv frun-„Performanțele pe care le-am obținut ca sportiv frun
taș (campion mondial — 1965 la Tampere, vicecampion 
al lumii —1961 la Yokohama, medaliat cu argint la J.O. — 
1960 la Roma) sint rezultatele excelentelor condiții create 
de către statul nostru sportului și, evident, rodul muncii 
depuse la miile de ore de antrenament. Ca profesor de 
educație fizică și antrenor mă străduiesc să ridic noi 
performeri și pot spune că colectivul de tehnicieni ai 
secției de lupte de la Dinamo București are o serie de 
realizări valoroase in această direcție. De exemplu, Ni
colae Gingă a devenit campion mondial la lupte greco- 
romane, iar Ion Păun medaliat la C.E. Grijii perma
nente pe care partidul nostru o poartă sportului, ii răs
pundem prin muncă intensă, pentru obținerea de rezul
tate din ce in ce mai bune".

OPREA VLASE (handbal) :

„Tot ce am realizat in viață se află cuprins in acești 
30 de ani. Datorită condițiilor de care m-am bucurat, am 
devenit profesor de educație fizică. Grijii părintelui drag 
al întregului nostru popor, partidul, ii datorez și succe
sele repurtate ca antrenor al echipei naționale de hand
bal masculin a României, precum și cele obținute in ca
litate de antrenor la clubul sportiv Dinamo. Ca răsplată 
a muncii mele am fost distins cu ordine și medalii. Am 
avut fericirea să-mi fie inminate chiar de către președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Ordinul Muncii" clasa I și ordinul „Meritul 
Sportiv “clasa I. Sint clipe pe care nu le voi uita nici
odată".

ILEANA GYULAI (scrimă)

„Sărbătoarea Eliberării este un fericit prilej de bilanț 
al realizărilor pe care le-a obținut in acești ani poporul 
nostru, ca și fiecare dintre noi. In contextul vieții noi, 
am avut fericirea, asemenea tuturor tinerilor din gene
rația mea — români, maghiari, germani sau de alte na
ționalități — să mă bucur din plin de condiții optime de 
dezvoltare, ca tinăr, ca sportiv, ca cetățean. De la secția 
de scrimă din Satu Mare și pină in cea a clubului 
Steaua, muncind din răsputeri, firește, am obținut nume
roase împliniri in marile competiții de pe glob, ca și in 
campionatul țării. Am avut, de asemenea, posibilitatea 
să învăț și recent am absolvit Institutul de Educație Fi
zică și Sport.

Pentru toate acestea, pentru viitorul luminos pe care

în pragul marii săr 
incontestabilă.
ni-l prefigurează apropia 
mulțumesc din toată ini 
și, ca membră a Partid 
solemn să lupt din răs 
scumpei noastre patrii".

CONSTANTIN CIUC
„Sînt unul dintre miill 

ți educați, cu grijă păriil 
după eliberarea țării de 
30 de ani luminoși m-am| 
cunoscut satisfacții ca pa 
trate, prin numeroase vi 
rea unor medalii și trod 
in posesia titlului de cd 
în anul 1969, la categon 
după încheierea carierei 
profesional, devenind an] 
Acum, in prag de săr&ă 
m-a crescut și promit c 
pentru ridicarea pe trei 
țării mele dragi".

CORNELIA PETRUȘ
„Aveam 16 ani cînd a 

pragul unei arene de d 
să fiu căpitanul echipei 
campioană mondială. Sil 
mei de muncă de la d 
București, iar în vitrina 
de campioană a țării la 
oferite la C.M. din 7970, 
triplă campioană a Zum 
din 1974, de la Eppelheil 
aur la proba de perechi 
cupe obținute în diverse 
tru aceste performanțe 
maestră emerită a spor 
mine in acești ani lumii 
tele nostru drag".

MIHAELA PENEȘ (a
„Mă număr cu mindrl 

care au văzut lumina zi 
locul unui popor liber, 
socialistă, bucuriile și în] 
de profundă recunoștință 
Partidul Comunist Romi



MARII PERFORMANTE MONDIALE
J

ale s porto-

PE PODIUM
JOCURI OLIMPICE

CAMPIONATE MONDIALE• wx\\\\\vv;

i

CAMPIONATE EUROPENE
68 (27 coiac-conoe, 8

CAMPIONATE MONDIALE UNIVERSITARE

UNIVERSITARE

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
I — 22 (8 tenis de masă, 5 volei, 4 handbal,

CAMPIONATE BALCANICE

RECORDURI OLIMPICE
tir, 1 haltere5 cfetism. 3

RECORDURI MONDIALE
(22 atletism. 20 aviație.59

RECORDURI EUROPENE

21
32

19
44

DE ARGINT 
DE BRONZ

48
54

DE ARGINT 
DE BRONZ

24
38
48

DE ARGINT 
DE BRONZ

130
118

68
67

SEN1CR1 — 
P ce. 4 hr)

tir, 1 aero- 
parașutism,

(22 tenis de masă, 10 
lupte, 5 box, 5 popice,

caiac- 
4 tir

MEDALII 
canoe, 6 
1 fotbal) 

MEDALII 
MEDALII

foarte dificile de 
au 

înainte

SENIORI — 
JUNIORI —

MEDALII
MEDALII DE ARGINT 
MEDALII DE BRONZ

DE AUR

DE AUR

MEDALII DE AUR — 17 (7 scrimă, 3 lupte, 2 atletism, 
2 handbal. 1 bob, 1 șah, 1 tir)

MEDALII DE ARGINT — 10
MEDALIi DE BRONZ — 6

box, 8 lup-
2 bob, 1 aero-

LOCURI 
mă. 2 rugby)

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET, 
JUNIORI Șl ȘCOLARI

DE AUR — 65
atletism, 6 inot, 6

nivelului de trai 
popor, talentele

MEDALII
te, 7 canotaj, 6 tir, 4 atletism, 4 tenis de masă, 
modelism, 1 volei)
MEDALII DE ARGINT
MEDALII DE BRONZ

ÎN ARIA

MEDALU DE AUR — 18 (5 atletism, 5 caiac-canoe, 3
lupte, 3 tir, 1 box, 1 scrimă)
MEDAUI —---------
MEDALII

DE AUR — 73 (19 tenis de masă, 18 coiac- 
pop ce. 7 handbal, 7 lupte, 3 scrimă, 2 
1 canotaj. 1 compoziție șahistă.

CAMPIONATE EUROPENE DE TINERET, 
Șl DE JUNIORI

0 NEÎNCETATĂ Șl RODNICĂ PREZENJĂ
J

Cuplul Ivan Patzaichin ■— Serghei Cova- 
liov, campion olimpic, mondial și european 
la canoe dublu.

FIRMARE A EDUCAȚIEI FIZICE SI SPORTULUI
*5 1

erea ei de către partid, iar - pe de altă 
- să arate ce a adus educația fizică ți spor- 
ățeanului, omului-constructor. Aceste două e- 
e sint inseparabile, ele alcătuind o fericită 
î. Anvergura tot mai mare pe care a luat-o 

românesc s-a reflectat, deopotrivă, in dez- 
a laturii sale de masă, ca un factor indispen- 

ridicarea potențialului biofizic al populației 
elului ei de sănătate, a aceleia formative, ca 
lă a educației comuniste, ți — in sfirșit — 
vast teren de afirmare a talentelor in marea 
anță internațională. Din împletirea perma- 

ți armonioasă a acestor trăsături sub ocro- 
Idă a partidului ți statului socialist s-a foe- 

țearea noastră sportivă nouă, creație a noii 
orinduiri.

âțețte in cel de al patrulea deceniu de tia
ră cu certitudinea marilor comandamente 
trebuie să le răspundă in viitor, cu hotări- 
a înfăptui exemplar sarcinile încredințate

g
I

l/ăuritorui tuturor succeselor obținute t 
lOMAN.

In condițiile 
practicare a sportului, care 
existat in țara noastră, 
de Eliberare, apare ca firesc bi
lanțul modest în realizări de 
mari performanțe și de victorii 
al sportivilor vremii. Cele cite- 
n succese care figurează în pal
maresul sportului românesc, pen
tru perioada pînă la 23 August 
1944, trebuie apreciate drept ca
zuri de excepție. Este vorba de 
eele două medalii olimpice (ar
gint — H. Rang la călărie, In 
1936 și bronz — de rugby,
in 1924), de dosi de cam
pioni mondiali (ambele la bob. 
In 1933 — AL Papană și 1934 — 
AL Frim), de cinci titluri euro
pene la box — profesionist (Lu
cian Popescu — 3 si Toma Aurel 
- % de pa raș ■ ■
și de 22 de victorii 
Balcanice (fotbal și 
cestor succese E se 
dieva. de mai mică 
cu care, de fapt, se 
bilanțul realizărilor trecute.

In cele trei decenii care au tre
cut de la Eliberare, situația ge
nerală a sportului românesc, sub 
aspectul marii performanțe, se 
prezintă cu totul ahfeL In noile 
condiții create de partid și gu
vern, sportului, in ansamblul ac
tivităților din țara noastră, i-au 
fost asigurate premise noi de 
viață, de dezvoltare : a fost or
ganizat pe baze științifice și a 
putut prospera vertiginos, atin- 
gind culmi la care înaintașii noș
tri mei măcar nu cutezau să se 
gindească !

