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„Înfăptuirea actului istoric de la 23 august 
A DESCHIS O ERĂ NOUĂ lN ISTORIA POPORULUI ROMĂN - ERA 
UNOR PROFUNDE TRANSFORMĂRI DEMOCRATICE, REVOLUȚIONARE, 
A REALIZĂRII DEPLINEI INDEPENDENȚE Șl SUVERANITĂȚI 
NAȚIONALE, A FĂURIRII UNEI VIEȚI NOI"

NICOLAE CEAUȘESCU

MÂREJE ÎMPLINIRI Șl PERSPECTIVE COMPETIȚII OMAGIALE
îndru de înfăptuirile sale socialiste, privind cu 
încredere spre viitorul comunist, poporul român 
sărbătorește la 23 August împlinirea a 31 de 
ani de la victoria insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, realizată din ini
țiativa și sub conducerea partidului, cu partici

parea celor mol largi și mai diverse forțe sociale și 
politice ale țării, a întregii națiuni, și în condițiile fa
vorabile create de strălucitele victorii obținute împo
triva Germaniei hitleriste de către armatele sovietice.

Actul de la 23 August 1944 — care a marcat, toto
dată, un eveniment de o deosebită importanță inter
națională, cu largi implicații în desfășurarea celui de 
al ll-lea război mondial — a reprezentat un moment 
de însemnătate crucială pentru destinele poporului 
nostru, pentru intreaga evoluție a societății românești, 
deschizînd larg calea unor profunde transformări re
voluționare, naționale și sociale, calea asigurării depli
nei independențe și suveranități, a făuririi de către 
poporul român a propriului său viitor.

In cei 31 de ani care au trecut de la istoricul act 
al Eliberării, poporul nostru, condus cu înțelepciune de 
Partidul Comunist Român, a obținut succese minunate 
în toate domeniile, realizînd un bilanț care con
stituie o vie și convingătoare expresie a ceea ce 
poate înfăptui un popor liber și stăpîn pe destinele 
sale, a superiorității noii orinduiri, socialiste. Acum, 
ia marea sărbătoare națională, România înfățișea
ză tabloul unei țâri cu o economie dinamică, cu o 
industrie puternică și o agricultură în plină dezvoltare, 
în core tot ceea ce se făurește este subordonat bună
stării și fericirii omului, al unei țări care s-a impus, 
an de an, tot mai mult și prin politica sa externă, în 
lupta consecventă, neobosită, pentru imprimarea unui 
climat de destindere, pace și colaborare internaționa
lă, pentru afirmarea și întronarea în relațiile dintre 
state a principiilor egalității și echității, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

In acest an sărbătorim ziua de 23 August în con
dițiile în care toți oamenii muncii, întregul popor, 
strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU, 
se află puternic și entuziast angajat în îndeplinirea 
hotârîrilor de importanță istorică adoptate de cel de-al

Xl-tea Congres al P.C.R. — Programul și Directivele — 
care au deschis mărețe perspective de înflorire mate
rială și spirituală a Românie], de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării 
noastre spre comunism, in cronica minunatelor fapte de 
muncă, a acelor importante succese realizate în toate 
domeniile de activitate s-au înscris, semnificativ, nu
meroasele victorii obținute in intreaga țară in înfăp
tuirea înainte de termen a prevederilor cincinalului 
1971—1975 și in trecerea la îndeplinirea unui nou plan 
cincinal care, așa cum se arăta în cu vin ta rea rostită 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la plenara comună 
din iulie a Comitetului Central cri Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, asigură, prin prevederile sale, realizarea 
Directivelor Congresului al Xl-lea privind dezvoltarea 
țării noastre în perioada următoare.

Gloriosului bilanț pe care țara întreagă B dedică 
aniversării de la 23 August tineretul sportiv al patriei 
îi adaugă toate victoriile sale, obținute sub conducerea 
partidului în acești 31 de ani de viață nouă, liberă 
și fericită. In strălucirile medaliilor de campioni olim
pici, mondiali și europeni, în frumoasele realizări în
registrate in continua dezvoltare a sportului școlar 
și universitar, a sportului de masă, în întărirea bazei 
materiale, in toate aceste succese incomparabile cu 
modesta activitate sportivă dinaintea anului 1944, se 
oglindesc dragostea și grija cu care partidul nostru 
iubit a înconjurat și înconjoară mișcarea sportivă, clar
viziunea cu care a stabilit, corespunzător fiecărei eta
pe, direcțiile și orientările care să asigure progrese 
necontenite, afirmarea multilaterală a sportului româ
nesc în arena internațională. Știm din acele pagini 
de aur ale noii istorii a mișcării noastre sportive că, la 
puțină vreme după victoria insurecției din august 
1944, din inițiativa Partidului Comunist Român a fost 
înființată „Organizația Sportului Popular", că apoi, 
de-a lungul anilor, partidul a elaborat importante do
cumente prin care educației fizice și sportului, ridicate 
la rangul de activități de interes național, le-au fost 
încredințate importante sarcini sociale șl educative.

Zeci de mii de tineri și tinere din toată țara iau parte în aceste 
zile la competițiile organizate în oinstea zilei de 23 August. Iată cilevr 
din ultimele vești sosite la redacție :

• BOTOȘANI. Pe stadionul din 
Botoșani s-a desfășurat o competi
ție de fotbal dotată cu „Cupa Eli
berării", la care au luat parte e- 
chipele Constructorul Iași, Crista
lul Dorohoi, C. S. Botoșani și Con
structorul Botoșani. întrecerea ■ 
fost câștigată de fotbaliștii de la 
C. S. Botoșani. (Th. Ungurcanu — 
coresp.)

• MEDIAȘ. La Casa de culturi 
din localitate se desfășoară o corn 
petiție de șah dotată cu „Cupa E 
liberării", la care participă pest 
60 de concurent! — juniori și se 
niori. Pînă în prezent s-au remarl 
cat Popa, Bacra, Dumitru, Baidoq 
Hemmertb, Domokos, întrecerii] 
fiind deosebit de atractive. <l] 
Schuller — coresp.) I

(Continuare in pag. a 6-a)

„CUPA CONGRESULUI
Șl A CONFERINȚEI A

La București, Finalele

AL
X-a

de

X-lea AL U.T.C.
A U.A.S.C.R.”

volei și oină
unei competiții sportive de 

~ r-resulut al X-lea al 
. ____ _ _ __ __ _  intre 24 ți 27 august

vor avea loc intreceri de volei ți oină, găzduite pe mai multe tere
nuri. semifinalele ți finalele urmind a se disputa pe Stadionul 
Tineretului. Deschiderea festivi a acestei manifestări va avea loc 
pe stadionul „23 August" in ziua de 24 august, ora 16,30.

In perioada care a mai rămas pini la deschiderea forumului 
ttnereiukti, continuă tn .. . ” ' . '
„Cupei Congresului" la handbal, fotbal, trintă, atletism, popice ți 
icnit de masă.

Peste două zUe Capitala va fi gazda 
masă de mare amploare : finala „Cupei Congi 
U.T.C. șl a Conferinței a X-a a UJLaCJR.". Ir

intreaga tară etapele intercomunale ale

acțiuni• REȘIȚA, Numeroase 
au loc In aceste zile pe meleagurile 
reșițene. Astfel, la volei s-au evi
dențiat echipele Liceului Oțeiu 
Roșu și Foresta Caransebeș, la 
popice Adriana J>iaconescu,_ Ana 
Scinteie și 
la tenis de 
Calus Popa 
din Reșița, 
județean).

Ion Rusa din Reșița, 
câmp Leonida Dragos, 
Si Constantin Răduț 

(D. Glăvan — coresp.

nouă, 
linii 

zvel- 
arenă

O PAGINA DE FOTBAL

PENTRU
CONTINUA A SPORTU
LUI DE MASA

REPREZENTAREA DEM
NĂ A SPORTULUI RO
MÂNESC IN MARILE 
COMPETIȚII INTERNAȚIO
NALE

CUPRINSUL ZIARULUI:
FLACĂRA 
PASIUNII

I 
I 
I
I 
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Tn parcul sportiv 
Progresul din Capi
tală, pe 
chiulul 
trai de 
înălțat

locul ve- 
teren cen- 
tenls, s-a 
de curind

o construcție 
modernă, cu 
elegante ți 
te. Este o
polivalentă cu o ca
pacitate de peste 
ț 000 de locuri tn 
tribune, care va pu
tea găzdui tn cele 
mai bune condițiuni 
tntrecc.l de tenis, 
volei, baschet, lupte, 
box ș.a.

Este încă o dova
dă a grijii pe care 
partidul statul
nostru o acordă 
dezvoltării instala
țiilor necesare acti
vității de perfor
mantă.

■ WWWW Will

• TG. MUREȘ. Peste 70 d 
eoncurenți din Cluj-Napoca, Sat» 
Mare șl Tg. Mureș au luat parti 
la tradiționala întrecere de tir cJ 
arcul dotată cu „Cupa Eliberării^ 
Primele locuri au revenit sportivii 
lor Ecaterina Karaci (Cluj-Napoca 
șl Teodor Cotoni (Tg. Mureș), lî 
individual, și P.T.T.R. Tg. Murej 
șl Voința Satu Mare, la echipe. (1 
Păuș — coresp. județean).

• BRĂILA. La Uzinele Progre
sul din Brăila s-au organizat ma 
multe competiții omagiale dotatl 
cu „Cupa Eliberării". Dintre acesl 
tea, cele de fotbal și volei au reul 
nit 16 echipe, remarcîndu-se d 
această ocazie cele de la secțiill 
uzinaj șl cazangerie. Cei 323 dl 
elevi brăileni din tabăra de 11 
Păuleasa (Argeș) au luat parte 11 
întreceri dotate cu „Cupa Elibel 
rării", evidențiindu-se școlarii dl 
la Movila Miresii, Brăila, Tudol 
Vladimirescu, PIopu. (A. Enachl 
— coresp.) I
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•omuniștii intensifieîndu-și munca și în acest domeniu, pentru a forma din tinere
ii patriei un „participant activ, conștient, la lupta șȚ eforturile întregului p.ipor 
jentru construirea socialismului și comunismului în România".

FAPTE...FLACĂRA

In vastul peisaj sportiv al tani — 
[alături de amplele acțiuni și competi
ții de masă — se înscrie intr-un mod 
[pregnant, semnificativ si simbolic par
ticiparea entuziastă a tineretului sta
dioanelor la demonstrațiile populare 
prin care. sînt cinstite marile eveni- 
\mente politice din viata patriei sau 
[aniversările scumpe poporului nostru. 
I Asemenea momente festive oferă ti- 
[nerilor sportivi prilejul de a-și arăta 
nu numai măiestria și forța, acumu
late prin practicarea exercitiilor fi
zice, dar — in același timp 
exprima o 
dragostea 

[partid, fată 
tovarășul
pentru condițiile minunate ce

[fost create, pentru posibilitățile neli
mitate ce le au de a învăța, de a 
munci, de a se desăvirsi ca vrednici 
cetățeni, ca redutabili sportivi.

de a-$i 
dată in plus atașamentul, 
și recunoștința fată de 
de secretarul său general, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

le-au i B

impui acesta istoric, timpul făuririi unei Românii socialiste multilateral dez
voltate, vibrează puternic în fiecare domeniu al vieții societății noastre, în 
fiecare dintre noi. Sub steagul partidului, sub dinamicul și permanentul îndemn 

I al primului bărbat al țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, România socia
listă face zi de zi noi și importanți pași pe calea progresului și civilizației, a bună
stării si fericirii. In această efervescență pasionată și novatoare, cei mai înaintați 

fii ai clasei muncitoare, ai țărănimii și intelectualității, ei. Comuniști], gîndesc și 
acționează permanent in chip revoluționar, în spiritul ce caracterizează ideologia și 

............... - ---------- --------------- x—. o: pretutindeni, în uzine, pe ogoare, 
=-♦ fiecare domeniu al vieții

exemple pilduitoare, 
promovează ordinea 
popor.
și mișcarea sportivă 
performanța. Spiritul 

.... .. «............ ....................................- ■••• ------ - intr-un domeniu de 
mîndric, într-un factor important — astăzi unanim înțeles și recunoscut — in educa
rea și formarea unui tineret cu însușiri fizice deosebite, dar și cu un înalt nivel 
cetățenesc. Comuniștii au fost cei care au schimbat primii și fața sportului roma

nesc, ducindu-1 spre performanțe remarcabile, hotăritoare fiind în obținerea tuturor 
succeselor conducerea de către partid a mișcării sportive, sprijinul permanent si 
multilateral acordat de organele și organizațiile de partid din întreaga țara. In 
toate organele sportive, asociațiile si cluburile, mici sau mari, cei mai buni dintre 
ki buni..... comuniștii — activiști sportivi, antrenori, profesori de educație fizica,
instructori voluntari etc. — gîndesc si acționează in spirit revoluționar, fiecare fund 
botărit să contribuie la remedierea neajunsurilor care mai exista, la ascensiunea, 
neîntreruptă a sportului românesc pe plan mondial, la formarea unor sportivi—ceta- 
[țvni cu o temeinică si multilaterală pregătire. Mesajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU Conferinței pe țară a mișcării sportive a declanșat noi energii,

politica marxist-leninistă a partidului nostru. Și, j 
in școli, în institute, Pe stadioane, intr-un cuvînt în 
sociale, comuniștii sînt în fruntea maselor. Sînt cei care dau 
cei care promovează cu pasiune cele mai înaintate idei, care 
și disciplina necesare realizării marilor idealuri ale întregului 

în acest flux general de energii clocotitoare se înscrie 
din patria noastră, de la sportul de masă la cel de înaltă 
revoluționar al partidului a transformat și sportul românesc

CEL MM TINAR
ANTRENOR EMERIT
Alături de elevele sale, 

antrenorul Bela Karoly a 
devenit în ultima vreme una 
Bintre personalitățile pro
eminente ale gimnasticii 
mondiale. Și cum să nu fie 
așa. cînd din mîna acestui 
linăr pedagog (are doar 33 
pe ani) a ieșit „cea de-a 8-a 
minune a lumii", cum 
Bupranumit-o ziariștii 
Nadia Comăneci, urmată în
deaproape de... a noua — 
teodora Ungureanu !

Sînt însă puțini cei care 
ptiu că tehnicianul care a 
revoluționat aproape gim
nastica feminină (inventînd 
blemente ce contravin une
ori chiar legilor gravitației) 
pste, de fapt, specializat în... 
pandbal ! într-adevăr. Bela 
Karoly a jucat handbal. a 
fost antrenor de handbal, de 
a această primă și mare 
pasiune reușind să-l „în- 
parcă" doar... gimnastica. 
E drept. începuturile n-au 
[ost prea promițătoare, dar 
a Școala sportivă Petro
șani. acolo unde proaspătul 
absolvent al I.E.F.S. 
ta să înjghebeze o echipă 
le gimnaste, s-au 
pameni care au intuit în ti
parul cu statură atletică, 
mpunătoare, un viitor an- 
renor de valoare. El a fost 
pisat, deci, să lucreze pînă 
rînd, inevitabil, a confirmat. 
Cu certificatul primei reu- 
lite în buzunar. 
Boia Karolv 
Municipiul Gheorghe Gheor- 
thiti-Dei. unde — din anul 
cnlar 1969—70 — se înființa 
irimul liceu de gimnastică 
lin tară. împreună cu sofia 
n. Marta Karoly. specialiș
tii în handbal a trecut la o 
ouă etapă de muncă intensă, 
fîrzenia sa de tînăr comu- 
ist. atașamentul fără limi- 

p fată do profesie l-au aiu- 
nt să găsească și să că- 
ăuzească pe drumul spre 
tilmile sportive gimnaste a- 
late la virsta copilăriei. Că 
I reușit nu mai e nevoie 
6 demonstrăm : au dove- 
it-o din plin Nadia Comă- 
leci și. mai recent. Teodora 
ingiireanu. Si mai e ceva: 
pmunîstul Bela Karoly a 
le venit. la 33 de ani. cel 
pni tînăr antrenor emerit

au 
pe

încer-

găsit

antrenorul 
a venit în

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, PERMANENT IN

ORGANIZAȚIEI DE PARTID

U.R.E.M.O.A.S. (Uzina de ra
diatoare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare) 
este o mare întreprindere 
bueureșteană, fruntașă pe ra
mură. cu rezultate care au 
propulsat-o în primele rîn- 
duri ale bătăliei pentru înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen.

Comuniștii delaUREMOAS, 
primii pe frontul producției, 
sînt și factorii cei mai activi 
în dezvoltarea permanentă a 
sportului de masă. Fără pre
tenția de a epuiza lista celor 
care depun și strădanie în 
realizările sportive ale uzinei, 
menționăm pe inginerul Virgil 
Popa, director general al în
treprinderii, pe Cristian Iosi- 
voni, secretarul comitetului 
de partid, pe Nicolae Ciochî- 
naru, președintele comitetului 
sindicatului, pe ing. Vasile 
Iliasa, președintele asociației 
sportive. Ei sînt nu numai 
propulsori ai activității spor
tive, dar și practicanți activi 
și convinși ai exercițiului fi
zic. De numele lor, ca și de 
anortul, prin muncă patrio
tică. al miilor de muncitori

pe- 
de 
de 

cel

anonimi, se leagă succesul a- 
menajării unui complex 
rimetru sportiv, vizavi 
poarta uzinei. Circa 3 000 
muncitori se înfrățesc
puțin o dată pe săptămînă cu 
mișcarea sportivă ne terenul 
de tenis sau de fotbal, pe 
pista de atletism, pe terenul 
de baschet și de volei, în 
sala de jocuri sportive sau în 
cea de atletică grea. Pe teri
toriul lor sportiv, muncitorii 
de la U.R.E.M.O.A.S. își refac 
forțele, și le notențează. fiind 
beneficiarii efectelor salutare 
ale activității sportive orga
nizate. Nu vom pune acum 

secțiile de per- 
(baschet, fotbal.

„sub luDă“ 
formanță 
șah, haltere, box, volei) de 
la U.R.E.M.O.A.S., dar vom 
spune că apariția și viabili
tatea lor reprezintă consecin
ța firească a înfloririi și con
solidării sportului de masă 
din marea uzină bucureștea- 
nă, pe care — la rîndul lor — 
îl stimulează. Depășind unele 
probleme obiective (feno
menul „navetei". învățămîn- 
tul seral) Comitetul de par
tid, îndrumînd și controlînd

SECRETUL UNEI ASCENSIUNI SPECTACULOASE
Comisia județeană de șah Satu Mare ne oferă, probabil, cel mal elocvent 

exemplu al modului cum pasiunea, dragostea pentru sport, spiritul de inițiativă 
al activiștilor voluntari pot impulsiona o disciplină ridieînd-o la cote valorice 
și de eficiență mult mai mari decît s-ar putea bănui prin simple calcule șl ra
corduri statistice, legate doar de dimensiunea unui oraș sau, să zicem, de baza 
sa materială. Intr-un interval de timp relativ scurt, frumoasa așezare someșană 
s-a impus ca o piesă importantă a eșichierului românesc, drept un loc unde bătri- 
nul sport al minții cunoaște popularitate și răspindire, trăind mereu o superbă tine-nul sport ol minții cunoaște popularitate și 
rețe.

Numai în aceasta vară la Satu Mare 
rice ireproșabile, un Turneu al maeștrilor 
pata un caracter internațional) și meciul 
Mare pulsează o activitate continua, vie, 
se studiază, se analizează, 
acordată tineretului.

s au desfășurat, în condiții organizato- 
(care începînd din anul viitor va că- 
feminin România — Ungaria. La Satu 
Interesantă, foarte serioasă. Se joaca, 

în cercuri bine organizate. O atenție deosebită este 
acordata tineretului, copiilor, dezvoltării șahului în școală. Și, fără îndojplâ, nu 
după multă vreme se vor ridica din acest colț de tară jucători ca"re să depă
șească succese'e și performanțele maestrului local luliu Szabo, care a fost cindva 
la un pas de a deveni campion al țârii.

Secretul acestei ascensiuni spectaculoase t-Bn aflat chiar de la sătmăreni. In 
fruntea tuturor acțiunilor, mohorul lor pymanțtl!, $-a aflat și se află comunistul 
Wilhelm Muller, președintele Comisiei Județene de șah. Munca de răspundere 
pe care o d? 'ășoară la Consiliul jtd^țean nu l-a împiedicat să consacre

ATENȚIA

sportivă și cei- 
cu atribuții în a- 

reușit să

organizația 
lalți factori 
ceastă direcție, a 
canalizeze activitatea sportivă 
a angajaților în forme de în
treceri 
800 de 
acum 
„Sport 
menea 
muncă, practicată de 1 200 
angajați, sub îndrumarea 
opt instructori, reprezintă 
altă activitate tradițională 
U.R.E.M.O.A.S. „Cupa 
August" la atletism, box. hal
tere și culturism, tenis de 
cîmp, fotbal, campionatul in
tersecții pentru old-boys 
(fotbal), sînt cele mai recente 
acțiuni în această direcție.

Cu alte 
U.R.E.M.O.A.S. 
într-un 
nomen 
noastre 
oasă a 
pentru 
refacerea forțelor 
unei activități tot 
tive. Și asta datorită grijii și 
preocupării organizației co
muniștilor.

stimulative, eficace : 
oameni au trecut pînă 
normele complexului 
și sănătate”. De ase- 
gimnastica la locul de 

de 
a 
o

Ia
23

cuvinte, la 
este exprimat 

mod elocvent un fe- 
earacteristic 
: împletirea 
sportului 
întărirea

societății 
armoni- 

cu munca, 
sănătății și 

în vederea 
mai produc-

• Deșeurile unor materiale 
de construcții de pe .șantierul 
de locuințe din Sf. Gheorghe 
au constituit pentru profeso
rul de educație fizică Acațiu 
Fejer „materia primă" din 
care se pot confecționa... me
se de ping-pong. Resturi de 
plăci de la cofraje și țevi u- 
zate au fost transformate (in 
atelierele școlii) in frumoase 
mese de tenis. Cine vrea, se 
poate convinge vizitînd școa
la generală tir. 7 șl cea din 
comuna Micfalău (județul Co- 
vasna), de unde este originar 
membrul de partid Acațiu 
Fefer. ,

s Refugiul Iezer este așezat 
la o altitudine de 2 436 m, în 
calea turiștilor care pornesc 
să străbată Munții Făgăraș. în 
aceste zile poposesc aici multi 
drumeți pe care îi apucă în
serarea, așteptîndu-i la Iezer 
80 de paturi confortabile. To
varășul Gheorghe Stoica, se
cretar al comitetului de par
tid de la întreprinderea me
canică ..Muscelul* din Cimpu- 
lunq, unitate care a avut cea 
mai mare pondere în execu
tarea lucrărilor, ne-a spus că 
acel refugiu s-a realizat prin 
muncă patriotică. Numeroși 
locuitori ai orașului au tran
sportat pe poteci (căci alt 
drum de acces nu era) var, 
nisip și ciment, in săculețe 
de plastic, uretnd mai bine de 
15 km. Manopera a fost exe
cutată. în orele de răgaz, de 
meseriași de la diverse între
prinderi. tar din gura altora 
am aflat că Gheorghe Stoica 
s-a numărat printre nrircemlii 
animatori ai acestei acțiuni 
cetățenești.

Cei peste 1 500 de munci
tori. tehnicieni întineri și 
funcționari de la întreprin-’r- 
rea de șuruburi din Ta. Se
cuiesc au sărbătorit. la 21 au
gust. cinei ani de la intrarea 
in funcțiune a unității lor. Ju
bileul a fost marcat și de un 
eveniment sportiv : darea în 
folosință, peste drum de în
treprindere, a unui cochet com
plex compus din terenuri de 
volei, handbal și mini-țotbal, 
conceput și executat după pla
nul întocmit de comunistul 
Gercely Csaba. un priceput 
inginer și. fn același timp, 
harnic președinte al secției de 
handbal.

o în acea zi de 3 iulie, ți
pete rîului Buzău au atins 
cota de 9 m. rcvărslndu-se cu 
furie peste mica așezare Ne 
holu. ..Sportivii au fost la da
torie. ne povestea inginerul 
Sfmlon Căpățină prcscd'ntele. 
asociației ..Carpațl" din locali
tate. fotbaliștii Aurel Vlaicu, 
Constantin Deneș și alții s-' 
vtnd copii șt bătrtni din ca
sele devastate de puhoaie" 
Interlocutorul nu a scos nici 
o vorbă despre el. comunistul 
Simion Câpăfînă. care a par
ticipat zi Șl noapte la lucră
rile pentru redarea în func
țiune. la numai patru zile de 
la viitură, a întreprinderii fo
restiere de exploatare și tran
sport, unde muncește.

BÂZA SUCCESELOR TRAINICE
Mircea 

este un 
prestigiu în : 

românesc.

Lucescu 
nume de 

fotba
lul românesc. Ex
trema formației 
campioan-e și a e- 
chipei naționale de
ține la oră- . ac
tuală recordul par
ticipărilor în prima 
reprezentativă 
țării. Cele 
,, tricouri" 
torului 
reprezintă, 
rodul 
dar și 
muncii 
al unei 
conștiincioase, 
ti laterale. 
Lucescu

a
5« de 

ale jucă- 
dinamovist 

desigur, 
talentului său, 

al unei 
neobosite, 

pregătiri 
mul- 

Mircea 
este apre-

ciat nu numai ca 
jucător de mare 
performanță, ci și 
ca un vrednic ce
tățean, ca un admi
rabil coleg de e- 
chipă. Desăvîrsin- 
du-se ca fotbalist, 
Mircea Lțtce.scu a 
împletit întotdeauna 
pasiunea 
jocul cu 
rotund cu 
susținut, el să absolve 
ces Facultatea 
comerț exterior, 
cătorul
s-a 
reu 
dar și 
dinea

sa pentru 
balonul 
studiul 
reușind 

cu suc- 
de 

Ju- 
dinamovist 

remarcat rne- 
prin modestie, 

prin alitu- 
sa critică.

combativă, prin cu
rajul de a sublinia 
cu intransigență lip
surile 
în 
de 
lei 
ce 
narea i 
j unsuri. 
Mircea 
opus 
rutinei 
ciali tății. 
rînd că 
ceselor 
o noale 
decît lupi a continuă 
a fiecărui fotbalist 
pentru aut V.-'niWrc 
pe toate planurile.

manifestate 
cadrul echipei 

club sau al ce- 
națio-nale, ceea 

a dus la elimi- 
multor nea- 

Comunistul 
Lucescu s-a 
întotdeauna 
și super fi- 

conside- 
baza suc- 

trainice nu 
reprezenta
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LA COTA ÎNALTELOR RĂSPUNDERI SOCIALE STADIONUL
Ș p ăstrăm cu grija ți prețuire, pe masa 

de lucru, dar ți în inimi, în glodurile 
de dragoste și recunoștință, Mesajul 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
panților la Conferința pe țară a 
sportive. In fiecare cuvint am aflat

5

noastră 
noastre 
adresat 
parti ci- 
mișcăriî 
idei de 

o mare generozitate, pline de lumină, și tot atîtea 
inflăcărate îndemnuri pentru înțelegerea și împli
nirea rosturilor sociale ale educației fizice și spor
tului in această etapă istorică de înflorire și dez
voltare a României socialiste.

Multe dintre aceste idei au definit, după cum 
se știe, rolul și funcțiile educației fizice și spor
tului de masă în mărețul proces de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și de în
aintare a patriei noastre spre comunism. S-a înțe
les, astfel, mai bine ca orieînd, faptul că astăzi 
activitatea sportivă a maselor este, înainte de toate, 
chemată să Contribuie eficient la înfăptuirea poli
ticii partidului nostru de edificare a noii orinduiri, 
la întărirea sănătății națiunii, la creșterea și educa
rea tinerei generații, la afirmarea principiilor eticii 
și echității socialiste in întreaga viață sportivă a 
țârii.

In spiritul acestor prețioase indicații și orientări, 
cuprinse In Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, »-a desfășurat, in acest on, întreaga

activitate sportivă de masă și acum, ia marea săr
bătoare a lui 23 August, sportul de masă poate 
raporta un bilanț care reunește frumoase și impor
tante realizări. S-au obținut succese evidente în cu
prinderea mai largă a tinerilor și a altor categorii 
de cetățeni din întreprinderi și instituții, din școli, 
de la sate, in organizarea competițiilor și acțiunilor 
cu caracter central, a altor manifestări sportive de 
masă, desfășurate îndeosebi în aer liber, în forma
rea obișnuinței de practicare independentă a exer- 
cițiilor fizice, prin toate acestea realizindu-se lega
rea moi strinsă a sportului de masă de producție, 
de problemele generale ale dezvoltării economice, 
precum și creșterea contribuției la menținerea și 
întărirea sănătății populației

îndeplinirea exemplară a tuturor obiectivelor și 
orientărilor stabilite prin importantul document de 
partid rămine și în viitor misiunea principală a în
tregului activ al mișcării sportive ; ea cere, însă, 
la toate nivelurile, noi ți susținute eforturi, mai 
multă muncă ți inițiativă, pasiune ți capacitate de 
mobilizare, o deplină și profundă înțelegere a înal
telor răspunderi sociale atit de limpede ți precis 
exprimate in Mesajul secretarului general al parti
dului nostru.

ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI CIVIC

f
Don GAR1E$TEANU
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CEA MAI MARE COMPETIȚIE A TINERETULUI
• Un frurntn suites propagandiștii, de participare » nivel tehnic
• Pondere* acțiunilor — ta unitățile de bază • Inițiative ți

preocupări sporite ® Pe panoul evidențiaților

Alergărîlc tie- cros ciștigâ din ee 
tn ce mai mult teren in preferin
țele sportive ale fetelor

în urmă cu cinct zile s-au În
cheiat 
ediții, 
tului". 
ții, cu 
vitatea 
tură buchetului de realizări obți
nute in cinstea marii sărbători a 
zilei de 23 August. în această 
vară, sute de mii de pionieri, 
elevi, studenți, militari, muncitori 
și țărani au fost cuprinși în di
verse acțiuni organizate in vede
rea practicării exercițiilor fizice și 
sportului, fiecare din ramurile cu
prinse in programul competiției 
bucurindu-se de o largă audiență 
în rîndurile tineretului 
județele țării.

Inițiată ca urmare a 
rilor Hotăririi Plenarei 
P.C.R. eu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului din februarie—martie 1973,

întrecerile celei de a doua 
de vară, a „Cupei tinere- 
Succesul acestei competi- 
o largă rezonanță in acti- 
sportivă de masă, se ală-

din toate

prevede-
C.C. al

ediția de vară din acest an a „Cu
pei tineretului", desfășurată în lu
mina sarcinilor izvorîte din Me
sajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCO partici
pau taior 
mișcării 
nent in 
tuturor 
urmare, 
mos succes propagandistic, de mo
bilizare și de creștere a nivelului 
tehnio al întrecerilor, eeea ce — 
față de anul trecut — îndreptățește 
concluzia afirmării mai eficiente 
a acestei ample acțiuni in calen
darul marilor competiții de masă 
din tara noastră.