Tabloul alăturat înfățișează, pe 
scurt, bilanțul principalelor rea
lizări înfăptuite de sportivii noș
tri fruntași in cele trei decenii 
de viață nouă. Dincolo de cifrele 
seci ale acestui bilanț de succese 
trebuie reținut, între altele, fap
tul că de unde înainte de Eli
berare aria sporturilor care s-au 
impus în marile competiții inter
naționale și la care, reprezentan
ții lor, au izbutit să obțină per
formanțe la nivelul... podiumului 
de premiere, era restrînsă doar 
la citeva discipline, în cei 30 de 
ani care au trecut de atunci, 
această arie a fost foarte mult 
lărgită și diversificată. In pre
zent aproape că nu există ra
mură sportivă care, intr-un fel 
sau altul. să uu-și fi adus con
tribuția la zestrea de medalii, de

record mondial la 
(Smaranda Brâescu) 

la Jocurile 
atletism). A- 
mai adaugă 
importantă, 

și încheie

id de condiții mi- 
trepte in ierarhia 
depunind o acti-

iii dintre sportivii

|1 XI-lea al P.C.R., 
partidului nostru 
Român, ' promit 

gloria sportivă a

lai patriei, crescuți 
Ire partidul nostru, 
I fascistă. In acești 
I și ca sportiv. Am 
rezultatele înregis- 
pnale, prin cuceri- 
uminat cu intrarea 
pn de box amator 
Irumat cu atenție, 
| realizat pe tărîrn 
|a clubul „Steaua". 
Isc partidului care 
lipeți nici un efort 
halte a renumelui

prima oară peste 
Im 33 și continui 
Ideține 4 titluri de 
jprecierea colegilor 
luncă și artă" din 
se află 7 diplome 
e echipe, premiile 
, cind am devenit 
aecernate la C.M. 
[știpat medalia de 
L’u, precum și alte 
Iternaționale. Pen- 
Isă cu titlul de 
Imul parcurs de 
țrtidul este pârin-

tricitelor generații 
\int liber, in mij- 
aată cu România 
ca și sentimentele 
a dragoste pentru 
i decenii conduce

destinele patriei, se contopesc en bucuriile ți împlinirile 
întregului popor. Ca sportivă ant cunoscut suprema sa
tisfacție, ciștigarea titlului de campioană olimpică, la 17 
ani, am ascultat imnul țării mele iu îndepărtata Japo
nie. Acum, ca cercetător ta centrul de cercetări pentru 
educație fizică ți sport mă străduiesc să fiu ia pas cu cei 
care scriu azi istoria sportivă a țări»**.

ȘTEFAN PETRESCU (tir)
„In acești ani de la Eliberare, de cind partidul 

cirma țării, asemenea celorlalți sportim. am beneficiat 
din plin de condițiile optime avute ta dispoziție pentru 
dezvoltarea mea ca sportiv de performanță, pentru for
marea mea ca cetățean apt să contribui și eu la con
strucția socialistă pe pământul pe care m-am născut. Clș- 
tigător al titlului olimpic la pistol viteză ia 1956, la Mel
bourne (Australia) pot să spun ci am avut parte de 
toate satisfacțiile. Distins cu tulurile de maestru ți 
maestru emerit al sportului, ea ți cu diferite ordine ți 
medalii, iar apoi, activind ea antrenor la clubul Dinamo 
și in cadrul lotului reprezentativ, am primit și înaltul 
titlu de antrenor emerit. Sint mindru ci pot să-mi aduc 
ți in continuare aportul la ridicarea noilor generații de 
trăgători.

NICOLAE NAVASART (caiac-canoe) :
„La acest ceas de sărbătoare, de bucurie ți mindrie 

națională, mica noastră familie, a caiacului și canoei 
este fericită că și-a adus contribuția la creșterea presti
giului sportiv al României libere. Sportul nostru este un 
sport nou, care și-a făurit tradiția și faima in aceste trei 
decenii de plenară afirmare românească. Sint fericit că 
printre cei care au pus cărămidă de cărămidă la temelia 
și apoi la ridicarea și consolidarea edificiului sportului 
românesc mă număr ți eu ea antrenor ți pedagog. Iar 
înaltele aprecieri acordate de conducerea de partid și de 
stat, materializate prin acordarea de ordine ți medalii, 
atit mie cit și unor performeri din această ramură 
tivă, constituie un imbold permanent in activitatea 
tră“.

spor- 
noas-

SONIA IOVAN (gimnastică) :

nces-„încerc o mare satisfacție de a fi contemporana 
tor vremuri minunate. De ultimii 30 de ani — ani de pu
ternic avint și împliniri pentru poporul nostru — se 
leagă cele mai importante realizări ale mele. Împletind 
munca și perseverența cu talentul ți pasiunea sportivă, 
intr-un cadru organizatoric ți cu condiții dintre cele mai 
bune, am cunoscut satisfacții de care sint realmente min- 
dră. Medaliile de bronz cucerite Ia J.O. de la Melbourne 
și Roma ca și cele de la campionatele europene, calitatea 
de lector universitar, iată tot atitea motive de a încerca 
o profundă emoție, acum, in preajma istoricei aniversări".

victorii și recorduri _
lui românesc. în cele trei dece
nii la care ne referim, sportul 
românesc, ca și 
activitate din 
marcat un salt 
tăzi fiind tot 1 
plinele in care 
poziție fruntașă 
temațională. Ia condițiile creș
terii continue a 
al întregului 
sportive au avut posibilitatea să 
iasă la iveală și, pur și simplu, 
să irumpă spre înaltele cote ale 
marii performanțe.

___ mare succes txxst-belse 
inregișțrat. in 1948. echipa 

— * care a cuce-
titlul de campioană mondială

alte domenii de 
țara noastră, a 
impresionant, as- 

tnai multe dlscî- 
România deține o 

i in ierarhia in-

Primul
l-a ‘ 
de șah a României 
rit
la compoziție sahistă. Trăgătorul 
Iosif SÎrbu a fost primul dintre 
sportivi; noștri deținători ai me
daliei olimpice de aur. In 1962, 
iar echipajul Anton Por.gratz. Ti- 
beriu Mirean. Anton SInceac și 
Nicolae Rada a ciștigat, în 1955, 
primul t.tlu european la cano
taj in proba de schîf 4 f.c. In 
acest context, trebuie notată și 
performanța mărșăluitorului Du
mitru Paraschivescu (1.08 28,0 pe 
15 km) care, in 1949. a fost pri
mul recordman mondial al țării. 
Aceste succese au fost urmate 
de altele, de la an la an tot mai 
însemnate. Canoistul Leon Rot- 
man a izbutit, de pildă, să cu
cerească la aceeași Olimpiadă, in 
1956, două medalii de aur, Io
landa Balas a deținut titlul olim
pic la înălțime ia două ediții ale 
J.O. (1960 • și 1964). handbaiiștii 
au cucerit de patru ori. titlul de 
campioni ai lumii ; luptătorul 
Gheorghe Berceanu, canoiștii Si- 
mion Ismailciuc, Alexe Dumitru, 
Ivan Patzaichin și Simion Cova- 
liov și-au ornat palmaresul cu 
victorii răsunătoare la campio
natele europene și mondiale, la 
Jocurile Olimpice etc.De altfel, mai cu seamă în ul
tima perioadă de timp, prezența 
sportivilor români în marile com
petiții internaționale, a fost pri
mită cu interes și aureolată de 
numeroase succese de prestigiu. 
La caiac-canoe, la lupte, la hand
bal, la popice, box. tenis, tenis de 
masă etc. reprezentanții României 
sint astăzi valori de frunte ale 
snortului mondial si ca și cei
lalți sportivi și tehnicieni româ
ni. apreciați și stimați pentru 
comportarea lor, pentru rezulta
tele obținute, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea internațio
nală a ramurilor de sport res
pective.

De unde, înainte de Eliberare. 
România a găzduit doar foarte 
puține competiții de amploare, in 
ultima vreme asemenea mani fes - 

sportive internaționale au 
tot mai numeroase si la tot 
multe ramuri sportive.
prezent, sportivii români 

angrenați țu toate forțele, 
cu toată priceperea, pentru 
gătirea. ia un nivel corespj 
tor. a participării ior la Joc 
Olimpice din 1976.

Romeo VILARA

MEDALII 
canoe. 12 
modefism, 
1 pescuit stationer) 
MEDALIi —-----
MEDAUI

(19 atletism)
(21 haltere, 19 atletism, 2 popice, 2 tir)

Această fotograf ie-document reprezintă 
momentul in care Iolanda Balaș a obținut, 
la Sofia, în 1961, recordul mondial de 1,91 m
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teria&i*  si spirituale, în întreaga 
•sferica vieții sociale.

în cadrul acestor profunde 
schimbări, al înnoirilor si avîntu- 
rilor înregistrate în toate domenii
le de activitate, se înscrie, desi
gur, si impetuoasa dezvoltare pe 
care mișcarea noastră sportivă — 
condtaă și sprijinită permanent de 
partid — a cunoscut-o în cele trei 
decenii de nouă istoric.

Ne amintim cu mîndrie si 
caldă' recunoștință faptul că la 
foarte bulină vreme de la în
făptuirea, insurecției naționale an
tifasciste armate, avînd în fată 
multitudinea problemelor de im
portanță istorică ridicate de înce
putul revoluției proletare în tara 
noastră. Partidul Comunist Român 
s-a aplecat cu grijă părintească si 
asupra aptivitătii de educație fizi
că Si sport, creînd — la 15 sep
tembrie 1944 — Organizația Spor
tului Popular, prima organizație 
cu caracter democratic din exis
tenta: mișcării sportive din Româ
nia. Acordînd educației fizice si 
sportului un rol tot mai important 
în formarea multilaterală a omu
lui societății socialiste. în procesul 
de educare comunistă a tineretu
lui. a maselor largi de oameni ai 
muncii, partidul nostru a stabilit 
cu clarviziune — prin mai multe' 
documente de excepțională valoare 
teoretică și practică, — direcțiile 
și obiectivele corespunzătoare fie
cărei etape de dezvoltare a miș
cării sportive. Un inestimabil 
sprijin l-a constituit. în acest 
sens, pentru mișcarea sportivă a- 
paritlă Hotărîrii Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist' Român din 28 februarie — 2 
martie 1973, cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice si 
sportului.

Conducerea de către partid s-a 
manifestat si se manifestă, de a- 
semenea, în multe alte planuri, în 
întreaga viată sportivă a tării. 
Paralel cu stabilirea orientărilor 
Si direcțiilor de dezvoltare, a sar
cinilor si obiectivelor, partidul si 
statul nostru au creat mișcării 
sportive din., țara noastră condi
țiile necesare unui progres con
tinuu si ale unei afirmări multila
terale.