S-a realizat astfel, potrivit in
dicațiilor cuprinse in Mesaj, o 
mai bună și permanentă organi
zare a întrecerilor în unitățile de 
bază, în secții și ateliere, in cla
se și ani de studii, in sate etc. 
Semnalăm, în aceeași ordine de 
idei, inițiativa — lăudabilă și ne
cesară — de a se crea, între 1 
aprilie și 17 august, posibilitatea 
ca în aceste unități de bază să se 
inițieze concursuri la orice ramură 
de sport, în raport cu posibilitățile 
existente, cu preferințele cetățe
nilor. Aceasta a făcut ca activi
tatea sportivă să se îmbunătă
țească vizibil față de anul trecut 
în multe întreprinderi și instituții, 
chiar și în unele sate sau co
mune. Pretutindeni au apărut 
manifestări originale, atractive, 
care au adus pe stadioane mii de 
oameni : „Săptămîna sportului de 
masă" In Capitală, „Cupa Mine
rului" la Petroșani, „Cupa texti- 
listelor" in Argeș, „Cupa Diana" 
la Brăila, „Cupa satelor timișene", 
„Cupa forestierului" la Rădăulj 
ș.a. Ediția de vară din acest an 
a dat un impuls activității spor
tive în rîndul elevilor (în multe 
școli și tabere a existat continui
tate în activitate), al studenților 
(au existat progrese fată de anii 
trecuți la nivelul facultăților, al 
anilor de studii), al militarilor. 
Două alte rezultate pozitive: iniție
rea „Cupei Congresului al X-lea al

adresat
CEAUȘESCO

la Conferința pe țară a 
sportive, s-a aflat perma- 
atenția organizatorilor, a 

factorilor cu atribuții. Ca 
s-a înregistrat un fru-

V.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R," — o continuare a în
trecerilor organizate pentru tineri, 
cit si posibilitatea oferită partici- 
panților de a-ți trece normele 
complexului polisportiv „Sport și 
sănătate". In final, o mențiune : 
cele mai bune rezultate in ac
tuala ediție de vară a 
neretuluf 
dețele 
Arad, 
reș și

Nu 
duri fără a preciza că, 
actuala 
țiunea. 
dar nu 
tive au 
lor. în 
se organizeze o suită de 
ceri, s-a organizat una și 
formală. Nu a fost Înțeles 
organizării întrecerilor 
pînă la etapa pe localități, 
derîndu-se greșit că doar 
clnd există și o finală pe 
competiției trebuie să se depună 
eforturi maxime. Am mai adău
ga că s-a făcut prea puțin pentru 
popularizarea competiției în rîndul 
copiilor și tinerilor, prea puțin 
pentru atragerea cadrelor tehnice, 
a sportivilor fruntași la acțiunile 
care ar fi asigurat o și mai fru
moasă reușită acestei ample mani
festări sportive de masă.

„Cupei ti- 
s-au înregistrat in ju- 

Bacău. Hunedoara, Argeș, 
Suceava, Buzău, Maramu- 
Teleorman.
putem încheia aceste rîn- 

evident, 
ediție nu a atins perfec- 
S-au înregistrat progrese, 
peste tot asociațiile spor- 
fost la înălțimea cerințe- 
destule cazuri, in

Dacă sportul este — 
așa cum se afirmă 
deseori — un mod de 
a înțelege viata și de 
a o trăi, atunci omul 
stadionului, 
practicant al 
fiului fizic sau 
former, este, in pri
mul rind, un om al 
eetății. Un om ale 
cărui disponibilități 
fizice și psihice, con
vertite prin joaca se
rioasă a stadionului 
intr-o gamă largă de 
catităfi morale, il a- 
jută să răspundă su
perior comandamente
lor unui 
și ale 
realităfi 
tice. Și 
cest an 
ratat și 
că socialitatea 
tului — trăsătură do
minantă a mișcării 
fitlce din tara noastră 
— s-a dezis de orice 
urmă de gratuitate. 
Pentru că acum, mai 
mult 
mai 
care 
nere 
sportului 
s-au dovedit, in ade
văratul sens al cuvi ri
tului, cetățeni. Cetă
țeni conștienți și res
ponsabili, participanți 
și autori — in idee și 
faptă — ai unor acte 
politice și sociale de 
excepție, așa cum sint 
cele de care națiunea 
și poporul român 
țelege să-si lege 
ința.

N-am dori să 
sistăm asupra

simplu 
exerci- 

per-

anume timp 
unei anume 

social-poli- 
poate că a- 
1975 ne-a a- 
mai evident 

spor-

ca orietnd, 
aparte, cei 

îi numim in 
practicanți 

de i

in- 
fi-

AMPLE ACȚIUNI PIONIEREȘTI
Dintre competițiile cu larg caracter de masă organizate de 

«iliul Național al Organizației Pionierilor, trei se desprind ca 
cele mai apreciate de purtătorii cravatelor roșii cu tricolor, 
vorba de 
și datorită caracterului ei international) 
de mimfoțbal" și „Marșul Victoriei".

• Cile 5 pionFeri dîn județele Ilfov. Ialomița, Prahova, Dîmbo
vița, Constanța. Tulcea, Buzău, Brăila. Vrancea, Galați, Bacău, 
Vaslui, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, Harghita, Covasna, Bistrita- 
Năsăud și din municipiul București au luat startul în acțiunea 
„Floarea prieteniei", pe un itinerar care străbate mai mult de ju
mătate din țară. Caravana va sosi astăzi în Capitală, urmînd ea 
in ziua de 23 August cei 100 de pionieri să participe la demon
strația și defilarea ce vor avea loc în Piața Aviatorilor.

• Devenit tradițional, „Campionatul republican de minifotbal" 
iși va desfășura finala la Constanta, intre 28 august — 5 septembrie.

• La Tulnici (județul Vrancea), Padiș (Arad) și Voineasa (Vîl- 
cea) se află in taberele special amenajate pionierii care, în cadrul 
acțiunii „Marșul Victoriei", urmează să escaladeze virfurile mun-

Con- 
fiind 
Este 

„Floarea prieteniei" (întrecere ciclistă devenită cunoscută 
.Campionatul republican

loc să 
intre- 
aceea 

sensul 
numai 
consi- 
atunci 
țară a

Modesto FERRARINI

l in- 
com- 

petitiilor de masă în
chinate, la fiecare în
ceput de an, tradițio
nalelor aniversări ale 
poporului.

Aceste initiative își 
au binecunoscuta lor 
semnificație, întrucît 
ele izvorăsc din sim
țirea profundă și ade
ziunea tineretului — 
și nu numai ale
— la realitățile 
care partidul comu
niștilor le edifică în 
patria noastră socia
listă.

Vom încerca să-l 
aducem in prim plan 
pe sportîvul-cetățean, 
cel pe care, de-a lun
gul acestui ultim an, 
l-am putut cunoaște
— și ne-am mindrit

lui 
pe

cu el — și altfel de- 
cît pe stadion. Au 
fost, mai întii, emo
ționantele momente 
ale alegerilor de la 
9 Martie cînd el, spor- 
tivul-cetătean, spriji
nind platforma elec
torală a Frontului U- 
nității Socialiste, își 
declara ferm opțiunea 
asupra propriului vi
itor. Un tinăr sportiv 
ieșean se gîndea in a- 
cele momente să de
vină atit un bun in
giner, cit și un demn 
component al lotului 
national. Același gind 
a animat, sub diferite 
alte forme, pe toti cei 
5000 de tineri din

CRONICA
FAPTELOR
ANONIME

IWWWWÎWWWWWU

Sectorul 5 al Capita
lei, participant! la 
„Crosul 9 Martie", 
sau pe cei tot atiția 
timișoreni și orădeni, 
aliniați la startul 
„Cupelor Alegătoru
lui", desfășurate în 
orașele lor. l-a ani
mat pe ei și pe multi 
alfii care știu că școa
la stadionului nu în
seamnă nimic fără 
realizarea profesiona
lă, "fără o activă par
ticipare la toate ac
tele de interes 
neral.

Conexiunea 
că a acestui 
cetăfean la 
mele majore
cietății in care trăieș
te avea să devină și 
mai evidentă în as
prele zile ale unui iu
lie înecat in furia a- 
pelor. Pretutindeni, la 
insufletitoarea che
mare pe care tovară- 
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU o adresa 
din inima bătăliei cu 
apele, sportivii și-au 
unit eforturile, inde- 
mînarea și dirzenia cu 
cele ale întregului po
por. Stăruie in minte 
grupul de absolvenți 
ai facultății de educa

ae-

organi- 
sportiv- 
proble- 

ale so-

fie fizică din Tg. Ml 
ajutindu-i, efectiv 
fără preget, pe loc 
torii cartierului 
Bălcescu ; sau spo 
vii timișoreni de 
clubul C.F.R., lucr 
cot la cot cu feroi 
rii la restabilirea . 
ferate Timișoara 
Stamora Moravi 
sau înotătorii arac 
constituiți in ech 
de acțiune rapidă 
ajutor...

Dacă in acele 
virtuțile sportive, 
lite in focul antre 
meatului, au strai 
prin efortul pentru 
mitarea pagubelor 
acțiunile de rec 
strucție și recupet 
s-au bucurat, în c 
tinuare, de dărui 
totală de care si 
tivii au dat dove 
Tinerii atleți ai șc 
sportive din But 
aflați in vacanță 
Brașov, s-au alătt 
lucrătorilor fabricii 
zahăr Bod in vede 
repunerii cit mai 
pide în funcțiune 
liniilor tehnolog 
iar fotbaliștii Spo 
lui studențesc 
București au efect 
in vacanța comp 
țională mai multe 
de muncă patria 
pe ogoarele 1., 
Mogoșoaia.

Toate acestea 
doar citeva 
dintr-o frescă 
mai mare 
grăitoare, 
nonirne. 
pentru că 
nicidecum 
pentru că 
unei realități spe 
ce, indubitabile, 
nic avem vești de: 
succesele pe care, 
locurile lor de m 
că, sportivii le o 
pe frontul produ< 
materiale și spirit: 
a cincinalului. Zii 
în rapoartele dep 
rilor de plan, iubit 
stadionului — fă 
tori de bunuri, de 
tă dată — își » 
nează contribuția, 
nic, toate acestea i 
bează, o dată in p 
că virtuțile stadie 
lui au devenit cal: 
cu o profundă sen 
ficație socială.

imaț 
n 

de ft 
rămase 

Alton 
ele nu 

exce 
ele apa

Radu TIMOR

INOTUL PENTRU TOTI“

200 000 DE PARTICIPANȚI

Inițiată acum doi ani, in urma indica
țiilor reieșite din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie-martie 1973, ac
țiunea cu caracter republican „înotul 
pentru toți" și-a dovedit din plin utili
tatea. Apropiata încheiere a sezonului în 
aer liber va marca brevetarea a peste 
200 000 de copii și școlari, numai in anul 
1975. Cu prilejul ediției din acest an, la 
Alexandria, București, Brașov, Brăila, 
Drobeta Tr. Severin, Oradea etc. au fost 
amenajate numeroase bazine, iar la 
Oradea și în alte centre au fost orga
nizate cursuri de formare a instructori-

bilele însorite 
ultima vreme 
favorizat cu de. 
bire organiz. 
concursurilor 
înot din cadrul 
diției din acest 
„Cupei tiner 
lui". Asemenea 
tivități in aer l 
s-au bucurat de 
real succes in 
dul copiilor și i 
rilor din Capi 
Zilele trecute, c 
gitorii fazelor 
școli și-au disp 
titlurile de cami 
pe municipiu, 
bazinul din piti 
cui parc al Pa 
lui pionierilor. 
maglne, un a; 
de la aceste fi
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SUTE DE MU DE CONCURENȚI

LA CROSUL TÎNĂRULUI MUNCITOR"
la planul de măsuri o- 

doptot de Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., pentru a- 
plicarea indicațiilor din Me
sajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU par- 
ticipanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive, s-a 
prevăzut organizarea unor 
acțiuni de masă care să 
aibă drept rezultat angre
narea unul număr cit mai 
mare de tineri ce-și desfă- 
șoorâ munca in întreprinderi 
și instituții.

Una dintre oceste mani
festări, care a început cu e- 
tope lo nivelul grupelor sin
dicale, este „Crosul tinaru-

lui muncitor". în întreag 
țară s-au încheiat duminic 
trecuta fazele județene. Cor 
petiția, dedicata anivers* 
rii zilei de 23 August, a r< 
unit la start sute de m 
de tineri. Astfel, în j 
dețul Timiș au fost prezen 
aproape 20 000 de pârtie 
panți, în timp ce numărul • 
cestora a depășit 15 000 
județul Brăila și 17 000 în j 
dețul Suceava.

Etapo finală va avea li 
la Sibiu, între 6-7 septet 
brie.



OBIECTIV DE MARE IMPORTANTA Șl RĂSPUNDERE STABILIT
s

REPREZENTAREA CU DEMNITATE A SPORTULUI R
iN MARILE COMPETIȚII OLIMPICE, MONDIALE Șl

AFIRMĂRI ȘI SPERANȚE
PENTRU OLIMPIADA-1976

iu- 
uitat, 

va
In sport o unitate de măsură foarte des 

folosită este ciclul olimpic. Un 
bitor al atletismului va fi 
oate, cit arunca Lia Manollu, dar nu 

ita cu siguranță că Lia a participat la 
ise ediții alo Jocurilor Olimpice !
Cei patru ani dintre două J. O. pot fi 
ructurați, in mare, astfel : in primii doi 

5 retrag o serie de campioni cunoscuți, 
a următorii se afirmă o altă generație 
e sportivi. Fenomenul, ciclic, este gene-

Vasile Diba - un debutant, campion mondial I
de ani, figură blajină 
domoală, sfioasă. Doar 

1, neobișnuit de lăți, îți a- 
că ai în față

...Are 21 
i o vorbă 
merii, ___  . ...
ată că ai în față un sportiv, 
’almele aspre, de om deprins cu 
lunca, palme de pescar, trădează 
n campion al padelei. Acesta 
ste Vasile Diba, unul dintre cei 
lai buni caiaciști ai lumii.

A debutat anul trecut la cam- 
ionatele mondiale desfășurate în 
lexic. S-a întors la București 
u două medalii de aur, una 
ucerită la caiac simplu 500 m, 
ealaltă la ștafetă, in care a avut 

contribuție hotăritoare la suc- 
esul echipei.
In această vară, la Belgrad, ma- 

hiarul Geza Csapo, marea vedetă 

ral. El este și o caracteristică a sportului 
românesc. In ultimele două sezoane, la 
competițiile de mare importanță (campio
nate mondiale și europene) o serie de ti
neri sportivi români au pătruns viguros 
în partea de sus a ierarhiilor diferitelor 
discipline, cucerind victorii, titluri și me
dalii. O parte dintre cei mai merituoși, 
care au devenit în scurtă vreme speranțe 
pentru Montreal, vă sînt prezentați în 
rindurile de mai jos.

a caiacului de simplu a ultimilor 
ani, a reușit să-și ia revanșa în 
proba de viteză (Dîba a sosit ai 
doilea), dar scorul general al în- 
tîlnirilor este favorabil românu
lui. Lupta rămîne deschisă, runda 
decisivă urmînd a avea Log ia 
Montreal, in iulie, anul viitor.

Biografia sportivă a lui Vasile 
Diba este abia la început. Un 
început strălucit, prevestitor al 
unei cariere strălucite. Rămîne 
doar ca fiul de pescar din Juri- 
lovca să împlinească prin muncă 
și seriozitate — caracteristic* 
tuturor campionilor autentici — 
marele talent cu care este în
zestrat.

puțin timp 
„europene- 

1 ta Skien, 
Comăneci a 

cu elita 
interna- 
prilejul 

campio- 
Londra,

Cu
înaintea 
lor4* de 
Nadia 
luat contact 
gimnasticii 
ționale cu 
„turneului 
niloru, la 
unde și-a adjudecat 
primul loc. Cele 
cinci medalii (4 de 
aur) cucerite de ea 
bn SMen au fost com
pletate de alte cinci 
(2 de aur) realizate 
la concursul pre- 
olimpic de la Mont
real.