Mișcarea noastră sportivă dispu
ne astăzi de o puternică bază ma
terială —’ complexe sportive, sta-’ 
dioane. bazine si săli, mii de te
renuri simple — incomparabilă cu 
ceea ce exista înainte de 1944. A 
fost .creat un cadru organizatoric 
pe măsura cerințelor de a cunrin- 
de fn practicarea sistematică a 
exercjțiilor fizice si sportului în
tregiți tineret, masele largi de oa
meni ai muticii. Spre deosebire de 
cele eîteva sute de grupări — cu 
activitate extrem de redusă — 
existente înainte de 1944, astăzi 
baza organizatorică a mișcării 
sportive este compusă dintr-o 
vastă rețea de peste 10 000 de uni
tăți -'sportive. asociații, cluburi, 
scoli sportive, licee cu program de 
educație fizică, centre de inițiere. 
Succese incomparabile cu trecutul 
au £oșt. de asemenea, obținute și 
în importantul domeniu de selec
ționare. pregătire si folosire a ca
drelor , de specialiști. Zeci de mii 
de activiști obștești si de instruc
tori voluntari, peste 6 000 de an
trenori si anroape 8 000 de profe
sori da educație fizică, cărora li 
se adaugă multe alte cadre spor-

CONFIDENȚE... NOTE... CONFIDENȚE... NOTE...
O 10, PESTE TOT I Intr-o frumoasa 

ținuta sportiva s-au prezentat simbătâ 
la Cluj organizatorii partidei C.F.R. - 
Dinamo, recte conducerea asociației fe
roviare. fnainte da joc, la cabine, con
ducerea echipei feroviare a oferit for
mației oaspete, arbitrilor și reprezen
tanților presei buchete de fiori, precum 
și o ilustrată pe care scria : „Vă urăm 
succes în noul campionat de fotbal'1.

Apoi, îngințe $de a se da citire for
mațiilor de lă stația de radioamplificare, 
echipa vizitatoare a fost felicitată ©en
try locul (2) ocupat în trecuta ediție a 
Diviziei A în ambianța creată, publicul 
s-a înscris șî el într-o atitudine de fair- 
play, aplaudînd adesea fazele de auten
tic fotbal realizate de bucureșteni.
• PRIMĂVARA GENERALA IN FOT- 

BALUL IEȘEAN. Sub îndrumarea acestui 
mereu tinăr llîe Oană, care a purces la 
o temerară acțiune de revitalizare a 
latului Politehnicii șî ,,statul major" a 
făcut apel la oameni ,noî și, cum l-am 
văzut, plini de entuziasm și încredere. 
Secundul, L. Antohi, e un debutant în 
această misiune, la fel ca și fostul fun
daș al lui Gaz Metan Mediaș și, mai 
tîrziu,. S. C. Bacău, Carol Gros, antre
norul „speranțelor". Să sperăm că ac
țiunea, care nu e lipsită de un procen
taj de risc, se va încheia cu bune rezul
tate. Viitorul fotbalului ieșean va preț 
zenta, astfel, o frumoasă doză de sigu
ranță șl de progres I

9 ȘCOALA BRAȘOVEANA NU SE 
DEZMINTE. Un nou debut divizionar A, 
duminică, in echipa Steagul roșu : fun
dașul centrai Mihăilescu, transferat ir» 
aceasta vara de la Metalul Plopeni., 
Așadar, formația brașoveană nu se dez- 
mintei contînuînd, cu curaj, politica de 
promovare a unor elemente talentate dir»

PogoSo Sportul

«K, i ;. --f w -j.-
tive. organizează si îndrumă as
tăzi bogata activitate .sportivă de 
masă șj Ide performanță din toate 
Județele jării.

Valorificînd întreg acest an
samblu de condiții, puțerpic însu
flețiți de dorința de a-si manifes
ta recunoștința pentru grija pă
rintească pe care le-o poartă 
partidul si statul nostru, tinerii 
sportivi ai patriei, antrenorii si 
profesării de eddeatie fizică, între
gul activ al mișcări}, sportive, 
s-au străduit de-a lungul acestor 
ani să îndeplinească exemplar 
sarcinile încredințate de partid, să 
asigure educației fizice și sportu
lui progrese necontenite, un avînt 
pe măsura cerințelor.

Bilanțul aniversar al, celor trei 
decenii de nouă istorie a mișcării 
sportive' cuprinde în brimul rînd 
dezvoltarea largă a sportului de 
masă, OBIECTIV FUNDAMENTAL 
STABILIT DE PARTID ÎNCĂ DE 
LA ÎNFIINȚAREA ORGANIZA
ȚIEI SPORTULUI POPULAR. 
De-a lungul acestor ani. acțiunile 
sportive de masă aU crescut în 
amploare, au căpătat continuitate, 
s-au închegat Intr-lin sistem com- 
petițianal "bine definit si structu
rat ja toate nivelurile mișcării 
sportive. Pentru a exprima cotele 
actuale de dezvoltare a sportului 
de masă este, credem. suficient 
să amintim că la ediția inaugurală 
a „Cupei tineretului", competiție 
de amploare organizată în baza 
prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie, au luat parte. LA ETA
PELE DE MASĂ ȘI LA FINÂLE- 
LE DISPUTATE PÎNĂ ACUM, 
PESTE 5 000 000 DE CONCU
RENȚE

Ansamblul minunatelor condiții 
create de partidul și. statul nostru 
au prilejuit, de asemenea. O PU
TERNICA AFIRMARE A SPOR
TULUI ROMANESC SI ÎN ARE
NA INTERNAȚIONALA. în în
treaga istorie sportivă pînă la 23 
August 1944 — doar două medalii 
olimpice (una de argint si una de 
bronz) si alte eîteva performante 
de valoare. în ultimele trei dece
nii — 71 DE MEDALII OLIMPI
CE, 208 CUCERITE LA CAMPIO
NATELE MONDIALE. 316 OBȚI
NUTE LA CAMPIONATELE EU
ROPENE ! Progresele sînt impre
sionante si ne umplu inimile de 
bucurie șî mrndrie. în trecut a- 
proapa anonim, sportul românesc 
a devemr astăzi o tartă în arena 
olimpică, mondială și europeană, 
cucerind pretutindeni prețuire, res- 
peet: și adrșira

Puternic. Ittsițfletitr: de, apropie
rea celor două istorice evenimen
te din viata ponorului si a .țării 
— cea de a XXX-a aniversare a 
Eliberării și Congresul al XI-lea 
al partidului — sportivii si antre
norii, întregul ' activ ăl mișcării 
sportiVe s-au angajat cu entuziasm 
în îndeplinirea exemplară ă pre
vederilor Hotărîrii de partid din 
1973,. întîmpințnd' marile sărbători 
cu noi si importante . succese în 
dezvoltarea sportului de masă. în 
îmbunătățirea performanțelor, pen
tru reprezentarea cu demnitate a 
sportului românesc în intilnirile 
interna tămâie.

Bogatului bilanț aniversar acti
vul mișcării sportive îi adaugă 
omagiul fierbinte si deplina, recu
noștință, datorate partidului pen
tru toate succesele acestor trei de
cenii de impetuoasă dezvoltare, 
înflorire si progres.

eșaloane competiționale inferioare. Asa 
cum a fost și cazul cu Anghei, Anghe
lini, Șerbănoiu, Papuc și Hirlab de la 
echipa de tineret-rezerve, cu Naghi, 
Maîeescu și OJteanu, jucători cărora ti 
s-a oferit, ia Brașov, posibilitatea con
sacrării și, mai ales, cu Purcaru, fotba
list recuperat, după o îndelungată pe
rioadă de anonimat. Rămîne ca Mihăi
lescu să confirme încrederea ce i s-a 
acordat, învățînd de la cei dinaintea sa 
numai lucrurile care au contribuit la a- 
firmarea lor I
• NELINIȘTI, Sîmbătă, înaintea par

tidei Steaua — „U“ Cluj, în ambele ta
bere, mari neliniști. Antrenorul Constan
tin Teașcă nu știa cu eîteva minute îna
inte de începerea jocului ce formație va 
trimite în teren („Sătmăreanu și iordâ- 
nescu nu sînt complet refăcuți după re
cente accidentări, fui Smhrandache i-a 
fost râu azi-noaptePortarul Lâzârea- 
nu știa că va avea de făcut față unu» 
adversar de primă mînă („Sînt cinci ju
cători din lotul reprezentativ în formația 
Stelei I*).  Pînă la urmă, Sătmăreanu a 
înscris un gol și a jucat tot meciul, 
Iordănescu a fost cel care a deschis 
scorul, Smarandache a evoluat in toate 
ce!e 90 de minute. Doar Lăzăreanu nu 
a făcut față emoției și a apărat foarte 
slab...
• AMENAJĂRI LA STADIONUL DIN 

PETROȘANI. Spectatorii la partida Jiul 
— Chimia Rm. Vsîcea au rămas plăcut 
impresionați de noua față a stadionului 
din Valea Jiului. In timpul ce s-a scurs 
de la ediția trecută a campionatului și 
pînă duminică conducerea clubului, spri
jinită substanțial de organele sportive 
locale șî de activiști voluntari, a trans- 
format toate instalațiile, începînd cu 
terenul de joc și pînă la anexele sani
tare. Acum, terenul — pe toată întinde
rea sa este acoperit de gazon, vestid- 
rele au fost renovate, așa cum s-a în- 
timplat și cu banchetele de la ambele 
tribune. Deci, stadionul din Petroșani .«re 
o altă față și pentru eforturile depuse.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG -
LOTUL REPREZENTATIV 3-1 (2-0)

BRAUNSCHWEIG, 21 (prin te
lefon). Marți seara, pe stadionul 
Eintracht, în fata a 10 000 specta
tori, a avut loc întîlnirea dintre 
formatia-gazdă. Eintracht Braun
schweig, din prima ligă a campio
natului vest-german. si lotul re
prezentativ al României. Partida 
a luat sfirșit cu victoria lui Ein
tracht, la scorul de 3—1 (2—0). 
Trebuie spus însă că diferența 
este exagerată : momentul care a 
decis soarta partidei se situează 
între minutele 29—31 cînd fotba
liștii români âu fost surprinși de 
acțiunile gazdelor, primind două 
goluri.

Partida a plăcut prin ritmul și 
varietatea fazelor, la nivelul spec
tacolului adueîndu-si contribuția 
ambele echipe. Antrenorii lor au 
declarat la sfirșit că meciul s-a a- 
rătat util pentru programul de 
pregătire al elevilor lor.

Cele patru puncte au fost măr
ește. in ordine, de : Gersdorf (min. 
29). Dremmler (min. 31), Gerler 
(min. 73) și Dudu Georgescu 
(mia. 78).

Arbitrul REWELS (Hanovra) a 
condus echipele :

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG:

CUPLAJUL DE LA 
ETAPEI a III a 
A DIVIZIEI A

Duminică, întîlnire cu a 3-a 
etapă a Diviziei A la fotbal. în 
opt orașe ale țării cea mai im
portantă competiție a socceruiui 
nostru programează jocuri în 
care patru dintre învinsele de 
sîmbăta trecută (F. C. Constanța, 
Olimpia Satu Mare, Universita
tea Craiova si „U" Cluj) se vor 
afla în deplasare. Ceea ce pre
supun^ din partea lor, un plus 
de efort și voință, pentru un re
zultat bun. După cum alte patru 
dintre’formațiile care au cunos
cut succesul în runda nr. 2 (Po
litehnica Iași, F.C.M. Reșița, 
Steagul roșu și F. C. Argeș) vor 
evolua în deplasare, ceea ce pre
supune că vor da o replică pu
ternică adversarelor lor.

Etapa este dominată de cupla
jul din Capitală în care evolu
ează echipa campioană (dornică 
de revanșă după eșecul de sîm
băta trecută) în compania unei 
formații capabilă de un meci re
marcabil. Sportul studențesc. Și, 
în vedetă, una dintre partidele 
de mare tradiție ale fotbalului 
nostru, Dinamo — Steaua. Dar 
nu trebuie deloc să le socotim 
de „a doua categorie' pe cele
lalte întîlnirL Așteptăm de la

activiștii d»h Valea Jiului merită sincere 
felicitări I
• O LECȚIE UTILA PENTR'J AMBELE 

FORMAȚII. înaintea meciului de la Cra
iova, în vestiare, președintele asocia
ției din Tg. Mureș, it col. Gh. Pintilie, 
ne mărturisea că echipa sa a venit în 
orașul campionilor să lupte cu toate 
forțele sale, fără teama de a pierde 
La sfirșitul jocului cele declarate de 
conducătorul • fotbaliștilor mureșeni s-au 
adeverit. De altfel, Hajnal ne-a eonfir- 
mot seriozitatea cu care mureșenii au 
pregătit acest joc. „Și apoi, spunea Haj
nal, bănuiam că după euforia cîștigării 
campionatului, studenții sînt prea încre
zători în forțele lor. Și aceasta dău
nează". Să sperăm că meciul a consti
tuit o lecție pentru ambele formații.

• MULTILATERAL... Valorosul nostru 
arbitru de fotbal Nicolae Rainea, care — 
delegat de către F.t.F.A. — a oficiat 
la eîteva dintre meciurile recentulu» 
campionat mondial, întrunind aprecieri 
elogioase, se dovedește a fî și un bun 
mînuitor al condeiului. El este autorul 
unei suite de interesante însemnări de 
la Weltmeisterschaft, care sînt difuzate 
săptămînal (lunec) de către studioul 
de radio lași.
• Sîmbătă, la Reșița, antrenorul e- 

chipei locale, Ion Reinhardt, ne spunea 
referitor la jucătorul Beldeanu, care pînă 
nu de mult constituia un caz negativ» „In 
ultima vreme, Beldeanu s-a pregătit In 
mod foarte conștiincios șî duce o viață 
sportivă fără reproș I"

$ IMIXTIUNI. Cu mai bine de doi ani 
în urmă, la conducerea tehnică a divi
zionarei B, Politehnica Timișoara, a fost 
numit Ion lonescu, un antrenor tînăr, 
ambițios, foarte bine pregătit șî ferm 
hotârît să facă tot posibilul pentru pro
movarea echipei în prima divizie. Si 
„Poli." a promovat. Apoi s-a menținut. 
Mai mult, a ajuns și pînă în finala 
„Cupei României". Ion lonescu A FOST 
AJUTAT Șl LASAT să-și desfășoare in 

Franke — Gryb. Edelmann, Koll- 
mann, Berghofer — Edrich (Drem- 
mler), Handschuh, Gersdorf — 
Brungs, Frank. Gerler.

LOTUL REPREZENTATIV : Ră- 
ducanu (min. 87 Iordache) — Che- 
ran, Antonescu, Sătmăreanu IL 
Anghelini (Hajnal) — Iordănescu 
(Beldeanu). Dumitru, Dinu — Lu- 
cescu, Dudu Georgescu, Marcu 
(Troi).

ERICH GRAFHOF
Biroul de presă Eintracht

DUMINICĂ In capitală
In afara cuplajului de pe 

stadionul „23 August", dumi
nică, în Capitală se vor des
fășura următoarele partide de 
fotbal : © Stadionul Politeh
nica, ora 10 : Sportul stu
dențesc — Univ. Craioyftit (ti- 
neret-speranțe) ; • Stadionul 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul 
— Progresul București (Di
vizia B) ; ® Terenul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Gaz me
tan Mediaș (Divizia B) : ®
Stadionul Giulești, ora 11 : 
Rapid — Voința București (Di
vizia B).

BUCUREȘTI IN FRUNTEA PROGRAMULUI

Acțiune încheiată în careul fotba
liștilor gălâțcr.t. Portarul Baglogiu 
a reținut balonul centrat intr-o 
„grămadă" de jucători. (Fard din 
medul Steagul roșu — F. C. Galați, 
disputat in etapa de âmbătji) 

Foto : S. BAKCSY.

această tefâpă întreceri echilibra
te și, mai cu seamă, de un ridi
cat nivel 1

CONFIDENȚE...
bune condition» activitatea. Iertă însă 
că, de la o vreme, ni se plîngea recent 
antrenorul clb-violeților pe Bega,
cițiva reprezentanți din conducerea clu
bului cu început să se amestece în 
treburile antrenorului. De ce ?
• PROMOVAȚI Șl „VETERANI-. Din 

formația oliniotă de F.C. Argeș In par
tida cu Olimpia Satu Mare, nu rr.al 
puțin de cinci jucători constituiau pro
duse ale Centrului de juniori din Pi
tești, condus de antrenorul Leonte la- 
novschi. |n afara lui Radu I și Aricit', 
binecunoscut? amatorilor de fotbal, au 
mai jucat Radu l! (promovat de antre
norul Halagian direct de la echipa de 
juniori), Moisescu și Cirstea. • Unu! 
dintre „veteranii" fotbalului piteștean 
este medicul Paul Tomescu : o dată cu 
acest campionat el a început cea de 
a 16-a stagiune clăturl de F.C. Argeș.

PE MICUL ECRAN
F.R. Fotbal și Studioul de 

Televiziune au stabilit ca în 
perioada 25 august — 28 sep
tembrie următoarele meciuri 
din Divizia A să fie transmise 
pe micul ecran : duminică 25 
august, ora 18, Sportul stu
dențesc — Universitatea Cra
iova (repriza a Il-a) : ora 20, 
Dinamo — Steaua (repriza a 
II-a) ; miercuri 28 august, ora 
17, F.C Constanța — U.T.A. ; 
duminică 1 septembrie, ora 
15, Sportul studențesc — Jiul ; 
sîmbătă 7 septembrie, ora 16, 
Steagul roșu Brașov — Stea
ua ; sîmbătă 14 septembrie, 
ora 16 Sportul studențesc — 
Dinamo : sîmbătă 28 septem
brie. ora 16, Olimpia Satu 
Mare — Universitatea Cr^pva.

ACTUALITĂȚI

® ECHIPA ETAPEI. Pe baza 
notelor acordate de cronicarii zia
rului nostru, echipa etapei a doua 
are următoarea alcătuire : NAGEL
— CHERAN, DOBRAU, SATMA- 
REANU II, DELEANU — R. NUN- 
WEILLER, MULȚESCU, SURD AN
— FAZEKAS, NESTOROVICI, 
MUBEȘAN.

• CLASAMENTUL ECHIPE
LOR DE TINERET-SPERANȚE :
1. U.T.A. 4 p (golaveraj : 8—1),
2. Univ. Craiova 4 p (5—0). 3—4. 
Dinamo (5—1) șî F.C. Galați (6—2) 
4 p, 5. Steaua 3 p (5—2), 6. Chi
mia Rm. Vîleea 3 p (5—3). 7. F.C. 
Constanta 3 p (2—1), 8. Sportul 
studențesc 2 p (8—2). 9. F.C. Ar
geș 2 p (2—1). 10. Olimpia Satu 
Mare 2 p (3—3). 11. Politehnica 
Iași 2 p (3—3), 12. Politehnica Ti
mișoara 1 p (4—6). 13. A.S.A. 1 p 
(1—4), 14. Jiul 1 p (0-4), 15. C.F.R. 
Cluj 0 p (1—4). 16. „U“ Cluj 0 p 
(1—6), 17. F.C.M. Reșița 0 p (2-8), 
18. Steagul roșu 0 p (1—11).

* „CUPA A+T“ : 1. Dinamo 
8 p (9—2), 2. U.T.Ă. 6 p (11—4), 3. 
Steaua 6 p (10—5), 4. Univ. Craio
va 5 p (8—4), 5. F.C. Constanta 
5 p (5—4). 6. Sportul studențesc 
4 p (10—4). 7. F.C. Argeș 4 p (6—4),
8. Olimpia Satu Mare 4 p (6—O.X-
9. Politehnica Timișoara 4 p (7—7),
10. F.C. Galati 4 p (6—7), 11. Po
litehnica Iași 4 p (4—6), 12. AS.A. 
4 p (5—7). 13. Chimia Rm. Vîl
eea 4 p (6—9), 14. Jiul 3 p (5—6), 
15. C.F.R. Cluj 2 p (3—6), 16.
F.C.M. Reșița 2 p (6—11). 17.
Steagul roșu 2 p (5-13), 18. ,.U“ 
Cluj 1 p (4-11).

’Programul complet o! eta- 
pei a 3-a este următorul
TIMIȘOARA :
Poli. — Politehnica lăți
PETROȘANI :
Jiul — F. C. Constanța
TG. MUREȘ :
A.S.A. — F.C.M. Reșița 
GALAJI :
F. C. — Olimpia S. Mare
ARAD :
U.T.A. - St. roșu
CLUJ :
C.F.R. — F. C. Argeș
RM. V1LCEA :
Chimia — „U" Cluj
BUCUREȘTI :
Sp. stud. — Univ. Craiova 
(stad. „23 August")
BUCUREȘTI :
Dinamo — Steaua
(stad. „23 August")

începutul tuturor partide
lor și a cuplajului din Ca
pitală, la ora >17.