ASUMAT
331 DE ZILE HO

A
u mai rămas 331 de zile pînă 
la deschiderea festivă a Jocu
rilor Olimpice de la Mont
real ....
Din cei patru ani ai actualu
lui ciclu olimpic, 1975 și-a a- 

vut importanța sa deosebită. Conform 
sarcinilor metodice stabilite, 1975 a fost 
privit ca un an al calității și al acu
mulărilor pe toate planurile activității 
sportive de performanță, o adevărată 
repetiție generală pentru J.O., în sen
sul definitivării modelului de pregătire 
și etapizării antrenamentelor vizînd asi
gurarea vîrfului formei sportive pentru 
a doua perioadă a lunii iulie și înce
putul Iui august cind, peste aproape un 
an, se vor desfășura și competițiile 
olimpice. Concluziile trase de specialiș
tii sportului nostru vor sta acum la 
baza definitivării în detaliu a planului 
pentru anul Olimpiadei a XXI-a.

Pe de altă parte, importanța lui ’75 
a fost pusă in valoare și de faptul că 
Ia unele ramuri sportive echipele re
prezentative ale României au avut —și 
vor avea încă— de susținut partide de-

ariana Suman —un atu de 11,5 secunde...
Două pioniere aspiră la medaliile olimpice

Mariana Suman are 25 de ani, 
Lir abia de două sezoane numele 
hi a intrat în ierarhia atletis
mului internațional. In 1973 nu 
gura între primele 25—30 atlete 

lie lumii, nici la 400 și nici la 
00 m. în vara trecută, înaintea 
ampionatelor europene de la 
orna, Mariana deținea cu 1:58,6 
ea mai bună performanță mon- 
ială a anului in proba celor două 
lire de stadion, iar La 400 m, cu 
1,2 era cotată a treia. Medalia 
e bronz obținută de o debutan- 
k la campionatele continentului 
u a mulțumit-o nici pe record- 
pana noastră, nici pe iubitorii a- 
etismului din țară.

I Mariana Suman a dominat și 
bzonul actual, cîștigînd cele mai 
kiportante curse i concursul 
reolimpic da la Montreal șl fi-

nala „Cupei Europei" de la Nisa, 
în ambele întrecîndu-le pe toate 
fruntașele
de 800 m. Ea deține al doilea re
zultat din lume al sezonului, fapt 
care îi determină pe comentatorii 
de specialitate din toată lumea 
să o așeze totuși pe Suman în frun
tea ierarhiei anuale. Subscriem, 
considerînd înfrîngerea dc la Bal
caniadă un simplu accident, de
terminat de o greșeală tactică. 
Mariana Suman are, față de pre
opinentele sale, avantajul unei vi
teze de bază rar întîlnite la semi- 
fond : aleargă 100 metri
11,5. Să sperăm că ea va ști 
folosească acest atd în finala 
limplcă de la Montreal.

mondiale ale probei

In 
«&

Despre 
tăzi stea 
tica mondială 
reanu se vorbește ca despre marile 
noastre speranțe pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Și pe 
bună dreptate, pentru că micuțele 
gimnaste din Municipiul 
ghe Gheorghiu-Dej 
nivel valoric 
dovedit 
nale de 
neci s-a 
nală la 
de la Skien. La debut, la numai 
13 ani și jumătate, cîștigă titlul 
de campioană absolută a continen
tului, stîrnind admirație unanimă 
și comentarii elogioase ale presei 
sportive de pretutindeni. Ele
mentele de o dificultate fără

onstantin Alexandru
nu victoria ambijiei
Categoria 48 kg la lupte gre- 

b-romane a fost multă vreme do- 
linată de excelentul sportiv ro- 
Lân Gheorghe Berceanu. Inactt- 
itatea acestuia, determinată de o 
pbolnăvire, a făcut c® pe flr- 
lamentul internațional al cate- 
briei să apară un nou nume, tot 
I unui luptător român, Constan
ta Alexandru. Deși era lipsit de 
kperiență competițională în mari 
bncursuri, tînărul Alexandru — 
lițiat în tainele luptelor de an- 
[enorul constănțean C. Ofițe- 
bscu — a fost introdus in echipa 
eprezentativă a țării participantă 
I campionatele europene de la 
tadrid, din anul 1974. Dotat cu 
jlități fizice și de voință excep- 
bnale, sportivul de la Steaua i-a 
hpresionat pe toți specialiștii 
rin evoluțiile sale, devenind cam
ion european la prima sa par- 
bipare la o asemenea competl- 
L>. Dar,_ isprăvile acestui ambi
ts luptător nu s-au oprit aici. 
1 toamna aceluiași an, la cam- 
lanatele mondiale de la Katowice, 
I a ratat de puțin obținerea ti- 
lîui suprem, terminînd la ega
late partida cu campionul mon- 
pL Locul II în lume reprezintă 
tuși o performanță deosebit de 
lloroasă pentru un sportiv în 
rstă de 20 de ani.
Bn acest an, la cea de-a doua 
fție a campionatelor europene 
I care a luat startul, si-a păș
ii centura du campion conti- 
țltal, rccunoscîndii-i-ce

Nadia Comăneci — as- 
de prim rang în gimnas- 

și Teodora Ungu-

G heor- 
au atins un 

extrem de ridicat, 
în confruntări înternațio- 
anvergură. Nadia Comă- 
impus în arena internațio- 

campionatcle europene

Mircea Ilca - egalul recordmanului lumii

precedent prezentate la unele a- 
parate deschid perspective noi 
gimnasticii feminine. La marele 
concurs preolimpic „Montreal 
’75“ confirmă valoarea ridicată, 
clasîndu-se din nou prima în cla
samentul individual compus. Și 
tot acolo, în marea sală „Forum” 
din Montreal, o altă gimnastă ro
mâncă atrăgea atenția specialiști
lor prin evoluții precise, pline de 
siguranță și grație. Era Teodora 
Ungureanu, colega de antrena
ment a campioanei europene. Este 
mai... vîrstnică decît Nadia cu a- 
proape un an, dar faptul că a 
apărut mai tîrziu pfe scena gim
nasticii internaționale trebuie pus 
pe seama exigenței antrenorilor 
Marta și Bela Karoly, care și-au 
făcut o adevărată lege din a pre
zenta în concursuri numai spor
tive capabile de rezultate bune și 
foarte bune.

La vîrsta pionieriei, Nadia și 
Teodora, vedete de prim rang ale 
gimnasticii românești și mondiale, 
visează podiumul olimpic...

Ladislau Șimon —
marea surpriză

PATZAICHIN (campion 
mondial și european Ia 

„Aproape că nu-mi vine să 
mă aflu înaintea celei de

IVAN 
olimpic, 
canoe) : 
cred că 
a treia Olimpiade... Parcă mai ieri 
concuram in prima finală olimpică, 
pe pista de apă de la Xochimilco ! 
Au trecut, totuși, de atunci șapte 
ani și oricît de frumoase ar fi a-

IVAN PATZAICHIN

lele fi că, 
tot ce le 
aduce Ron 
zultate de

GHEORG 
recordman 

3000 m o bl 
ment oZtmd 
conștiința j 
cere și inul 
că am ajul 
rierei mele] 
că îmi pod 
îndreptățit I 
lor. La Mol 
tru a doual 
Munchen el 
cum vreau] 
carnetul <a 
dintre viitol 
fi mai grea 
sezon foarte 
curse in cd 
redutabili ; 
la 3^0 m 
patri^^L rfol 
lui și a cin 
lor. Rezulta 
sau mai Uri 
in care te 
doi ani in
și mai binel 
țiile obținui 
pregătire șl 
vederea mai 
mele sporti

Printre autenticii re
prezentanți de clasă 
internațională ai tiru
lui românesc se nu
mără și Mircea Rea, 
elev în clasa a XI-a a 
Liceului de chimie in
dustrială ____ ,
membru al asociației 
sportive 
trenor ______ ,,
Campionul de' seniori 
al Europei la armă 
liberă calibru redus, 
60 f culcat (a cucerit 
titlul la poligonul Tu-

din Arad,
C.F.R. (an- 

Ion Quintus).

plini 17 ani la 25 au
gust !

Element fruntaș și 
la învățătură, juniorul 
arădean este un exem
plu de perseverență 
și putere de luptă atît 
în timpul îndelunga
telor sale antrenamen
te, cît și In orele de 
concentrare extremă 
de pe parcursul com
petițiilor. Așa se și 
explică rezultatul ex
cepțional cu care Ilca 
a cîștigat titlul con-

Iumii — înscris de Ho 
Jun Li (R.P.D. Core
eană), campionul o- 
limpic din 1972 de la 
Miinchen.

Cu posibilitățile do
vedite și cu seriozi
tatea care îl caracte
rizează, Mircea Ilea so 
anunță ca unul dintre 
reprezentanții de frun
te ai tirului românesc 
la viitoarele Jocuri 
Olimpice de la Mont-

La C.M. de lupte libere dispu
tate în toamna anului trecut la 
Istanbul s-a înregistrat o mare 
surpriză i deținătorul centurii de 
campion mondial la categoria 
grea, sovieticul Seslan Andiev, 
Părăsea salteaua de concurs învins 
de tînărul reprezentant al Româ
niei, Ladislau Șimon. Cum par
tida se disputa în finala compe
tiției, Șimon a cucerit, astfel, 
titlul suprem. A fost un meci 
car® a produs o mare senzație 
printre specialiști, un succes clar, 
obținut la puncte, pe parcursul 
celor 9 minute de 
Șimon. și-a dovedit

în acest an, la 
continentale, Ladislau 
reușit să urce din nou pe podiu
mul de premiere. Medalia de 
bronz pe care a obținut-o este o 
dovadă a valonii acestui sportiv. 
Ultimii doi ani reprezintă pentru 
sportivul din Tg. Mureș perioada 
consacrării sale internaționale, el 
anunțîndu-se un serios pretendent 
la una dintre medaliile apropiate
lor campionate mondiale de la 
Minsk și, în perspectivă, pentru 
J. O. de la Montreal. Seriozita
tea cu care se pregătește, re
ceptivitatea sa la antrenament re-

luptă, In care 
superioritatea, 

campionatele 
Șimon a

mintirile — și mărturisesc că ale 
mele sint ! — trebuie să te gîndești 
mai mult la viitor. La Montreal voi 
lua, sper, al treilea start olimpic. 
Am cîștigat in Mexic titlul de 
campion olimpic, împreună cu Ser- 
ghei Covaliov, la canoea de doi. 
Aveam atunci 19 ani. In 1972, la 
Munchen, am cucerit titlul la ca
noea de simplu. Doresc din tot 
sufletul să continui seria la Mont
real, unde intre cele patru probe 
nou admise figurează ți cea de 
canoe simplu 500 m Voi avea la 
anul 27 de ani. Sportul nostru este 
greu, cere un efort mare. In ulti
ma vreme In lume au apărut a 
serie de canoiști tineri de valoare ; 
unii m-au ji întrecut la ultimele 
două ediții ale campionatelor mon
diale. Voi face insă totul pentru a 
dovedi la ora Jocurilor Olimpice 
că sint totuși cel mai bun".

CRISTIAN GAȚTJ (căpitanul re
prezentativei masculine de handbal 
a României, campioană mondială) : 
„Federația noastră de specialitate 

noi, jucătorii, ne-am propus ca 
la Montreal să cucerim titlul de 
campioni olimpici. Este un obiec
tiv de mare răspundere, pentru 
îndeplinirea căruia muncim de mai 
multă vreme. Sintem conștienți că, 
la fel ca noi, alte echipe de renu
me pe plan mondial doresc același 
lucru și se pregătesc cu sirguință 
pentru a ne întrece. Dar fiți siguri

GHE\
medaliile oii 
linowski, Kc 
formeri ai o 
vor trebui 
Cefan ?!

GHEORG1 
pion olimpii 
Ia lupte grec 
din luna iul 
național al



NICOLAE CEAUSESCU
volei, alte cotnpe-

Romeo VILARA

J (cam- 
uropean 
nccprnd 
l inten
ta Ga-

ARTID
NESC
PENE

1974 și

creștere a responsabilită

ți Policarp Malihin caiac

CAMPIONATE EUROPENE

MEDALII

3 X 20 f; Lucian Giușcă

JUNIORI, UNIVERSITARE

MEDALII DE AUR★

CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIORI

★
g

DOINA COJOCARU (căpitan al

vor face 
pentru a 
noi re-

Niculina Die — atletism. înăl- 
greutate ; Nicolae Horinceanu — 
Ștefan Rusu — lupte greco-ro-

— lupte 11- 
cat. 74 kg ; 

Ruta — hsd-

Vasile 
Mihai 
Vasile 
caiac

posibi- 
atingă 
planul

ceea ce depinde de mine pentru a 
intra in posesia ei. Si, dacă voi 
putea, chiar a uneia de aur".

Știu 
rela- 
nivel 
plan

al 
o 

de 
cu

din 1972, de la 
calității s-a a-

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET, 
Șl ȘCOLARE

Dorina Cătineanu — atletism 
• atletism (sală), 1500 m ; Con-

vor afla și 
care vor 

cu dăruire 
succese de

6 : Petru

lo- 
în- 
a- 
si-

I,

Nilcă — scrimă, sabie echipe; Maria Mihoreanu 
m, Larion Serghei

Dorn Oprea — atletism, înălțime, 
mg ; Gigei Anghel

„In viitor, pe sportivii noștri ii așteaptă confruntări internaționale 
deosebit de importante, între care și Jocurile Olimpice ce vor avea loc 
peste un an, în 1976. Aceasta obligă la desfășurarea, de pe acum, a 
unor pregătiri temeinice, pe baza unor norme științific fundamentate, la 
nivelul performanțelor mondicis, incit să ne prezentăm la aceste între
ceri cu un număr cit mai mare de sportivi valoroși in tot mai multe ramuri 
sportive, care să obțină rezultate dintre cele mai bune, să ocupe cit mai 
multe poziții fruntașe. Mișcarea noastră sportivă și slujitorii ei trebuie 
să-și facă un titlu de onoare din a contribui, prin succesele pe care le 
obțin in confruntările internaționale, la păstrarea și sporirea înaltului 
prestigiu de care România socialistă se bucură pe plan mondial ca re
zultat al realizărilor pe care le obține în dezvoltarea internă, al politicii 
consecvente de pace și colaborare pe care o promovează".

(Din Mesajul adresat participanților la Conferința pe țară a mișcării sportive}

ARE PENTRU REALIZAREA ANGAJAMENTULUI
ND PARTICIPAREA LA MONTREAL!

-----------

calificarea la J.O. (polo, 
1 fete, volei ș.a.), că, în 
putut face o utilă veri- 

nțialului nostru olimpic, 
klorilor certe, ci și a unor 
sportivi cu reale 

Eres, capabili să 
competitive în

e mondiale din
an, campionatele euro- 

[mpetiții de anvergură au 
l se poate de evident o 
[sionantă a valorii spor- 

o amplă lărgire a nu- 
daților potențiali la 
în perspectiva marii 
[e de la Montreal. In 
p lucru este absolut
Jocurilor de la Montreal, 

pește cucerirea de meda- 
e poziții fruntașe în cla- 
pritelor probe, și ramuri 
fi cu mult mai pretenți- 
ricare altă ediție a Olini- 
siv la cea
I ștacheta

flat ridicată la cea mai înaltă cotă. A 
devenit limpede pentru toți specialiștii 
faptul că pentru a face față cu succes 
acerbei concurențe olimpice, sportivilor 
le sînt necesare calități fizice și morale 
dezvoltate la cel mai înalt grad. Sîntem 
convinși că între aceștia se 
sportivii noștri fruntași, 
ști să lupte cu patriotism, 
și ardoare pentru a obține 
prestigiu pentru sportul românesc.

Cele 331 de zile care ne mai despart 
de deschiderea Jocurilor Olimpice vor 
trebui folosite cu maximum de exigen
ță, fără nici un răgaz. In rîndurile 
candidaților noștri olimpici trebuie să 
se instaureze pe deplin o atmosferă 
sănătoasă de lucru, principială, respon
sabilă, entuziastă, astfel ca valoarea 
fiecărui sportiv să atingă parametrii cei 
mai ridicați, de Ia nivelul cărora pot 
fi abordate disputele pentru medaliile 
și punctele olimpice.

Anul 1975 a demonstrat, ca și 1974 
de altfel, că în mijlocul sportivilor 
noștri fruntași s-a produs o puternică 
mobilizare și

ții, pentru a aduce la îndeplinire sarci
nile trasate de partid mișcării sportive, 
pentru a răspunde astfel cu cinste in
dicațiilor prețioase ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Cred că se 
va ține seama de învățămintele Jocurilor 
Olimpice de Ia Miinclien și se vor face 
asemenea pregătiri incit la Olimpiada 
viitoare să obținem realmente rezultate 
pe măsura posibilităților și condițiilor 
pe care poporul, statul nostru, le cre- 
ază activității sportive".

Succesele ultimilor doi ani sînt încu
rajatoare pentru angajamentul pe care 
mișcarea noastră sportivă și l-a asu
mat, de a depăși substanțial la Mont
real bilanțul înregistrat în 1972 la Mun- 
chen. Sportivii, antrenorii și ceilalți 
specialiști, toți activiștii mișcării noas
tre sportive sînt deciși să facă totul 
pentru a onora acest angajament I

în rîndurile următoare, citeva dintre 
gindurile șt aspirațiile unor sportivi 
fruntași, candidați olimpici...

UN BILANȚ 
PROMIȚĂTOR

Medalii de aur, de argint și de bronz, aplauze entuziaste 
ale spectatorilor prezenți la diferite competiții internaționale, 
aprecieri elogioase ale presei de pretutindeni, ale specialiștilor 
sportului au însoțit și completat evoluția reprezentanților Româ
niei socialiste la marile confruntări ale anului preolimpic 1975.

La Calcutta și la Budapesta, la Skien și la Berna, la Bel
grad și la Montreal, la Katowice și la Ciudad de Mexico, In 
multe alte orașe unde au concurat in acest an sportivii români 
au demonstrat frumoase calități, atrăgîndu-și stima și prețuirea 
tuturor, a partenerilor de întrecere, a arbitrilor, a speotatoriloe.

In rîndurile următoare prezentăm bilanțul sportului de per
formanță din țara noastră, așa cum se prezintă el la această 
oră, p reci zi nd că din calendarul competițional al anului 1975 au 
mai rămas să se desfășoare, între altele: campionatele mondiale 
de canotaj, pentatlon modern, lupte greco-romane și libere, hal
tere, handbal (f), campionatele europene de 
tiții balcanice etc.

CAMPIONATE MONDiALE

ece ani In ur
mă, la Rotterdam, 
Ecaterina Staht (pe 
atunci, Ienctci a cu
cerit titlul de cam
pioană mondială la 
tineret. Anul acesta, 
la Budapesta, ea a 
urcat din nou pa 
prima treaptă a po
diumului de onoare 
al unui campionat 
mondial, adjudecîn- 
du-șl titlul da cea 
mai bună floretistă 
a lumii. In acest in
terval de timp, »- 
caterina Stahl a 
mai fost laureată — 
cu bronz — la pro
ba individuală a 
C.M. de la Moscova 
din 1966 și da mai 
multe ori — cu ar
gint și bronz — la 
echipe, tn cadrul re
prezentativei țării.

Anul viitor, Eca
terina Stahl va lua 
parte pentru a patra 
oară la J.O. cu spe
ranța unei compor
tări la ■ nivelul 
unei... campioane 
mondiale l
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GHEORGHE BERCEANU

SILVIU IORGULESCV (compo
nent al echipei naționale de fotbal) : 
„Noi, fotbaliștii, sîntem mult da
tori in privința Jocurilor Olimpice. 
Se știe că selecționata olimpică a 
României n-a mai participat la faza 
finală a turneului de fotbal de la 
ediția 1964, din Japonia, cind a o- 
cupat locul V. Acum, am angajat 
o nouă fază a preliminariilor pen
tru ediția din 1976. Am reușit să 
eliminăm selecționata Danemarcei 
și avem in față alți doi adversari, 
echipele olimpice ale Franței și O- 
landei. Vom depune toate străduin
țele spre a obține un loc în tur
neul final, pentru a aduce fotbalul 
românesc la Jocurile Olimpice, 
după o absentă de 12 ani. E o 
importantă misiune a noastră și 
sînt convins că o vom duce la bun 
sfîrșit".

ponentele formației de handbal, a- 
nul 1975 a reprezentat o perioadă 
în care am muncit intens, cu ho- 
tărire, in dorința de a ne pregăti 
cit mai bine, de a realiza omoge
nizarea tactică a echipei. In gene
ral, rezultatele au fost bune, dar 
ele nu ne-au satisfăcut pe deplin. 
Sîntem yice-campioane ale lumii și 
dorim să confirmăm această poziție 
fruntașă la apropiata ediție a 
C. M. (decembrie, în Uniunea So
vietică) cind va fi decisă și califi
carea pentru Jocurile Olimpice. 
Sperînd să obținem această califi
care la primul turneu olimpic al 
handbalului feminin, sîntem decise 
să luptăm cu toată vigoarea de care 
vom fi capabile pentru a obține o 
medalie".

MEDALII DE AUR — 2 ; Maria Alexandru — tenis de masă, 
dublu femei (cu japoneza Shoko Takahashi) ; Ecaterina Stahl — 
scrimă, floretă individual.

MEDALII DE ARGINT — 6 : Ivan Patzaichin — canoe 1—1000 
m, Larion Serghei și Policarp Malihin — caiac 2—1000 m, Gbeor- 
ghe Danilov și Gheorghe Simionov — canoe. 2—1000 m, 
Diba — caiac 1—500 m, Nicușor Eșanu, Ion Dragulschi, 
Zafiu și Vasile Diba — caiac 4 X 500 m, Costel Coșniță, 
Simiocenco, Cuprian Macarenco și Simioa Chlrilă — 
4—10 000 m.

MEDALII DE BRONZ — 4 : Ecaterina Stahl, Suzana 
leanu, Magdalena Bartos, Elena Pricop și Ana Pascu —

Arde- 
scrimă. 

floretă echipe; Dan Irimiciuc, Ion Pop, Cornel Marin, Mihai Frun
ză, Alexandru 
caiac 1—500 
2—500 m.

prima mare competiție la care am 
participat după doi ani, timp in 
care am fost suferind. Victoria a- 
supra dublului campion al Euro
pei. Constantin Alexandru, ca și 
ciștigarea concursului, mi-au redat 
încrederea in forțele proprii. 
Mi-am dat seama că dispun de a- 
ceeașî capacitate de efort, că teh
nica și experiența sînt aceleași. Cred 
că-mi voi recuceri titlul de cam
pion mondial, iar la Montreal îmi 
voi păstra medalia olimpică".

SIMION CUȚOV (campion 
Europei la box) : „Am avut 
primă jumătate de an destul 
grea. Pentru a putea participa 
succes la campionatele europene,
unde trebuia să-mi apăr centura 
cucerită la Belgrad, am muncit 
foarte mult, în special pentru a pu
tea reveni în limitele categorici. 
Sînt fericit pentru succesul pe care 
l-am obținut, dar acesta este acum 
de domeniul trecutului. Urmează o 
perioadă și mai grea, a pregătirii 
pentru Jocurile Olimpice. Știu că 
de la mine se așteaptă mult. M-am 
convins de aceasta, mai ales după 
campionatele mondiale de la Ha
vana. De altfel, o medalie olimpică 
este singura care îmi lipsește din 
vitrina cu trofee. Am să fac tot

CORNELIU ION (unu! dintre cei 
mai buni reprezentanți ai genera
ției tinere la probele de pistol) : 
„Posibilitatea ca să particip la J.O. 
din anul viitor m-a făcut să abor
dez cu toată responsabilitatea pre
gătirile de pînă acum și tot in a- 
celași spirit le voi continua. Cu 
un volum sporit de lucru, cu an
trenamente adecvate și cu puterea 
de luptă de care mă simt capabil, 
mă voi strădui ca, in cazul cind 
voi fi selecționat, împreună cu co
lega mei să nu precupețesc nici 
un efort pentru cucerirea unui loc 
de onoare la Montreal".

DE AUR — 11:
(sală), lungime; Natalia Andrei • . ..
stantin Alexandru — lupte greco-romane. cat. 48 kg, Nadia Co
maneci — gimnastică, individual compus, paralele, bîrnă și să
rituri; Simion Cuțov — box, cat semiușoară; echipa reprezenta
tivă a României la rugby; Mircea Ilea — tir, armă liberă cali
bru redus 60 f culcat; Dan Grecu — gimnastică, inele.

MEDALII DE ARGINT — 8 : Ion Enache — lupte greco-ro
mane, cat. 82 kg, Nadia Comăneci — gimnastică, sol; Vasile Ior- 
ga — lupte libere, cat. 82 kg; Mihai Borș — gimnastică, inele; 
Constantin Gruescu — box, cat muscă. Victor Zilberman — box, 
cat. semimijlocie; Eugen Satala — tir. armă liberă calibru redus 
60 f culcat; Ștefan Caban, Eugen Satala, Romulus Nicolescu și 
Nicolae Rotaru — tir, armă liberă calibru redus 40 f poziția 
genunchi.

MEDALII DE BRONZ — 11: Gheorghe Ghipu — atletism 
(sală), 1500 m; Alina Goreac — gimnastică, sărituri (împreună 
cu sovietica Neli Kim) și bîrnă ; Ladislau Șimon — lupte libere, 
cat -|100 kg; Remus Cozma — box, cat. semimuscă, Mircea Tone
— box, cat cocoș, Mircea Simon — box. categoria grea; Ștefan 
Caban — tir, armă liberă calibru redus 3 X40 f și la armă stan
dard 3 X 20 f ; Ștefan Caban, Romulus Nicolescu, Eugen Satala 
și Nicolae Rotaru — tir, armă standard
— tir. pistol calibru mare.

DAN GRECU (campion mondial 
și european de gimnastică in proba 
de inele) : „Gimnaștii români sînt 
conștienti că în perioada imediat 
următoare trebuie să-și intensifice 
eforturile, să-și sporească substan
țial cantitatea de muncă pentru a 
putea face fată cit mai bine con
curenței mereu mai puternice din 
arena internațională. In ceea ce mă 
privește, mă străduiesc să muncesc 
mai mult și mai bine pentru a-mi 
putea aduce contribuția la crește
rea prestigiului sportiv al tării 
noastre, la obținerea unor noi per
formanțe de răsunet. Firește, prr- 
mul și cel mai mare obiectiv pe 
care-l avem în vedere U constituie 
Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Acolo va trebui si confirm titlul 
de campion al lumii și pe cel eu
ropean, la inele, lucru extrem de 
greu, deoarece în arena internațio
nală apar tot mai multi gim-naști 
de valoare, cu justificate pretenții. 
Mă antrenez insă cu intensitate și 
— în plus — sînt ferm hotărît 
să-mi apăr poziția cucerită în lume. 
In această direcție promit solemn 
că voi depune toate strădaniile 
pentru a îndeplini obiectivul stabi-

SIMION CUȚOV

Pînă la Montreal mai sînt deed 
331 de zile, pînă la „Olimpiada 
albă“ de la Innsbruck, doar 
zile. Bineînțeles, candidații 
pentru J.O. de iarnă se află 
nă perioadă pregătitoare.

167 de 
noștri 

In pli- 
Unul 

dintre aceștia, biatlonistul GHEOR
GHE GlRNIȚA, ne-a declarat : „Am 
învățat din lecția Anterseiva ”75 
(C.M. de biatlon) și sint încredin
țat că în această ultimă vară pre
mergătoare J.O. am făcut corectă
rile necesare in pregătire, atit ca 
intensitate, cit și ca volum, pen
tru ca rezultatele să fie radical îm
bunătățite. Stăruie in mintea mea 
podiumul de premiere pe care am 
urcat la C. M. de biatlon din 1974 
și voi face totul pentru ca în fe
bruarie ’76 la J.O. să obțin o per
formantă de onoare. Apreciez că 
avem șanse să ne clasăm pe un loc 
fruntaș, atit la ștafetă, cit și in 
proba individuală de 20 km. 
că lupta este grea, cunoscind 
tiva echilibrare valorică la 
foarte ridicat intervenită pe 
mondial. Cu toate acestea, sint în
crezător in munca și voința noas
tră".

________ ____ ____ Kuki — scrimă, floretă; 
echipa reprezentativă universitară a României la handbal ; Gtaa 
Panaât — atletism, lungime. Adrian Calimente — 'atletism. 110 
mg, Tudorel Vasile — atletism, lungime; Tiberiu Seregeli — lupte 
libere, cai. 82 kg.

MEDALII DE ARGINT — 4 : 
time ; Cornel Preda — atletism, 
lupte greco-romane. cat 52 kg ; 
mane, cat 68 kg.

MEDALII DE BRONZ — 7 :
Mihaela Stoica — atletism, 100 _ . _
bere, cat. 57 kg; Constantin Fodore — lupte libere, 
Zaharia Felea — lupte greco-romane, cât 82 kg; Ion 
tere. cat. pană, total și aruncat

MEDALII DE AUR — 2 : Grigore Marin — popice, individual; 
Victor Midea și Eforia Ardac — popice, perechi.

MEDALII DE ARGINT — 3 : echipa reprezentativă a Româ
niei la rugby; Grigore Marin și Cezar Lebădă — popice, perechi; 
echipa reprezentativă a României la popice.

MEDALII DE BRONZ — 4 : Ion Ruta — haltere, cat. pană, 
total, smula și aruncat ; floarea Petrușel, Nastasia Buri, Florica 81- 
miocenco și Hainalka Haido — caiac 4—500 m.

în diferitele campionate balcanice de seniori și juniori, pînă 
la această dată sportivii români au cucerit 83 de medalii de câști
gători: 33 la atletism (14 seniori + 12 juniori + 7 cros), 27 la 
natație (16 la seniori + 11 la juniori), 11 la tir, cite 3 la aviație 
si la judo, cite 2 la ciclism, box și la volei.
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După ce, in urmă cu numai doi ani, Plenara C.C. ai P.C..R din februarie- 
martie a adoptat o importantă hotărire cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice ți sportului, la începutul acestui an conducătorul 
iubit al partidului nostru a adresat un insuflețitor Mesaj participanțiloi 
la Conferința pe țară, document de importantă valoare, care a devenit 
program de gindire ți de acțiune practică, pentru întregul activ al miș
cării sportive. Răspunzînd cu însuflețire, Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, ceilalți factori cu atribuții, toți cei care activează in 
domeniul educației fizice și sportului de masă și-au sporit eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a indicațiilor ți sarcinilor cuprinse în Mesajul 
secretarului general al partidului nostru. Au fost obținute noi realizări, 
atit în activitatea de masă cit și în sportul de performanță pe care astăzi, 
recunoscătoare partidului pentru toate condițiile create, pentru grija pă
rintească pe care î-o poartă, mișcarea sportivă le dedică marii sărbători 
a zilei de 23 August. In întîmpinarea celei de a 31-a aniversări de la 
victoria deplină a insurecției din 1944 au fost organizate în întreaga 
țară numeroase competiții omagiale care au angrenat zeci și sute de 
mii de participanți.