[TAPĂ COMPIETĂ ÎN DIVIZIA 8
Divizionarele C participă duminică 

In „Cupa Rfimânid"
în divizia secunda întrecerea con

tinuă duminică cu disputarea eta
pei a IlI-a. Partidele se anunță 
echilibrate, așa cum de altfel s-au 
arătat și primele două runde, de
oarece majoritatea formațiilor în
cearcă. de pe acum, să se plaseze 
cît mai bine în clasamente.

In schimb, echipele care activează 
în Divizia C vor participa, alături 
de formațiile calificate din etapele 
precedente, la ,;CUPA ROMÂNIEI». 
Regulamentul competiției prevede 
că în cazul terminării la egalitate 
a unor meciuri, acestea se vor 
prelungi cu două reprize a cite 15 
minute. Dacă egalitatea se va men
ține și după prelungiri, pentru de
partajarea echipelor se vor executa 
lovituri de la 11 m în condițiile 
prevăzute de regulament (art. 109,, 
punctul C. pînă la art. 110).



PRIMIRE EA PRESEDINTEEE C. N. E. F.S.
Tovarășul Emil Drăgănescu, vi- 

ccprim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
a primit marți 20 august pe mi
nistrul federal de interne al Re
publicii Federale Germania, prof, 
dr. Werner Maihofer, conducăto
rul delegației Republicii Federale 
Germania la Conferința Mondia
lă a populației, organizată de 
către ONU la București. Minis
trul federal de interne răspunde 
în R. F. Germania și de proble
mele legate de sport.

De mîine, în Italia, EDIȚIA A XV-a
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE BASCHET FEMININ

De mîine începe în Italia, în în
sorita Sardinie, ediția a XV-a a 
campionatului european feminin de 
baschet, o întrecere deosebit de 
echilibrată, cu multe candidate la 
medaliile de argint și de bronz (ce
le de aur neputînd fi pierdute, în 
mod normal, de sportivele sovie
tice).

Printre pretendente se află și re
prezentantele României, alături de 

ale Bulgariei. Poloniei. Ceho
slovaciei. Franței. Ungariei și Iugo
slaviei. Baschetbalistele țării noas
tre au plecat ieri spre Nuoro, loca
litatea gazdă a competiției.

PROGRAM, 
MOD DE DESFĂȘURARE

Cele 12 echipe calificate (a 13-a 
— Italia — va participa direct la 
turneul final 1—7) se vor întrece în 
cadrul a trei grupe, alcătuite ast
fel : Cehoslovacia, Olanda, Franța, 
Danemarca (vor juca la Cagliari) ; 
U.R.S.S., R. F. Germania, Ungaria, 
Iugoslavia (la Sassari) ; România, 
Bulgaria, Polonia, Spania (la Nuo-

„Trofeul Tomis“ la volei masculin

AZI, ULTIMELE DISPUTE
CONSTANTA, 21 (prin telefon), 

întrecerile „Trofeului Tomis" la 
volei masculin au continuat în 
Sala sporturilor din localitate. 
Echipa României a întîlnit repre
zentativa Ungariei, de care a dis
pus cu 3—0 (6, 6, 13), dar evolu
ția sportivilor noștri nu s-a ri
dicat nici în acest meci la nive
lul așteptărilor. Ei au comis 
multe greșeli la preluare, la e- 
fectuarea blocajului și a dubla
jului, au jucat static în linia a 
II-a, deși formația maghiară nu 
i-a solicitat decît în setul al 
treilea, cînd a fost la un pas de 
victorie, conducînd cu 12—7. Ar
bitrii- I. Koszijcli (Polonia) si V. 
Anghelov (Bulgaria) au condus 
bine următoarele formații : RO
MANIA — Oros (Dumănoiu), Du- 
mănoiu (Păușescu), Arbuzov, 
Schreiber, Tutovan (Stancu), U- 
dișteanu ; UNGARIA — Petreka- 
nics, Nagy, Bogart (Huszar), Po- 
lany (Urban), Mondy (Kasziba), 
Kovacs (Dorocszy).

CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH 

TITLUL SE VA DECIDE DUPĂ BARAJ!
La Timișoara a luat sfîrșit 

turneul final al campionatului 
național feminin de șah. Pe pri
mul loc, la egalitate de puncte 
(10 din 13 posibile — 77 la sută), 
s-au clasat maestrele internațio
nale SUZANA MAKAI si MAR
GARETA TEODORESCU, care 
urmează să susțină un meci de 
baraj pentru desemnarea dețină
toarei titlului.

Urmează ; Eleonora Gogâlea 9,

La întrevedere au participat 
general It. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte și Lia Manoliu, vi
cepreședinte al CNEI'S.

A luat parte Erwin Wickert, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb dc păreri despre dezvol
tarea educației fizice și sportului 
în cele două țări, precum și des
pre relațiile dintre organizațiile 
sportive din România și R. F. 
Germania.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

ro). Primele două din fiecare grupă 
se vor califica pentru turneul final 
1—7. următoarele vor juca pentru 
locurile 8—13. Echipa României va 
întîlni vineri Bulgaria sîmbătă Po
lonia și duminică Spania.

REPREZENTANTELE ROMÂNIEI
Ecaterina Savu — căpitana echipei 

(născută în anul 1946, a susținut 245 
de meciuri în echipa națională, are 
1,79 m înălțime, joacă la Politehnica 
București), Suzana Szabados (1948— 
184—1,68 — Politehnica), Gabriela
Ciocan (1947—226—1.81 — Politehnica), 
Ileana Gugiu (1947—204—1,70 — Ra
pid), Angelica Tita (1930—34—1,31 — 
IEFS), Clara Szabo (1951—61—1.73 — 
IEFS), Ștefania Giurea (1931—23—1,90
— IEFS), Diana Mihalic (1954—13—1,73
— IEFS), Viorica Balai (1952—33—1,75
— IEFS), Rodii-a Goian (1954—26—1,84
— Universitatea Timișoara), Mariana
Andreescu (1957—9—1.89 — Voința
București), Maria Roșianu (1952—14— 
1,70 — Voința București). Antrenori; 
Sigismund Ferencz (antrenor eme
rit) și Ioan Nicolau; arbitru ; Nico-

Celelalte rezultate : Cehoslo
vacia — Bulgaria 3—1 (5, —7, 8, 
12), R. D. Germană — Polonia 

3—1 (5. 13, —15, 7). Iugoslavia — 
Italia 3—0 (3, 2, 9).

Turneul se încheie joi.
P. ENACHE — coresp.

la bacău a Început turneul international 
„CUPA PRIETENIA ' LA HANDBAL FEMININ

BACAU, 21 (prin telefon). — în 
fata unui numeros public, marți 
după amiază, a avut loc pe tere
nul Libertății din localitate festi
vitatea de deschidere și. în conti
nuare, primele partide din cadrul 
competiției internaționale de hand
bal feminin (junioare), dotată cu 
„Cupa Prietenia". Cele 8 formații 
participante au fost împărțite in

Margareta Mure.șan 8*/ 2, Lia Bog
dan 7i/2, Dana Nuțu și Ligia Jie- 
man 7, Viorica Tolgyi și Iudit 
Kanton Maria Pogorevicî
5*/j,  Emilia Chiș 5, Elena Rădu- 
canu 41/,, Luminița Cirmaciu 2*,2>  
Anca Gheorghe 1V2 puncte.

De remarcat succesul obținut 
de tinerele jucătoare Dana Nuțu 
și Ligia Jicman, al căror punc
taj se încadrează in normele 
candidatelor de maestre.

•>
C. M. DE BOX DE LA HAVANA 

c gruiescu Învinge net la puncte 
PE IRLANDEZUL DAVID LARMOUR

Cel de al doilea boxer român 
care a urcat ringul campionatelor 
mondiale de la Havana a fost 
Constantin Gruiescu. în cadrul 
categoriei muscă, sorții i-au de
semnat un adversar cunoscut, pe 
irlandezul David Larmour, cam
pionul Commonwealthului. In 
cursul lunii februarie, la Bel

ise Iliescu : conducătorul delegației: 
Octav Dmiitriu, secretar general al 
F.R. Baschet.

Sîmbătă și duminică, la Pitești 

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE JUDO ALE ROMÂNIEI
Sîmbătă și duminică. Sala sportu

rilor din Pitești va găzdui întrecerile 
celei de a IlI-a ediții a Campiona
telor internaționale de judo ale Ro
mâniei. La. competiție vor participa 
judoka din 5 țări — Bulgaria Ceho
slovacia, Elveția, U.R.S.S. și Româ
nia. Pe listele de Înscriere figurează 
cîteva nume de rezonantă în judo-ul 
mondial, cum sint S. Dvornikov 
(U.R.SS..), campion european, meda
liat cu bronz la J.O. și la C.M., A. 
Novikov (U.R.S.S.), fost campion eu
ropean, medaliat la J.O. și C.M.
W. Novac (Cehoslovacia), locui III 
la ultima ediție a „europenelor".

Sportivii români, s-au pregătit in
tens în vederea acestei importante 
confruntări internaționale și o aș
teaptă cu optimism. Antrenorul 
Gheorghe Donciu ne-a comunicat 
componenta garniturii pe care o va 
alinia la startul întrecerilor : ștefan 
Pop, Lazăr Moldovan, Sabin Lucea 
și Ioan Myarl (la cat. 63 kg), Mircea 
Notopol, Lazăr Loghin și Cornel Ro
man (70 kg), Ionel Lazăr, Marian 
Florea și Costică Sauciuc (80 kg), 
Gheorghe Nache, Constantin Știrbii 
șl Alexandru Dumitru (93 kg). lacob 
C'odrca, Ioan Mircea Și Gheorghe 
Dumbravă: (peste 93 kg).

Competiția debutează sîmbătă di
mineață de la ora 10,

două serii, urrnînd ca învingătoa
rele să se întâlnească pentru pri
mele două locuri ale clasamentu
lui final.