Sînt realizări, succese pe care ie dorim, în viitor, mai multe, mai mari, 
mai frumoase pentru că, indiferent de domeniul de activitate, păstrăm 
cu toții calda și vibranta chemare adresată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Să facem totul pentru măreția ți strălucirea României 
socialiste, pentru ca ea să ocupe un loc de cinste in rîndul țărilor socialis
te, al marii familii a națiunilor lumii, să-ți aducă o contribuție tot mai de 
preț la triumful atotbiruitoarelor idei ale comunismului, la victoria idea
lurilor de progres ți bunăstare, de pace ți prietenie intre toate popoa
rele lumii".

Cu aceste gînduri ți sentimente de mîndrie și recunoștință, de răspun
dere și angajare, închinăm alei de 23 August toate împlinirile noastre de 
astăzi, pe care mișcarea sportivă le raportează cu nestrămutata convin
gere a unor succese viitoare, care să se ridice la nivelul sarcinilor de 
onoare încredințate educației fizice ți sportului in mărețul proces de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate ți înaintare a României 
spre comunism.
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AMĂNUNTE DESPRE
JOCURILE DE LA MARTINE

Internațional

După cum am anunțat, 
jumătate a lunii august, 
masculină de handbal 
campioana țării, a Întreprins un 
turneu de mai multe jocuri In 

Chineză. După reîntoarce- 
sportivilor bucu-

In prima 
echipa 

Steaua,

R. P.
rea delegației 
reșteni, am avut prilejul să stăm 
de vorbă cu antrenorul Gh. 
Goran, care l-a înlocuit în acest 
turneu pe conducătorul tehnic al 
formației. Cornel Oțelea (aflat în- 
tr-un alt schimb 'de experiență) și 
care ne-a spus că handbaliștii ro
mâni au fost înconjurați cu dra
goste și căldură, iar meciurile s-au 
disputat într-o notă 
sportivitate, plăcind 
numeroșilor spectatori 
rul mare de goluri 
dența și finețea fazelor de semi
cerc. în afara celor 6 meciuri sus
ținute cu acest prilej, sportivii de 
la Steaua au făcut trei antrena
mente comune cu handbaliștii chi
nezi, iar antrenorul Gh. Goran, ca 
și arbitrul internațional Vasile 
Sidea, au efectuat rodnice schim
buri de experiență.

Și acum iată rezultatele obți
nute de echipa Steaua în acest 
turneu : '
August", selecționata Armatei Chi
neze, 34—19 (14—15), pentru Steaua 
cele mai multe goluri fiind înscri
se de Gațu (8). Kicsid și Stockl 
cîte 7 ; cu Selecționata orașului Pe
kin 43—34 (25—19), Voina (9), Kic
sid, Drăgăniță, Tudosie cîte 8 ; la 
Pekin cu Selecționata
34—30 (17—11), Kicsid (11), Dră
găniță (7) ; la Shanhai cu Selec
ționata orașului 46—33 123—14),

Drăgăniță (9), Siockl, Roșu și Tu- 
dosie cite 8 ; cu Selecționata Mari
nei 40—33 (26—16), Kicsid (8). Tu- 
dosie (6) ; cu Selecționata orașului 
Canton 42—33 (22—13), Kicsid (13), 
Capră (7).

Turneul a Cuprins deci un pro
gram de muncă intensă, folositor 
deopotrivă handbaliștilor români și 
chinezi, a prilejuit un util schimb 
de experiență.

*

de deplină 
foarte mult 
prin numă- 

și abun-

la Pekin, cu echipa „1

feroviară

înaintea C.E. de tir ale juniorilor și senioarelor

SPORTIVII NOȘTRI ÎȘI INTENSIFICĂ PREGĂTIRILE
Poligonul Tunari a găzduit la 

sfirșitul săptăminii trecute trei 
competiții : campionatele republi
cane ale juniorilor, „Cupa Eliberă
rii" la senioare și „Criteriul juni
orilor mici" — toate la armele cu 
glonț, iar la ultima au fost inclu
se și probe ia armele cu aer com
primat (pușcă și pistol). Primele 
două concursuri au avut o semni
ficație aparte : pe lingă decerna
rea titlurilor de campioni ai țării 
la juniori și a trofeului la seni
oare, întrecerile au constituit și ul
tima verificare înaintea campiona
telor europene de juniori și se
nioare, care urmează să se dispute 
peste .două săptămini la Sofia 
(3—6 septembrie). Și regulamentul 
de desfășurare a competițiilor de 
Ia Tunari a fost identic cu cel 
după care vor avea loc întrecerile 
continentale din capitala Bulgariei 
(cîte două manșe la fiecare probă).

Ce au arătat cele patru zile de 
concurs ? tn primul rînd o mare 
afluență de concurenți și concu
rente la campionatele de juniori :

207 (121 de băieți și 86 de fete) 
ți apoi un nivel tehnic in general 
bun al întrecerilor, in special ia 
probele de armă standard. La po
ziția 60 de focuri culcat a fost rea
lizat și un nou record al țării (Ma
rian Oncică de la CSMB a totali
zat 597 p), iar la 3 X 20 f Mircea 
Ilca a obținut 574 p, cu două punc
te mai puțin decit recordul națio
nal. Competiția a reliefat totodată 
pregătirea superioară a reprezen
tanților secțiilor din provincie, 
care au cișfigat opt titluri republi
cane, față de cele cinci adjudecate 
de trăgătorii bucureșteni. De no
tat, de asemenea, că dintre cele 
două puternice cluburi din Capita
lă — Steaua și Dinamo — doar 
ultimul a intrat în posesia unui 
titlu, singurul, la echipe-pistol li
ber. Dacă antrenorilor Ion Quintus 
(C.F.R. Arad, aici activează și 
campionul de seniori al Europei, 
Mircea Ilca), David Petra (Activul 
Brașov), Andrei Ion (Metrom Bra
șov) li se cuvin felicitări, ce s-ar 
putea spune despre cei de la Stea-

t»n timp în 
meciuri de 
Constanța,

LUPTE
luptătorii 
participe 
Io Minsk. 
România 
verificare. 
Brașov și

DE CITE VA
oftă în fora noastră 

canadieni care urmează »ă 
la Campionatele mondiale de 
Ei se vor pregăti 

ți vor susține ci te va 
cu luptătorii din

Sf. Gheorghe.

Liceul I Caragiale București
(secția sportivă) — Liceul nr, 35 
București anunță că pentru anul șco
lar 1975-1976 primește înscrieri In 
clasele o V-a și a Vl-a. începînd do 
Io dota de 1 septembrie. Cursurile 
școlare au loc numai dimineața, tn 
locolul din calea Dorobanți nr. 163.

ua și Dinamo ? Iată, de altfel, a- 
precicrea făcută de secretarul ge
neral al federației de specialitate, 
tov. Gavrilă Barani :

„în comparație cu condițiile de 
care dispun, cele două cluburi s-au 
prezentat foarte slab. Ceea «e nu 
este permis. Rezultatele de acum 
nu reflectă nici activitatea de pers
pectivă pentru marea performantă, 
mai ales dacă ne gindim la speci
ficul secțiilor amintite. Cum vom 
putea asigura lotul pentru J. O- 
1980 ? Este imperios necesar ea 
antrenorii și sportivii fruntași ie 
la Steaua și Dinamo să-și facă mai 
simțită prezența în creșterea ele
mentelor valoroase, cu reale posi
bilități de afirmare rapidă în arena 
Internațională".

Oricum, pînă 
europene de la 
mas foarte puțin 
ca în zilele de pină atunci să se 
continue antrenamentele cu asi
duitate, pentru ca eficiența lor să 
fie maximă. Juniorii și senioarele 
noastre au dovedit la edițiile pre
cedente ale campionatelor conti
nentale că pot obține rezultate de 
valoare. Să sperăm că 
aoeasta tinerii țintași, 
gătoarele vor avea o 
la nivelul prestigiului 
are tirul românesc.

la campionatele 
Sofia a mai ră- 
timp. Se impune

și de data 
ca și tră- 
comportare 
pe care îl

C COMARN1SCHI

Înotătorii Înaintea

TIR TRĂGĂTORII CU ARMA 
VINĂTOARE își 

peste cîteva zile titlurile 
naționali de talere (skeet și trap) 
anul 1975. Competiția, la care participă 
cei mai buni taleriști seniori, se va des
fășura pe poligonul Tunari din Capitală, 
de joi (28 august) și pînă duminică.

DE
vor disputa 

de campioni 
_,) pe

Numărul viitor al ziaru
lui nostru va apărea 
luni 25 august, la orele 

obișnuite.

i
VOLEI ECHIPA feminina I.E.F.S.

va întreprinde săptămina 
viitoare un turneu de cîteva jocuri in 
Cehoslovacia © IN PERIOADA 5—12 sep
tembrie, divizionara A Farul Constanța 
va evolua la Varșovia, unde va susține 
trei partide în compania unor formații 
feminine din prima categorie • ECHI
PELE REPREZENTATIVE de juniori ale 
Bulgariei (masculin și feminin) vor efec
tua, începînd de la 6 septembrie, un 
turneu în (ara noastră, In cadrul căruia 
vor întilni formațiile similare ale Româ
niei • LA 14 SEPTEMBRIE vor începe 
întrecerile tradiționalei competiții wCupa 
Federației", la care vor lua parte divl- 

la
•e

Începînd de luni, timp de trei 
zile piscina Dinamo din Capitală 
va fi gazda întrecerilor campiona
telor naționale de seniori la înot. 
După ce au luat startul intr-o se
rie de competiții internaționale im
portante (Balcaniada juniorilor și 
seniorilor. Campionatele europene 
de juniori, concursul Prietenia), 
cei mai buni sportivi ai țării vor fi 
prezenți la ultimul examen al a- 
cestui sezon pentru a-și disputa 
cele 29 de titluri puse în joc.

Programul cuprinde 6 reuniuni 
eu serii în fiecare dimineață de la 
ora 10 și finale, după-amiaza, de 
la ora 17. Pe lista de înscrieri se

Reveniți din turneu, jucătorii 
de la Steaua își continuă pregă
tirile în vederea campionatului re
publican.

Finala turneului 
la Martin, consumată săptămina tn 
cută, a opus reprezentativele mas 
cuhne ale României și Cehoslovacia 
victoria revenind formației gaze 
la limită (19—18), Selecționata rom! 
nă, lipsită de aportul handbalist 
lor de la 
tn finală, 
Germane, 
Sovietice . _
emerit Oprea Vlase __ ______
echipa română a evoluat bine, e 
dențiindu-se în mod deosebit 
tarul Penu și Tase, Stef (cu 
cepția meciului final), Cosma 
Lieu. In ultima partidă, echipa 
evoluat ceva mai puțin sigur, siste
mul defensiv nu a mal funcționat b 
ne. Formațiile Cehoslovaciei, Polonie 
Ungariei și Bulgariei au prezenta 
primele garnituri, cunoscute. Di 
echipa R. D. Germane au llps 
Rost, Lackenmaher și Ganschov 
tar U.R.S.S. a aliniat formația d< 
tineret.

Steaua a reușit calilicareaa 
Înaintea formațiilor R. Dffl 
Poloniei. Ungariei, Uniunii® 
șl Bulgariei. Antreno 

apreciază c

DINAMO BRAȘOV
In cadrul pregătirilor pe care 

le efectuează în vederea apropiatu
lui debut de campionat, formația 
masculină Dinamo Brașov a parti
cipat recent la un puternic turneu 
internațional In localitatea Doboj 
din Iugoslavia. Evoluînd in seria a 
n-a a turneului, handbaliștli bra- 
țoveni au obținut două victorii, 
ZI—8 eu Italia tineret și 17—13 cu 
Cervena Zvezda Belgrad, remizlnd 
apoi cu puternica echipă Borac 
Banja Luka : 15—15. Cu toate a- 
«este rezultate foarte bune, Dinamo

IN IUGOSLAVIA
Brașov n-a putut Intra In finala 
competiției, avind un golaveraj in-1 
ferlor cu două goluri celui al Iul: 
Borac I In finala turneului, Parti
zan Bjelovar a întrecut cu 32—26 pbl 
Borac Banja Luka, Dinamo Brașov; 
ocupind locul III, neînvinsă, dup#" 
ce a ciștigat cu 25—24 meciul ctfj 
Spartakus Budapesta. De reținut cw 
jucătorul ‘
mer a 
«lentul 
coresp. |

l brașovean Nicolae Mess-c 
ocupat locul I in clasa» 
golgeterilor (C, GBUIAîȘ- 

Județean). ,

DUPĂ „TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI MASCULIN

RESURSELE TREBUIE
VALORIFICATE LA MAXIMUM

Federației", la care vor lua parte 
zionarele A. Turul se va încheia 
12 octombrie, urmînd ca returul să 
desfășoare între 19 octombrie șl 16 no
iembrie. • PERIOADA DE TRANSFE
RĂRI M va încheia Ic 51 august.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 21 SEPTEMBRIE 1975

A DOUA TRAGERE PRONO-OLIMPIC
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport în colaborare cu 
CNEFS organizează la 21 
«otembrie 1975 a doua tra
gere PRONO-OLIMPIC. A-

ceasta tragere, la care se 
participă pe bilete cu nume
re tipărite, atribuie cîștiguri 
în autoturisme „Dacia 1300", 
excursii la Montreal — Ca
nada, la Jocurile Olimpice 
din 1976, excursii la Innsbruck

VINERI

SIMBĂTA
școlar

România

de la ora 10 și de la 
campionatele republicane 
niori.

BASCHET. Sala Grupul
M.I.U., de la ora 14 :

BASCHET. Sala Grupul Școlar 
M.I.U. (autobuz 79, troleibuz 84, 
stația Grupul școlar, spre Titan>, 
de la ora 8,30 : România B — 
U.R.S.S., Polonia — Bulgaria, 
Cuba — Ungaria, România A — 
Cehoslovacia, meciuri în cadrul 
„Cupei Prietenia4-' la junioare II.

SĂRITURI IN APA.Centrul de 
pregătire olimpică al C.N.E.F.S., 

* ~ ’ ora 16,
de se-

Partidele din sadrul turneului 
Internațional de volei „Trofeul To
mis" au oferit posibilitatea 
constatări pe 
lului de joc 
masculine cu 
campionatelor

Evident, nu 
ar fi necesar — să cerem 
^aliștii noștri să se afle 
maximum de formă, dar 
dovedească un fond bun, 
nuă ascensiune valorică 
pune. Și au dovedit-o. Ei 
străduit, în mare măsură, să ofere 
celor prezenți la întreceri sufi
ciente elemente care converg spre 
concluzia că există un potențial 
ce poate da garanția unor bune 
evoluții viitoare. Sînt, însă, și ob
servații. Sistemul de joc adoptat 
dă randamentul maxim în condi
țiile în care in sextetul ce se con
turează a fi de bază — Oros, Pop, 
Dumănoiu, Schreiber, Tutovan, Ar
buzov — nu intervine vreo fisură. 
Observația se referă la faptul că 
în special Oros și chiar Dumănoiu, 
Schreiber sau Tutovan nu au incă 
Înlocuitori de același nivel. Acest 
lucru s-a simțit, spre exemplu, 
în finalul epuizantului meci cu 
Polonia, susținut la Constanța.

După cum afirma Florin Balaiș, 
unul dintre antrenorii lotului, bă-

marginea 
«1 echipei 
două luni 
europene, 
putem —

unor 
potenția- 

noastre 
înaintea

nici nuȘi
ca volei- 
acum în 
ca 
o

se

ei să 
conti- 

im- 
s-au

ULTIMULUI EXAMEN
află, printre alții, multiplii cam
pioni Marian Slavic (singurul îno
tător român învingător în Cupa 
Europei) și Anca Groza — 6 titluri 
și 4 recorduri la Balcaniada de la 
Salonic.

DINAMO $1 RAPID SUSȚIN 
PRIMELE JOCURI

de- 
de 

Vo- 
pri-

Echipele Dinamo și Eiapid 
butează în actualul campionat 
polo. Campionii vor întilni pe 
ința Cluj-Napoca, iar Rapid 
mește replica formației Progresul. 
Ambele meciuri vor avea loc du
minică dimineața în Capitală.

hoslovacia, România A — Polo
nia, Cuba — U.R.S.S., meciuri 
tn cadrul „Cupei Prietenia* la 
junioare II.

POPICE. Arena Giulești, de la 
ora 14 : Rapid — Motor 
Karl Marx Stadt (fem.) ; 
Constructorul, de la ora 
Olimpia — Constructorul — 
tor Eska Karl Marx 
(mase.).

DUMINICA

Eska 
arena 

14 : 
- Mo- 
Stadt

ieții sint capabili, avînd resursei*» 
necesare, să facă față unor ad* 
versari valoroși în condiții de efort 
intens. Au făcut dovada în parti-j 
dele disputate în ultima 
(meciurile cu Polonia și 
slovacia), cînd au imprimat jocu^ 
lui un ritm alert, cînd s-au ,,«K> 
nectat" deplin la tensiunea dispu-ț, 
tei. S-a văzut, în același timp, o 
„linie oscilatorie" în comportare^] 
de la un set la altul și chiar pe 
parcursul aceluiași set. Argument 
tăm cu evoluția din partida cil 
Ungaria (e drept, în condițiile fo- 
losirii unei alte formule decit cea 
care se conturează) ; cu seturile 
1 și 2 din întilnirea cu Cehoslova
cia ; cu seturile 2, 4 și cu prima 
parte a celui de al 5-lea din me-' 
ciul cu Polonia. Credem, însă, câl 
aceasta este mai mult urmarea 
unei labilități psihice, care are, 
firesc, repercusiuni și asupra exț- 
primării pe planul tehnicii 
vidualc.

Dincolo de observațiile 
(ele ar putea să vizeze și

vreme 
Ceho-

indt*

făcute
,__ __ ,_____  _  __ __ apăra
rea Ia fileu și in linia a Ii-a, efee-' 
tuarea combinațiilor, mobilitatea^ 
unor jucători etc.) credem că este 
Îmbucurător faptul că voleibaliștii 
noștri au demonstrat că, ATUNCI 
CÎND VOR, pot și știu să abordeze 
intitnirile in așa fel, incit să prac
tice un volei de calitate. Impor
tant este faptul ca ei să facă acest ' 
lucru constant, deoarece campiona- ; 
tul european se anunță mai dispui .- 
tat decit la edițiile precedente. O-j 
simpla calificare in turneul 
— de altfel, pe deplin posibilă 
nu inseamnă totul. Să nu uităm 
că în joc se află nu numai titlul 
european, ci și un loc pentru .J.O. 
de la Montreal. In aceste condiții, 
lupta va fi foarte aspră și vor ieși < 
învingători doar cei mai bine pre
gătiți.

Sîntem convinși că perioada care 
urmează va fi bine folosită de an
trenorii Aurel 1 
Balaiș, pentru ca 
echipa noastră să 
nitudinea forțelor.

Drăgan și Florin 
la „europene" 

i se afle în ple»

Emanuel FANTÂNEANU

FOTBAL. Stadionul Ciulești, 
ora 10 : Rapid — Steaua (tine- 
ret-speranțe), Stadionul „23 Au
gust", ora 17 : Rapid—Steaua
(Divizia A) ; teren Metalul, ora 
11 : Metalul București — Metalul 
Mija (Divizia B) ; teren Auto
buzul, ora 11 : Autobuzul — S.N.. 
Oltenița (Divizia B).

ÎNOT. Lacul Herăstrău (la stă- 
vilar), ora 9 : „Traversarea lacu
rilor’4, concurs deschis tuturor 
categoriilor de înotători.

POLO. Centrul de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S., ora 10 : 
Rapid — Progresul București ; 
bazinul Dinamo, ora 11,30 : Di
namo — Voința Cluj-Napoca, 
meciuri în cadrul Diviziei A.

POPICE. Arena Giulești, de la 
ora 8 : turneu individual femi
nin cu participarea sportivelor 
de la Rapid și Motor Eska Karl 
Marx Stadt ; arena Constructo
rul, de la ora 8 : turneul' indi
vidual masculin, cu participarea 
sportivilor de la Olimpia- 
Constructorul București și Motor 
Eska K;.r! M.-irx Stadt.___________

l
f

școlar 
Româ- 
- Un-

BASCHET. Sala Grupul 
de la ora 12,30 : 

— Cuba, Polonia 
România A — Bulgaria, 

Cehoslovacia, meciuri 
„Cupei Prietenia" la

M.I.U., 
nia B 
garia, 
U.R.S.S.
in cadrul



F. C. CONSTANȚA

POLl“ TIMIȘOARA
F. C. OLIMPIA

PREGĂTIREA FIZICA
IN (nejustificată) SUFERINȚA

TEMELE JOCULUI

„U“ CLUJ-NAPOCA

ETAPA A II-a DIN DIVIZIA A ESTE DOMINATĂ
DE TRADIȚIONALUL MECI RAPID-STEAUA

UNIV. CRAIOVA

— F. C. ARGEȘ

U. T. A. — S. C. BACĂU

RAPID
Stadionul „23 August",

— STEAUA
med televizat în direct

— C.F.R. CLUJ-NAPOCA

— JIUL

VEȘTI

A. 5. A. TG. MUREȘ

POLITEHNICA IAȘI
F.C.M. REȘIȚA

— F. C. BIHOR

la ora 17.Toate partidele încep
Întîlnirea Sportul studențesc — Dinamo a fost ami- 

nată și va fi reprogramată la o dată care se va 
stabili ulterior.

LA ECHIPE
țr în cele mai multe din partidele 
> disputate duminica trecută s-a 
^înregistrat un mare număr de 
^insuficiențe — pe plan tehnic, 
^tactic, fizic și disciplinar — din- 
rire care unele au fost, să zi

cem, inerente începutului. Cele 
«nai multe dintre acestea însă 
ni s-au părut mai greu scuzabile, 
gîndindu-ne nu atît la efectul lor 

Smediat, cît la consecințele po
sibile în perspectiva acestei 

.■toamne cu obligații foarte mari 
■pentru fotbalul nostru.

-^v\șa stînd lucrurile, s-ar fi cu- 
[Venit, înainte de orice, un in
ventar al lipsurilor evidențiate 
Ide jocurile primei etape, în ideea 
țde a găsi din timp soluțiile re
medierii lor. N-o facem, totuși, 
așteptînd să vedem ce ne oferă 

tei partidele duminicii care vine, 
^pentru a ne edifica asupra con
ținutului real al primelor con
siderații , .____ __  .
ț-atunci nu putem trece cu vederea 
tun aspect care credem că me- 
'rită o atenție cu totul aparte : 
felul în care s-au prezentat, sub

I raportul pregătirii fizice, forma
țiile din primul eșalon divizio- 

'nar. Cu unele excepții, imaginea 
ide ansamblu a primei etape a 
sțost aceea a unui final de cam
pionat. cu echipe obosite după 
cele dintîi probe de efort, cu ju- 

1 cători în imposibilitatea să mai 
■încerce ceva, după cîteva nere
ușite în lupta cu adver
sarul. A lipsit — exemplul cel

■ mai pregnant în această privință 
îl constituie cuplajul din Capi
tală — prospețimea caracteristică 
începutului de sezon și a reîn
tâlnirii, după vacanța de vară, cu 
competiția. S-a resimțit în mo
dul de acțiune a fotbaliștilor 
noștri fruntași insuficiența vigo
rii specifice întrecerii cu miză, a 
tempo-uhii propriu meciurilor de 
calitate. Peste tot, aproape. ca
ravana divizionară s-a mișcat cu

și impresii. Dar pînă

o viteză reprezentând ceva mai 
mult decît jumătate din posibi
litățile accelerației maxime. Și 
aceasta chiar în primele 90 de 
minute ale noului sezon oficial, 
cînd, dacă pentru alte lipsuri de 
ordin tehnic sau tactic s-ar mai 
găsi o explicație oarecare, pen
tru cele privind pregătirea fi
zică nu poate exista o justificare 
demnă de a fi luată în conside
rație.

Ceea ce s-ar putea spune, în 
schimb, este că — după cît se 
pare — în perioada de întreru
pere a campionatului instruirea 
în general, dozarea și conținutul 
antrenamentelor în special nu 
s-au încadrat pe deplin în bare
mul performanței actuale ; că 
timpul de pregătire dintre cele 
două campionate nu a fost prea 
bine folosit și că în cadrul mul
tor colective divizionare preocu
pările s-au concentrat parcă în
deosebi asupra transferurilor de 
jucători și nu asupra pregătirii, 
deși se știa prea bine că durata 
afectată acesteia în sezonul de 
vară este destul de redusă în 
comparație cu perioada de iarnă 
și în raport cu obiectivele pro
puse. De aceea spunem, acum, — 
cît încă nu este prea tîrziu — 
că este necesară o foarte atentă 
revizuire a planurilor de instru
ire pe întreaga etapă competî- 
țională și punerea lor de acord, 
sub toate aspectele, cu sarcinile 
generale ale fotbalului nostru din 
cea de a doua jumătate a anului 
în curs, în așa fel îneît, odată 
cu o mult așteptată redimensio- 
nare calitativă a întrecerii pe 
plan intern, echipele noastre re
prezentative să se găsească în 
cea mai bună formă sportivă 
înaintea importantelor examene 
internaționale pe care le are de 
susținut

• „U“ CLUJ-NAPOCA a efec
tuat zilnic antrenamente, urmă- 
rindu-se îndeosebi îmbunătățirea 
circulației balonului și finalizării. 
A fost recuperat Mierlut, după o- 
perația de menise. Miercuri echi
pa a disputat o partidă de veri
ficare cu Armătura Zalău. Azi — 
plecarea la Băița, unde va rămîne 
pînă în ziua meciului o LA UNI
VERSITATEA CRAIOVA și-au re
luat pregătirile Boc și Bălăci. Cu a- 
cești doi jucători, plus Donose și

meci cu Chimia Rm. Vilcea (scor 
4—4). Indisponibili : Mustătea și 
Zamfir. Plecarea spre Constanță, 
astăzi dimineață.

o RAPID s-a pregătit cu asidui
tate, iar miercuri a jucat cu Au
tomatica Alexandria, 1—4 (dar 
fără șapte titulari). Leșeanu e ușor 
accidentat dar se speră că se va 
reface pînă duminică. Reintră în 
formație Neagu, a cărui suspen
dare a expirat • STEAUA a e- 
fectuat ședințe zilnice de pregă-

Anghelini a încercat o deposedare decisivă, dar Atodireseî șutase și balo
nul a intrat în gol, aducînd egalarea reșițenilor. (Fază din meciul F. C ,M.

Reșița — Steaua, 2—1)
Foto : I. FUCHS — Reșița

Mihai IONESCU

Nedelcu II, s-au făcut antrena
mente speciale. Miercuri craiovenii 
au jucat cu Bdin Vidin (2—1). Ei 
pleacă azi spre Cluj-Napoca.

• F. C. CONSTANTA a revenit 
luni seara de la Oradea. Antrena
mente obișnuite în 
punctate de două 
(miercuri și joi), cu formația de 
juniori și cu cea de tineret-spe
rante. E posibilă titularizarea lui 
Hofl'maisler, refăcut după un ac
cident mai vechi. Negoescu, încă 
nerestabilit • F. C. ARGEȘ. La 
mijlocul săptămînii a susținut un

continuare, 
jocuri-școală

DUMINICA. START Șl ÎN DIVIZIA B
© Obiectivul principal al întrecerii 
calitatea fotbalului practicat ® Pen

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\VI
tru disciplină și o ținută corespun- 

jucătorilor 9 Cîteva dinzăloare a 
îndatoririle gazdelor © Toate me

ciurile încep Ia ora 11
după ce divizionareleLa o săptămînă 

gurat noul sezon competițional, își inccp 
echipele participante la divizia secundă.

Desigur, la această oră cele 54 de competitoare și-au 
încheiat pregătirile și așteaptă cu justificat interes (ca 

,‘si numeroșii lor suporteri) primul fluier de arbitru. 
pPrintrc participantele la noul campionat se află for- 
Smații cu vechi state de serviciu în soccerul nostru, 

■ 'dintre care unele cu performanțe deosebite. Dar în 
Srîndurile lor se găsesc și echipe ce reprezintă noi 
ț, centre fotbalistice, dornice de afirmare. întrecerea 
feste destul de lungă, cere eforturi deosebite din partea 
[.tuturor factorilor — și îndeosebi a jucătorilor și an- 
'ztrenorilor — și cei mai bine pregătiți vor avea, fără 
îndoială, sorți de izbîndă.

Așa cum s-a subliniat șî în recenta ședință de lucru 
organizată de F.R.F. cu conducătorii și antrenorii echi
pelor din eșalonul secund, în fata acestora se află 
obiective deosebit de importante. Pentru divizionarele 
,B. scopul principal trebuie să-I constituie sporirea ca
lității fotbalului practicat, în vederea apropierii de Di- 
Șțiifîzia A. Pentru aceasta, este nevoie de disciplină 
^tfermă. de o pregătire pe măsura cerințelor și condi- 
jțiilor ce le-au fost asigurate.

A au inau- 
întrecerea și

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
SERIA I : C.S.U.

Prahova Ploiești — .. .
lui — Unirea Focșani, C. S. Botoșani
Tecuci, F. C. Brăila — C.S.M. Suceava. Metalul 
Plopeni — Celuloza Călărași, S. C. Tulcea — 
C.S.M. Borzești, Cimentul Medgidia — F.C.M. 
Galați, Ceahlăul P. Neamț — Petrolul Ploiești.

I

I

^wwwwwwwwww

Galați — C.F.R Pașcani, 
Gloria Buzău, Viitorul Vas- 

Victoria

SERIA A H-a : Metalul București — Meta
lul Mija. Autobuzul București — S- N. Oltenița, 
Tractorul Brașov — Electroputere Craiova, C. S. 
Tirgoviște — Chimia Rm. Vilcea. Chimia Tr. 
Măgurele — Automatica Alexandria, Nitramonia 
Făgăraș — Metrom Brașov. Dinamo Slatina — 
Steagul roșu Brașov, Minerul Motru — Voința 
București. F. C. Giurgiu — Progresul București.

SERIA A IlI-a : Sticla 
Mediaș, C.I.L. Sighet — 
doara, U. M. Timișoara 
Nouă. Dacia Orăștie — 
Baia Mare — Metalurgistul Cugir, Mureșul Deva 
— Victoria _Carei, Unirea Tomnatic — C.F.R.

C. Șoimii Sibiu, 
C. Turzii.

Turda — Gaz metan 
F. C. Corvinul Hune-
— Minerul Moldova 

Victoria Călan, F. C.

Timișoara, Rapid Arad — F. 
Gloria Bistrița — Ind. sirmei

TroL 
tra- 
lor 
In 

Sîm-

I

I
i .wwwwwwwwww

deplină sportivitate.Desfășurată într-un spirit de
noua ediție a campionatului Diviziei B are datoria să 
se ridice la nivelul exigențelor actuale, să ofere me
ciuri de bună calitate și să evidențieze tinere talente, 
de care fotbalul nostru are atita nevoie.

'• Toate meciurile de Divizia 
RB. din prima etapă, vor începe 

ora 11.
s • Reamintim conducătorilor și 
antrenorilor obligativitatea înscri
șii pe foaia de arbitraj și folo- 
ftrii juniorilor în mod regulamen
tar. price abatere de la regulile 

jstab ite de federație în acest sens 
(Var duce la pierderea jocului cu 
B-0.
j • Ca și la Divizia A, jucătorii 
trebuie să albă o ținută corespun
zătoare. atît în privința echipa
mentului. cit și a... părului. Ce- 
or ce se abat de la aceste reguli.

lua măsurile co-după care se vor 
respunzătoare. La Divizia A s-au 
și reținut primele carnete.