Primele confruntări au scos în 
evidentă bună valoare a selecțio
natelor R.D. Germane. România I 
și Uniunii Sovietice. Iată acum și 
primele rezultate : SERIA I : Un
garia — Cehoslovacia 11—11 (9—8), 
după un meci extrem de echili
brat ; România — Bulgaria 16—8 
(8—3), joc dominat de handbalis
tele noastre, care, totuși, nu au 
evoluat la adevărata lor valoare, 
cele mai multe goluri : Chelba (6), 
Fărăoanu (4) — România. Zoeeva- 
lea (3) — Bulgaria ; SERIA A 
II-A : U.R.S.S. — România II12—7 
(6—3), R.D. Germană — Polonia 
19—11 (9—8), victorie conturată pe 
fondul unei pregătiri fizice supe
rioare.

Competiția continuă pină dumi
nică 25 august (vineri 23 august 
este zi de pauză), cînd pe tere
nul bituminizat din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dei vor avea loc 
partidele finale.

Hie IANCU — coresp. 

fast, Larmour l-a învins la 
puncte pe campionul european 
Gruiescu, dar apoi, in mai, Ia 
București, a fost la rtndu-i în
vins de tînărul Niță Robu. Me
ciul de la Ciudad Deportivo 
promitea deci o revanșă inte
resantă. Partida — considerată a 
fi una dintre cele mai frumoase 
de pină acum, prin caracterul ei 
tehnic — s-a încheiat cu victoria 
netă la puncte a lui Gruiescu 
(5—0). încă de la începutul pri
mei reprize, campionul european 
a folosit directele și croșeele de 
stingă. Larmour luptă mereu la 
semidistanță ceea ce Insă 11 fa
vorizează pe român. Rapid în e 
xecuții și prompt in riposte, 
Gruiescu și^a dominat adversarul, 
încheind meciul fără griji. In 
sferturi de finală, adversarul său 
va fi K. Sotero (Salvador), care 
l-a învins la puncte pe Montoya 
(Costa Rica). Alte rezultate din 
cadrul categoriei muscă : Zaslp- 
ko (U.RJSJS.) b.p. Ogasu (Nige
ria), Kuleho (Ghana) b.p. Solis 
(Porto Riro), Vicente Rodriguez 
(Spania) b.p. Hanușev (Bulgaria), 
Richardson (S.U.AJ b.p. Joseph 
(Trinidad), Men ciassi (Italia) 
b. dese. Khaloufl (Franța), Or
ban (Ungaria) b_p. Sanchez (Rep. 
Dominicană), Aowory (Uganda) 
b.p. Rojas (Argentina).

Rezultate din ultimele două 
zile. Cat. cocoș ; Onori (Italia) 
b.p. Rhadi (Maroc), Torosian 
(U.R.S.S.) b.p. Destâno (Ghana), 
Nwenogu (Nigeria) b.p. Ellis (Ja
maica), Biarnhanga (Ugande) 
b.p. Racsai (Ungaria), Paris (Gu
yana) b.p. Kufati (Zair), J. F. 
Rodriguez (Spania) b.p, Prenda 
(Costa Rica), Aguillera (Argen
tina) b.p. Hocke (Cehoslovacia), 
Romero (Cuba) b.ab. 1 Caba (Rep. 
Dominicană), Maina (Kenya) b.p. 
Schaffer (R.F.G.). Cat. pană ; 
Ndukwo (Nigeria) b.p. Gonzales 
(Salvador) — Eddy Ndukwo, eam
pion al Cdmmonwealthului, va 
fi deci joi seara adversarul lui 
Gabriel Pometcu; Howard Davis

C. E. DE NATATIE PRIMA VICTORIE
A POLOIȘTILOR ROMÂNI: 5- 4 CU SPANIA
VIENA, 21 (prin lelrfon). In eea 

de a treia rundă a turneului de 
polo din cadrul celui de al 13-lea 
campionat european, surprizele 
s-au ținut lanț. Mai întâi, R. F. 
Germania a învins Italia cu 5—4 
după ce la scorul dc 4—4 fin ulti
mele 30 de secunde) italienii au 
ratat un penalty. Apoi, formația 
Olandei a ținut în șah pe actuala 
deținătoare a titlului, echipa 
U.R.S.S. Olandezii au condus cu 
6—5, campionii obținind egalarea 
in extremis : 6—6. Și formația Un
gariei a trecut prin mari emoții in 
intilnirea cu Iugoslavia, cu care a 
terminat Ia egalitate : 7—7.

Echipa României a avut în față 
pe ambițioasa formație a Spaniei 
Sportivii noștri au abordat cu deo
sebit elan acest joc, reușind să-1 
domine categoric timp de trei re
prize. După 11 minute conduceau 
cu 4—0, iar trei minute mai tirziu 
scorul era 5—1. In atac, Rusu, Rus, 
Sehcrvan, Olac și I. Slăvei au com
binat precis, înscriind de trei ori 
din superioritate (Rusu), apoiprin- 
tr-un splendid „șurub" din centru 
al lui Rus și un penalty transfor
mat de Slăvei. Nu este mai puțin 
adevărat că in tot acest timp de
fensiva selecționatei române, în 
frunte cu FL Slăvei (care a avut 

(S.U.A.) b.p. Andino (Porto Rico), 
Peșev (Bulgaria) b.p. Massaka 
(Zair), Melluzzo (Italia) b.p. 
Bratwhite (Guyana), Wellor 
(R.F.G.) b.p. Robinson (Jamaica), 
Forster (R.D.G.) b.ab. 2 Prima 
(Sierra Leone), Kuznețov (URSS) 
b-ab. 1 Lulby (Suedia), Garibaldi 
(Panama) b.ab. 3 Onsuka (Japo
nia). Huard (Canada) b.ab. 3 A- 
quaviva (Franța), Vargas (Argen
tina) b.p. Vicini (Elveția), Jagi- 
e’ski b.p. Odniambo (Uganda). 
CaL semiușoară : Garcia b.k.o. 2 
Woodise (Bahamas). Tomczyk 
(Polonia) b.p Altanjoiak (Mon
golia), Kenty (S.U.A.) b.p. Tvet- 
kov (Bulgaria), Solomin (URSS) 
b-ab. 2 Bachfeld (RDG), Bananier

Studioul de televiziune va 
transmite aspecte de la campio
natul mondial de box, de Io 
Havana, după următorul program: 
sîmbătă 24 august, ora 14,40, 
optimi de finală ; duminică 25 
august, ora 22.20, optimi de finală; 
morț: 27 august, ora 18.40, sfer
turi de finolă ; joi 29 august, ora 
17 și vineri 30 august, oro 15, 
semifinale ; sîmbătă 31 august, 
ora 19,05, galo finolă.

(Franța) b.p. Mongton (Bermude), 
Johnson (Jamaica) b.ab. 2 Vilan- 
der (Finlanda). Cat. semigrea ; 
Sanchez (Venezuela) b.ab. 2. Ik- 
houria (Nigeria).

Programul boxerilor ..români 
este următorul ; în cursul nop
ții, tîrziu, Remus Cozma a bo
xat cu polonezul Henryk Sredni- 
cki ; astăzi intră în ring Gabriel 
Pometcu — Eddy Ndukwu (Nige
ria), Sandu Tîrîlă — J. L. An- 
geletti (Franța) și Ion Aîexe — 
Peter Hussing (R.F.G.) ; vineri, 
Simion Cuțov — K. Amah (Nige
ria) ; sîmbătă, Marian Lazăr — 
A Ido Cosentino (Franța) și Cos
tică Dafinoiu — Mate Parlov 
(Iugoslavia) ; iar dumihică, Alee 
Năstac — Brown (Jamaica) și 
Calistrat Cuțov — Bogdan Gajda 
(Polonia).

cîteva intervenții salutare) șt Zam- 
firescu, a fost practic de neînvins, 
deși în cele trei reprize' a avut de 
suportat handicapul a șase situații 
de inferioritate și un penalty. In 
ultimul „sfert", o seric de decizii 
eronate ale arbitrului J. Dirnwe- 
ber au stopat cu regularitate avîn- 
tul poloiștilor noștri, âjutîhdu-i pe 
spanioli să reducă din handicap. 
Scor final : 5-4 (1—0, 2—0, 2—2, 
0—2) pentru România.

★
Concursul de înot continuă să 

fie dominat de sportivii din R. D. 
Germană. Cvartetul craulîstelor a 
ciștigat 4x100 m în 3:52,48, iar An
gela Franke a terminat învingătoa
re la 400 m liber în 4:17,83, timp 
aflat la 5 zecimi de secundă de 
recordul lumii. Maghiarul Andras 
Hargitay a obținut al doilea suc
ces la 400 m mixt — 4:28,89—? ci
fră care corectează cu aproape 
două secunde vechiul record mon
dial al americanului G. Hali. în 
sfîrșit, N. Pankin a adus delegației 
sovietice o medalie de aur : 1:05,63 
la 100 m bras.

Primii campioni la sărituri : K. 
Dibiasi (Italia) la trambulină bă
ieți și U. Knappe (Suedia) Ia plat
formă fete.

Adrian VASILIU

pe parcursul a trei zile au fost corec
tate doar două recorduri, la ștafete. 
Clasamentul general pe echipe : 1. Pe
trolul Ploiești 203 p, 2. Crișul Oradea 
192 p, 3. Șc. sp. 2 București 154 p, 4. 
Șc. sp. Ploiești 91 p, 5. Școlarul Bucu
rești 86 p, 6. Șc. sp. Tg. Mureș 74 p; 
clasament la băieți : 1. Șc. sp. 2 Bucu
rești 155 p, 2. Crișul 110 p, 3. Șc. sp. 
Tg. Mureș 73 p; la fete : 1. Petrolul 
134 p, 2. Șc. sp. Ploiești 94 p, 3. Crișul 
82 p. (I. PAUȘ-coresp. jud.)

CICLISM
al florilor de pe malurile Begăi, Timi
șoara, va găzdui cea mai importantă 
întrecere a rutierilor noștri : zilele cam
pionatelor republicane.

Programul complet ai competiției : 25 
august — contratimp echipe se<ori ; 26 
august — contratimp echipe juniori ; 28 
august — semifond seniori; 29 august — 
semifond juniori și biciclete de turism; 
30 august — contratimp individual se
niori ; 31 august - contratimp indivi
dual juniori ; 1 septembrie — fond se
niori ; 2 septembrie — fond juniori.

In toate cele 8 zile de concurs, star
tul se dă la ora 9.
ÎNOT FINALELE campionatelor 

REPUBLICANE DE JUNIORI.
La Tg. Mureș s-au încheiat întrecerile 
campionatelor republicane rezervate ju
niorilor, la care au luat parte repre
zentanți a 18 cluburi și asociații spor
tive. în general, nivelul rezultatelor a 
fost mediocru, dovadă fiind și faptul că

Numărul viitor al ziarului va 
apărea luni 26 august, la orele 
obișnuite. Corespondenții noștri 
din țara sint rugați să trans
mită redacției relatările de la 
manifestațiile și întrecerile spor
tive, la numerele de telefon cu
noscute, duminică 25 august, 
după ora 10. Desfășurată Ta HetainkL dubla în- 

tiînire de atletism dintre echipele

PUGBY DUMINICA se vor disputa 
partidele etapei a doua 

a campionatului divizionar de _ rugby. 
Capul de afiș al etapei, la Timișoara, 
unde se întilnesc două foste campioane: 
Universitatea din localitate și Steaua. 
Partida se anunță foarte disputată, mi
litarii urrnînd a primi replica unui XV 
studențesc întărit în acest an. lată și 
celelalte întîlniri ale etapei. SERIA I : 
Buzău : Constructorul — Gloria ; iași ; 
Politehnica — Dinamo; Sibiu: C.S.M. — 
Sportul studențesc. SERIA A ll-a : Cluj: 
A/igronomia — Vulcan; Constanța î TC 
1ND. — Știința Petroșani și Farul — Ra
pid; Birlad : Rulmentul — Grivița Roșie.
SAH IN TURNEUL DE JUNIORI DE 
- '■ LA PLOIEȘTI, după 7 run
de, continuă să conducă reprezentantul 
nostru, campionul României, Marian
Dominte, cu 4*/^  puncte. II urmează I. 
Armaș (1), Th. Pâhtz 4, M. Mozny, Z. 
Ksieski 3V2, H. Prundeanu (1), Gy. Hon- 
fî 3, A. Negulescu, P. Antemia 2V2, St. 
Durjici 2, P. Ștefanov 1V2 p, Competiția 

TENIS etapa municipala q 
campionatului de juniori 

pe echipe s-a încheiat cu victoria for
mației Progresul (antrenori A. Schmidt 
și prof. Ecaterina Roșianu) care a în
vins în finala cu 17—8 pe Dinamo Bucu
rești. In aceste zile se disputa fazele 
de zonă ale aceleiași competiții, în ur
mătoarele localități : Brașov, Cluj, Ora
dea, Tg. Mureș. Intre 9—15 septembrie 
va avea loc, la București, finala cam
pionatului de juniori (pe echipe).
• Pe terenurile din parcul sportiv 

Progresul s-a disputat „Cupa 23 August". 
La juniori (64 de concurenți) a cîștigot 
J. Bîrcu de la T.C.B. care l-a învins în 
finală cu 6—2, 2-6, 1—1, ab. pe C. lo- 
nescu (Dinamo București). La fete vic
toria a revenit Elenei Popescu învingă
toare cu 7—5, 6—2 asupra colegei sale 
de club Gabriela Dinu. • Intre 26 au
gust — 1 sept, vor avea loc la Bucu
rești campionatele individuale de ju
niori și junioare.
• în această soptămină și la începu

tul celeilalte mai mulți jucători români 
de tenis vor participa la o serie de 
competiții peste hotare. La Balaton — 
pentru a lua parte la campionatele in
ternaționale ale Ungariei — au placat 
’campionul României Toma Ovici, iosif
Kerckeș și Florența Mihai. Tot în Unga
ria au făcut deplasarea sportivii clubu
lui Steaua, Dumitru Hărădău, Viorei So- 
tiriu, Dan Nemeș și Adrian Viziru, aceș
tia urrnînd a fi prezenți la campiona
tele armatelor prietene. • începînd din 
ziua de 26 august în localitatea Kato- 
vice din Polonia vor face deplasarea, 
Toma Ovici, Dumitru Hărâdâu, Viorel 
Sotiriu și Florența Mihai. Ei urmează să 
ia porte la campionatele internaționale

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Echipa feminini dc bischrt » Crișul1* 
Oradea a obținut a treia victorie in 
turneul de la Baiawn, învingând cu 
scorul de 41—35 selecționata orașului 
Kecskemet. Alte rezultate : Poznan 
— Gyor 48—33 ; Plovdiv — M.A.F.C. 
49—15.

A început lumeul de tenis de Ta 
Chestnut Hill. Iată rezultatele din 
prinuil tur : Die Năstase (România) 
— Reid (S.U.A.) 6-4, 6—1 : 
(Suedia) — Sullivan (S.U-A.) 
6—0 ; Ashe (S.U.A.) — Loyo Mayo 
(Mexic) 6—2, 3—6, 7—6 ; Cornejo 
(Chile) — Alexander (Australia) 7—5,
6— 2 ; Luara (Mexic) — ZednJc (Ceho
slovacia) 3—6, 6—4, 6—4 ; Taylor 
(Anglia) — Gisbert (Spania) G—4.
7— 5 ; Solomon (S.U.A.) — Meiler
(R.F.G.) 6—4, 7—6 ; Velasco (Colum
bia) — Brown (S.U-A.) 6—2. 2-6,
6—0 : Kamivazumi (Japonia) — Mu
noz (Spania) 6—1. 6—2,

Rezultate din primul tur ai con
cursului de tenis de Ia Boston : 
Smith (S.U.A.) — Case (Australia) 
G—0, 6—3 ; Vilas (Argentina) — Bel- 
ken (S.U.A.) 6—2. 6—2 ; Okker (O- 
landa) — T. Ulrich (Danemarca) 
7—6, 6—4 : Riessen (S.U.A.) — Mo
lina (Columbia) 6—4, 4—6. 6—0 ; 
Pohmann (R.F. Germania) — Kuki 
(Japonia) 7—6. 7—5-

(Finlanda) 13:51.0 ; su-

lor cu 207—200 puncte la masculin 
și 85—60 la feminin. Iată cîteva re
zultate din ziua a doua : 5 000 m. : 
Paivarinta
liță : Siitonen (Finlanda) 83,96 m ; 
disc : Bruch (Suedia) 65,40 m ; înăl
țime : Almen (Suedia)
200 m femei : Salin 
lungime : Heleni-us <

2.23 m ; 
1 (Finlanda) 22,8 ; 
(Finlanda) 6,58 m.

încheiat cam- 
de ciclism pe 

proba de urmă-

La Montreal s-au 
pionatele mondiale 
pistă. La amatori, 
rire pe echipe a revenit selecționa
tei R.F. Germania, care a întrecut 
în finală formația K. D. Germane, 
realizînd pe 4 060 m 4:22,20. Noul 
campion mondial de viteză al pro
fesioniștilor este danezul Peder Pe
dersen. învingător în finala cu 
australianul John Nicholson, obți- 
nînd. pe ultimii 200 m timpul de 
11.81. Probei de semifond cu antre
nament mecanic, 
niștilor, 
olandezului

_____ , rezervată profesio- 
s-a terminat cu , victoria 

Cees Stăm.

turneul de fotbal de Ja
Glasgow Rangers — At- 

- " F..C. Ba'r-
A j ax Âmste rdam 3—

Meciuri în 
Barcelona î 
letico Bilbao 1—0 (1—0) ; 
celona 
(1-0).

Sin or tul Pad flZo



$

I

OGLINDĂ A POLITICII 
EXTERNE A PARTIDULUI 
<© Au fost întărite și diversificate relațiile cu organizațiile sportive 

din țările socialiste • Schimburi competiționale cu peste 100 de țări 

din lumea întreagă • Activitate rodnică in cadrul organismelor

sportive

O intensă rețea de relații in
ternaționale stă și ea măr
turie impetuoasei dezvoltări 

a mișcării sportive românești in 
cele trei decenii.

Urmînd liniile directoare ale po
liticii externe a partidului și statu
lui, organizațiile sportive din Ro
mânia au întărit și diversificat con
tinuu colaborarea cu organizațiile 
similare din țările socialiste, planu
rile anuale de schimburi încheiate 
de C.N.E.F.S. cu acestea cuprin- 
zînd circa 80 la sută din totalul 
competițiilor internaționale la care 
participă sportivii români. De ase
menea, în scopul extinderii intr-aju
torării reciproc avantajoase în do
meniul educației fizice și sportului, 
C.N.E.F.S. a semnat înțelegeri de 
colaborare pe termen lung cu or
ganizațiile similare din țările socia
liste.

De-a lungul anilor, mișcarea 
sportivă românească și-a lărgit re
lațiile cu numeroase organizații 
sportive din țâri in curs de dez
voltare, cu care colaborează strîns 
și cărora le acordă sprijin în dez
voltarea educației fizice și spor
tului, prin formarea de cadre, prfh 
trimiterea de antrenori români ș.o.

Sportul românesc întreține rela
ții și face schimburi competitionale 
cu peste 100 de țări în lumea în
treagă, indiferent de orinduirea lor 
socială, contribuind astfel la adîn- 
cirea procesului de înțelegere intre 
ponoare,

Acționînd cu consecvență pentru 
înfăptuirea principiilor olimpice, 
care servesc păcii, înțelegerii între 
popoare și prieteniei intre sportivi, 
pentru respectarea regulilor și sta
tutelor sportive internaționale, pen
tru deplina egalitate în drepturi a 
tuturor organizațiilor naționale, îm
potriva oricăror forme de discrimi
nare - reprezentanții organizațiilor 
sportive românești desfășoară o 
rodnică activitate în cadrul orga
nismelor sportive internaționale. Cu 
o lună în urmă, omagiind această 
activitate, revista Comitetului Inter
național Olimpic, „Revue Olympi- 
que" a dedicat numărul său efor-

internaționale
turilor și realizărilor mișcării spor
tive românești.

Organizațiile sportive din Româ
nia sîrrt - practic - membre ale 
tuturor federațiilor internaționale 
care se ocupă de principalele ra
muri sportive olimpice, cu o mare 
popularitate și cu o întinsă răspîn- 
dife geografică. Recunoscînd apor
tul sportului românesc numeroase 
federații internaționale au încre
dințat României organizarea unor 
competiții mondiale sau continen
tale, remarcînd capacitatea orga
nizatorică șî tehnică a federoțiilor 
noastre.

Porcurgînd rapid drumul de la 
cvasî-anonimatul de dinainte vreme 
și pînă la intensa activitate inter
națională de astăzi, sportul româ
nesc a ajuns să cumuleze intr-un 
an aproape 1 600 de intilniri bila
terale și participări Ia competiții 
internaționale, amicale sau oficiale, 
pe toate continentele. Anual, spor
tivii noștri sînt prezenți la aproxi
mativ 50 de campionate mondiale 
și continentale.

Importantul volum de schimburi 
realizat de mișcarea sportivă ro
mânească reprezintă un factor ac-, 
tiv de cunoaștere șî apropiere între 
tineretul sportiv român și tineretul 
din celelalte țări, înscris in contex
tul general al politicii externe a 
partidului și statului nostru.

IN SPIRITUL SOLIDARITĂȚII OLIMPICE
-Avem in fața un 0ocumen*.  extrem de grăito1- pentru sentimentele de soli

daritate care anima sportul românesc. In scrisoarea — pe care o luăm drept 
exemplu - semnata de M.K. Koffi, ministrul tineretului, sporturilor, culturii și 
cercetării științifice din Republica Togolezâ, se spune, la adresa sportului 
românesc : .îPregâtirea de endre tinere este o problema care ne preocupa 
*și de aceea dăm o înalta apreciere ajutorului generos pe care ni-l dați dv. 
în speranța câ șî în anii T.viițoc cit mai mult» bursieri togolezi vor merge îr> 
România pentru a so preget. în domeniul sportului, vă rugăm sâ primiți 
expresia sincerei noastre- gratitudini".

tn spiritul solidarității olimpice, România acordă anual numeroase burse 
tinerilor din țările în curs de dezvoltare, care vor să devină profesori de edu
cație fizică, medici sportivi sau antrehorî. Au beneficiat de asemenea sprijin, 
numai în ultimii doi ani aproape 30 de tineri din 12 țări, printre care '«.?• 
Congo, Maroc, Tunisia. Zair, Liban, Ghana, Mali, Volta Superioară etc.

De asemenea, satisfăcând cereri care ni s-ou adresat, numeroși tehnicieni 
români au fost trimiși peste hotare pentru a contribui la formarea cadrelor 
naționale, Io dezvoltarea educației fizice și sportului în țări ca Algeria, Libia, 
Siria, Tanzania, Iran, Indonezia și altele»

Fiecare din marile competiții sportive găzduite de România constituie un prilej de afirmare a 
capacității tehnice ți organizatorice a forurilor noastre de specialitate, (in fotografie, aspect de 
la Campionatele mondiale de lupte care au avut loc la București).

„ȘCOALA ROMÂNEASCĂ" 1» DIFERITE DISCIPLINE
- CREARE A CELOR TREI DECENII

Puternica și multilaterala afir
mare a sportului românesc în a- 
rena mondială s-a- datorat și con
dițiilor din ce in ce mai bune 
create sportivilor și tehnicienilor 
pentru lucru de înaltă calitate. A- 
ceasta a dus deopotrivă la obține
rea unor rezultate remarcabile în 
marile competiții și la participa
rea activă a antrenorilor și celor
lalți specialiști români la progre
sul neîncetat al performanțelor 
sportive pe plan internațional.

I
I

In acest permanent schimb de 
experiență existent in lumea spor
tului, asemenea altor domenii de 
activitate umană, și care duce la 
perfecționarea continuă a metode
lor și mijloacelor de pregătire, 
tehnicienii noștri și-au cîștigat ad
mirația și simpatia colegilor lor 
din alte țări. Ei continuă ooera 
pozitivă a unor înaintași vrednici 
ai sportului românesc, studiază și 
interpretează în mod critic reali
zările obținute în alte țări -pe 
tărimuî performantei si creează 
sau perfecționează ei înșiși noi 
metode și mijloace de obținere a 
unor rezultate de valoare în ma
rea performanță. Aceasta a făcut
ca să se vorbească în lume des-: 
pre o veritabilă ..școală româ
nească" în unele discipline : hand
bal, caiac-canoe, box ș.a. Atesta
rea școlii românești in aceste ra
muri de sport a fost făcută de-a 
lungul aitilor de evoluția constant 
buna a sportivilor noștri la cam
pionatele europene și mondiale, la 
Jocurile Olimpice, evoluție încunu
nată de numeroase titluri și me
dalii.

Explicația constă. între altele. în 
solida pregătire de specialitate și 
experiența antrenorilor, tehnicie
nilor, medicilor sportivi și cerce
tătorilor români, în capacitatea 
creatoare și spiritul lor inverttiv. 

în strădania de a tine pas cu vre
mea și în dorința lor fierbinte de 
a ridica tot mai sus prestigiul pa
triei și pe plan sportiv. Nu tre
buie uitată, de asemenea, partici
parea sportivilor fruntași la aceas
tă acțiune de perfecționare a pro
cesului de pregătire, atit în pe
rioada ..activă", cît și după aceea.

Tn fiecare an țara noastră este 
vizitată de numeroși antrenori de 
peste hotare, care solicită și pri
mesc sprijinul unei specializări în 
cadrul colectivelor de tehnicieni 
români. Antrenamentele și evolu
țiile reprezentanților României sînt 
urmărite cu interes. în cadrul 
simpozioanelor internaționale, cu 
prilejul cursurilor organizate de 
federațiile internaționale sau na
ționale, cu ocazia schimburilor de 
experiență — tehnicienii noștri 
împărtășesc din cunoștințele lor 
tuturor celor interesați. Este o a- 
devărată mândrie pentru reprezen
tanții României socialiste să dove
dească și în acest fel valoarea in
contestabilă a mișcării noastre 
sportive.

Tînără. dar deosebit de viguroasă, 
ingenioasă, școala românească de» 
sport are la bază suflul creator 
care animă întreaga activitate din 
țara noastră, în aceste ultime trei 
decenii.

: SPORTUL NOSTRU VĂZUT DE MARI PERSONALITĂȚI
De-a lungul celor 30 de ani de la Eliberare, numeroase personalități din viața sportivă internațională 

au subliniat, în repetate rînduri, succesele mișcării sportive din România socialistă, remarcînd în mod 
deosebit contribuția la dezvoltarea activității sportive mondiale. în spiritul celor mai frumoase idealuri ale 
păcii și prieteniei.

Iată cîteva aprecieri care dovedesă o dată în plus progresul fără precedent pe care sportul românesc 
l-a cunoscut în ultimele trei decenii.

Apreciez în mod deosebit capacitatea dumneavoastră 
organizatorică și tehnică.

Toată simpatia mea miilor de spectatori pentru en
tuziasmul lor, pentru competența cu adevărat excepțio
nala, ca și pentru dragostea puternică cu care sprijină 
boxul !

Voi reveni eu plăcere în România".
AVERY BRUNDAGE - 
președintele C.I.O. 1952-1972, 
președinte de onoare 
al Comitetului Internațional Olimpic:

„România poate fi mindră dc ceea 
ce a realizat, in ultimii ani, ea poate 
fi mindră de a fi construit rru numai 
stadioane pentru marile competiții 
sportive dar și alte terenuri deschise

CHARLES DE COQUEREAUMONT - 
președintele Federației 
internaționale de caiac-canoe ;

tineretului, întregii țări.
Avind in vedere interesul publicului român pentru 

sport, se poate afirma pe bună dreptate că România va 
juca un rol dim ce în ce mai important în sportul inter
național și in mișcarea olimpică".

MICHAEL LORD KILLANIN - 
președintele Comitetului 
Internațional Olimpic :

„Am fost deosebit de onorat de 
a fi fost primit, cu prilejui vizitei 
mele în România, de către Excelenta 
Sa domnul Nicolae Ceaușescu. In
cursul întrevederii am putut constata 
cu bucurie interesul pe care pre
ședintele României îl arată problemelor sportului ți ale 
mișcării olimpice.

Călătoria la București și în județul Suceava mi-a 
permis să apreciez eforturile de industrializare a Româ
niei, să admir monumentele culturale și istorice, să simt 
deosebita ospitalitate a poporului român".

„Românii sint autorii unei impor
tante contribuții morale la dezvolta
rea frumosului nostru sport. Torentul 
lor de victorii, începind de la Jocu
rile Olimpice din 1956, a stîrnit o te
ribilă emulație, rezultatul fiind pro
gresul întregului nostru sport. De asemenea, nu poate 
fi ignorată contribuția lor practică, prin prezența unor 
competenți tehnicieni români in comisiile federației 
noastre, în cadrul cărora ei își atestă calitățile".

KONSTANTIN ANDRIANOV - 
președintele Comitetului 
olimpic al U.R.S.S. :

„Succesele sportivilor români sint, 
fără indoială, rezultatul marii popu
larități. precum și al bazei de masă 
asigurate sportului în România. Pot 
spune că sportul de masă din Româ

Lt. col. R. H. RUSSEL - 
președintele Asociației 
internaționale de box amator:

nia promovează in mod permanent 
șpoii.vi de clasă mondială, care se afirmă plenar la 
competițiile internaționale de mare anvergură".

„Admirația mea pentru frumoasa 
dumneavoastră țară pe care am cu
noscut-o pentru prima dată, pentru 
oamenii ei prietenoși, cu inimă des
chisă, pentru condițiile de viață și 
sport de care se bucură tineretul ro

mân, ca întreg poporul de altfel ! Aș vrea să felicit 
oficialitățile sportive, federația, pentru succesele boxeri
lor români.

internaționale de 
rației române de
șabilă a campionatelor europene".

Dr. KURT HASLER - 
președintele Uniunii 
internaționale de tir :

„Tradiția organizării campionatelor 
de tir, incepută acum 10 ani la Bucu
rești, a fost continuată acum de Fe
derația română de tir într-un mod 
deosebit. Gazdele noastre s-au dove
dit la înălțime, tn numele Uniunii 
tir mulțumesc din toată inima fede- 
specialitate pentru organizarea irepro
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