• Din cele cîteva sute de trans
ferări făcute de divizionarele B, 
aproape 90 sînt de jucători care 
provin de la divizionarele A sau 
de la echipele de tineret-sperante. 
In afară de cele pe care le-am pu
blicat, ar mai fi de consemnat tre
cerea lui Cojocaru (C.F.R. Cluj- 
Napoca) la Ind. sîrmei C. Turzii, 
Libra (F. C. Olimpia S. Mare) tot 
la Ind. sirmei. Naște (Jiul) la Mu
reșul Deva. Jurcă (F. C. Constan
ța) la Voința București, Caraman

teva îndatoriri : conform REGU
LAMENTULUI DE ORGANIZARE 
A ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE 
(ART. G3), în teren trebuie să 
prezenți cel puțin ÎS oameni 
ordine, cu banderole galbene 
inscripția „Ordine"; în terenul 
joc (ART.64) au acces jucătorii 

incluși pe foaia de arbi- 
echipament de joc), an- 
principali, conducătorul 

echipe, medicii și masorii

fie 
de 
cu 
de 
de

rezervă 
iraj (în 
trenoril 
fiecărei 
acestora, medicul delegat și, bine
înțeles, copiii de mingi. Reamin
tim obligația organizatorilor de a 
asigura o comportare corectă fată

tire, la care a participat și 
Dumitru și Ion Ion urmează 
tamentele prescrise, prezenta 
la etapa de duminică fiind 
funcție de avizul medicului,
bătă e prevăzut ultimul antrena
ment, cu participarea jucătorilor 
selecționați în cele două loturi.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Echipa a susținut miercuri un 
meci internațional cu Vasas Dios- 
gyor (2—2) și s-a mișcat în gene
ral bine. Pentru partida 
toți component» lotului 
de joc, iar formația nu 
modificări fată de etapa 
tă. • C.F.R. s-a antrenat ieri în 
compania echipei de tineret-spe
rante a Universității. Boca se re
simte de pe urma unui accident 
mai vechi și probabil nu va ju
ca. în locul său este posibilă fo
losirea lui Soo.

0 F. C. OLIMPIA, datorită plo
ilor care au căzut în tot cursul

cu C.F.R. 
sînt apti 
va suferi 
preceden-

acestei săptămîni, a fost nevoită 
să se antreneze in localitatea La
zuri, la 17 km de Sa tu Mare. La 
indisponibilitățile existente la star
tul campionatului s-a mai adău
gat una : Bigan a părăsit echipa, 
abatere prompt sancționată de 
conducerea clubului, care l-a sus
pendat. • JIUL a efectuat zilnic 
ședințe de pregătire, accentul pu- 
nîndu-se pe compartimentul 
fensiv. unde 
privind înlocuitorul 
suspendat două etape.

• U.T.A. Arădenii 
antrenamente zilnice, 
centul pe eficacitate, 
formației, se anunță i 
Domide, 
nul de bacalaureat, o S. C. BA
CĂU a efectuat mai multe ședin
țe de pregătire, iar miercuri un 
meci-școală în familie. Planează 
un semn de întrebare asupra lui 
Bădin, accidentat. Dacă pînă la 
ora meciului el nu va putea juca, 
antrenorul Constantin îl va retrage 
în linia defensivă pe Volmer. 
Mîine seară băcăuanii vor pleca 
la Arad.

• A. S. ARMATA TG. MU
REȘ. După ce miercuri au jucat 
cu echipa maghiară 
(1—2), mureșenii și-au _______
pregătirile, la care au participat 
și jucătorii reveniți de la lot. Din 
echipa care va fi aliniată duminică 
va lipsi Ispir (suspendat o etapă), 
în rest, formația învingătoare la 
Petroșani • F.C.M. REȘIȚA. An
trenamente zilnice și un meci, cu 
echipa de tineret-speranțe, care a 
avut loc miercuri. La partida de 
la Tg. Mureș va lipsi Tănase, care ■ 
a suferit o fractură la mînâ, în 
meciul cu Steaua. El va fi înlocuit

, cu Căprioru. Noutăți : E.
(Voința București) și Gabel 
mii Sibiu), care au primit 
de joc.

• POLITEHNICA IAȘI a 
antrenamente zilnice, marți 
nînd un meci-școală cu divizio
nara C Constructorul. Ciobanu, ac
cidentat în jocul de la Craiova, a 
urmat un program special și se 
speră ca el să fie apt a-și relua 
postul în echipă. în rest, antreno
rul Oană nu are motive să schim
be „11 “-le de bază. Doi jucători 
noi : Unchiaș (de la A.S.A. Tg. 
Mureș) și Stan (de la F.C. Argeș). 
• F. C. BIHOR a avut și ea în 
program, miercuri, un joc-școală 
(cu doi parteneri). în afara lui 
Kun, pe mai departe indisponibil, 
nici Alex. Naghi n-a participat la 
antrenamente, acuzînd un trauma
tism după meciul de duminică. 
Candidați pentru postul de mijlocaș 
dreapta : Dărăban și Agud.

se caută o
lui

de- 
soluție 

Stocker,

susținuti au
, punînd ac- 

în privința 
reintrarea lui 

care a susținut exame-

Videoton 
continuat

Boțonea 
(Soi- 
drept

făcut 
susți-

CONFIDENȚE • CONFIDENȚE
• Marius Breton iubeș

te fotbalul cu pasiune șl 
este, în același timp, și 
un exemplu de dăruire șî 
sportivitate. Dintr o gre
șeală de evidență, în 
scriptele F.R.F., la finele 
campionatului trecut, el a 
apărut cu treT cartonașe 
galbene și. o etapă sus
pendare. In realitate nu 
a avut al treilea cartonaș 
și nijti 'n-a fost suspen
dat. In mod întemeiat, 
ne-a rugat să facem cu
venita rectificare, promi- 
țîndu-ne, în același timp, 
și un sezon bun, în care 
căpitanul lui C.F.R. să fie 
un exemplu de sportivi
tate.
• în meciul Sport 

Club Bacău — Politehnica 
Timișoara, era minutul 
30 : expediată puternic de 
Duțan (unul dintre jucă
torii care a șutat cel 
mai mult în acest meci), 
mingea a intrat în poartă, 
a lovit bara de fier și a 
ricoșat pînă în apropierea 
liniei de 16 m. Gol ? Așa 
au și arătat arbitrii. Timișo
renii, și în primul rînd 
Jivan, au intervenit. E 
adevărat, mingea intrase 
în poartă, dar prin plas ’ 
laterală, ruptă I? Chemat 
la... fata locului, arbitrul 
de centru s-a convins cum

• stau lucrurile, indicînd 
apoi o simplă repunere 
din colțul careului de 
6 m. Iată un exemplu care 
ar trebui să dea de gîn- 
iit, să-l facă pe arbi’r 
noștri să controleze atent 
plasele porților, la înce
putul meciurilor pe cart 
le conduc, și dacă aces
tea nu corespund să im
pună oganizatorilor mă
surile de rigoare.

lor". în adevăr, Atodcre- 
sei și Florea — de multă 
vreme ,,atuu"-rile echipei 
lui Reinhardt —, ca și noua 
prezență din formația Ste
lei, Zamfir, alături de 
Marcel Răducanu, ne-au 
apărut ca elementele-mo- 
tor ale compartimentelor 
ofensive. Ba, aripile gaz
delor au contribuit efec
tiv la materializarea suc
cesului : Atodireseî a în
scris un gol, cel al ega- 
lării, iar Florea a execu
tat un corner de o mare 
precizie, văzîndu-l foarte 
bine demarcat pe Tănase 
și acesta a reușit golul 
victoriei. Da, la Reșița a 
fost un „meci al aripilor".

• Așadar, Mihai Adam 
este noul „recordman" 
al prezențelor în Divizia 
A. Duminică a jucat cel 
de-al 329-lea meci, luînd 
startul în al 14-lea sau 
campionat, în prima divi
zie! Dacă le mai adău
găm și pe cele 4 din Di
vizia B, de la Cîmpia 
turzii, avem imaginea u- 
nei longevități excelente 
în sportul de performanță, 
în care a devenit de trei 
ori golgeter al țării, 
speră să-l ajungă pe Ti
tus Ozon la numărul de 
goluri marcate în A. Toa
te izbînzile lui Adam au 
o singură explicație: ex
celenta viață sportivă pe 
care o duce, corectitudine 
în tot ceea ce face.

4» Duminică, în meciul 
C.F.R. — Dinamo am con
semnat patru debuturi pe 
prima scenă a fotba
lului românesc. Nimic deo-

El

sebit, s-ar putea spune. 
Și totuși, la Dinamo și-a 
făcut debutul un... clu
jean get-beget, mijlocașul 
Naghi, fiul fostului jucă
tor și antrenor clujean 
Șt Naghi. Pentru una din 
divizionarele clujene, noul 
mijlocaș al lui Dinamo 
nu a fost... bun I în 
schimb, la C.F.R. debutau 
Ciocan și Bilă, de la A- 
rieșul Turda, și Gostilian, 
de la Unirea Dej. Cum 
s-ar spune, nimeni nu e 
profet... în orașul lui. De 
fapt. Turda și Cîmpia Tur
zii sînt de multi ani surse 
de selecție pentru fotbalul 
clujean.

O La revenirea ei în 
Divizia A, echipa Rar’ 
a început nou! sezon cu... 
stîngul. Semieșec în me
ciul seniorilor șî o în- 
frîngere a echipei de ti
neret-speranțe în fața 
sătmărenilor. ~ 
cestea, 
fostei 
Teofil 
vreau 
nici o 
pa de 
se dăruia mai mult în 
teren. Sînt mîhnit și pentru 
faptul că în calitate de 
antrenor al echipei de ti
neret-speranțe, debutul 
meu n-a însemnat un suc
ces. Și am avut în for
mație pe Petcu, Marin 
Stelian, Iordan, pe Con- 
stantinescu. Toți cu 
lent, unii dintre ei 
evoluții spectaculoase in 
finalul sezonului trecut. 
Sper, însă, ca totul să 
treacă... rapid”.

în
Despre a- 

o mărturisire a 
extreme-stînga, 

Codreanu : „Nu
să dau nimănui 
lecție, dar „echi- 

aur* în care jucam 
mai mult

tă
cu



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
MARIANA SIMIONESCU Șl VIRGI
NIA RUZICI ÎNVINGĂTOARE AN 
PRIMUL TUR LA SOUTH ORANGE

PE SCURT

I n zilele noastre sintem 
martorii unei dezvoltări 
considerabile a schimbu
rilor sportive Internațio
nale. Sportul competi- 
tional nu numai că re

unește sportivi și echipe, dar 
interesează prin confruntările 
sale internaționale o tot mai 
mare parte a umanității. El 
contribuie Ia mai buna cunoaș
tere a popoarelor lumii. Favo- 

schimb larg de ea- 
sportul
Olim-

rizind un 
meni (și de valori), 
culminează cu Jocurile 
pice, campionatele mondiale și 
jocurile regionale, ce se orga
nizează Ia o incredibilă varie
tate de discipline sportive.

In problemele Internationale, 
sportul românesc se conduce 
după principiile adoptate și 
practicate eu consecventă in po
litica externă a partidului și 
statului nostru, principiile ega
lității In drepturi, respectului 
independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, al colaborării 
sincere și avantajului reciproc. 
In anii din urmă, aplicarea cu 
fermitate a acestor principii a 
creat României prestigiul de 
care se bucură pe meridianele 
lumii. La această nouă Imagine 
a României socialiste au contri
buit adesea și sportivii 
prin performantele și 
tarea lor demnă, au 
tăblii ambasadori aă 
român.

In acest domeniu, 
tic României este faptul 
pune in centrul activității sale 
internaționale colaborarea cu 
toate țările socialiste, amplifi
că relațiile eu țările in curs de 
dezvoltare și acționează — in 
spiritul principiilor coexistentei 
nisnice — pentru lărgirea rela- 
ț’ilor de colaborare cu țările ca- 
nTaliste dezvoltate, cu toate 
țările lumii, în interes reciproc.

în relațiile sportive interna
ționale ale României a crescut 
mult numărul raporturilor di
recte, bilaterale, prevăzute ade
sea in acorduri pe termen lung.

Mișcarea sportivă românească 
întreține relații cu organizații 
similare din 125 de țări, este 
afiliată la 51 organisme sportive 
internaționale, iar 75 de specia
liști români își desfășoară acti
vitatea în diferite organe de 
conducere ale federațiilor in
ternaționale, ale Comitetului In
ternational Olimpic și ale altor 
organizații sportive medicale,

care, 
compor- 

fost veri- 
poporului

caracteris- 
că

tehnice sau de presă, mondiale 
■au europene.

Largi relații intretinem 
mișcările sportive din 
Balcanilor, pe temeiul 
foarte bune cooperări regionale. 
Făcind abstracție de varietatea 
structurilor lor sociale sau poli
tice, șase țări — Albania, Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia — au convenit să 
Întrețină raporturi sportive 
eompetitionale multilaterale și 
sistematic organizate. Jocurile 
Balcanice se desfășoară incă 
din 1928, dar mai ales in ulti
mele două decenii ele cunosc o 
remarcabilă înflorire. Astăzi se 
dispută campionate balcanice de 
seniori și senioare, ba chiar și 
pentru tineret sau juniori, la 
peste 26 de discipline sportive. 
Pe lingă întrecerile inter-tări, 
se organizează și competiții in- 
ter-cluburi. Pentru fiecare 
sport in parte există cite un 
eomitet balcanic, acționind pe 
baza unor statute și acceptind 
principiul rotației la conducere, 
precum și consensul la luarea 
hotărîrilor.

Sportul românesc acordă aju
tor unor organizații 
din țările aflate in 
dezvoltare, trimițind 
profesori de educație 
cesari formării cadrelor tehnice 
locale sau pregătirii de specia
liști in disciplinele in care 
școala românească are o bună 
experiență, cum ar fi hand
balul, luptele, boxul, voleiul, 
gimnastica etc. Concomitent, 
numeroși studenti din aceste 
țări — în virtutea solidarității 
olimpice — își desăvirșese stu
diile in pedagogie sau medicină 
sportivă in România.

La a 31-a aniversare a eli
berării tării noastre de sub do
minația fascistă, mișcarea spor
tivă își reafirmă hotărirca de a 
traduce în viată prețioasele in
dicații cuprinse in Mesajul a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participantilor Ia 
Conferința pe tară a mișcării 
sportive, de a contribui prin 
succesele sale la păstrarea și 
sporirea inaltului prestigiu de 
care se bucură România pe 
pian mondial, Ia dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu tine
rii din celelalte țări, la adîn- 
eirea cunoașterii și înțelegerii 
reciproce între popoare.

ION PĂUN
șeful Serviciului relații 

internaționale al C.N.E.F.S.

In primul tur al turneului femi
nin de tenis de la South Orange 
(S.U.A.), în proba de simplu. Ma
riana Simionescu a învins-o pe Pat 
Stewart (S.U.A.) cu 6—1, 6—2, iar 
Virginia Ruzici a dispus de ameri
canca Mary Carillo 6—2, 6—2. In 
turneul masculin, Hie Năstase 
joacă tn turul doi cu australianul 
Collin Dibley, învingătorul de anul 
trecut al acestui concurs.

întrecerile republicane
de sărituri In apă

CEL MAI HARNIC
CAMPION: ION GANEA

V. 
de

Așteptatul duel I. Ganea — 
Nedelcu, din cadrul probei 
trambulină a campionatelor repu
blicane de sărituri in apă (găz
duite, de ieri, de Centrul de 
pregătire olimpică al C.N.E.F.S.), 
nu a avut loc, deoarece Nedelcu 
a devenit indisponibil (în urma 
unei crize de apendicită). Drept 
urmare, maestrul sportului Ion 
Ganea a cucerit, cu un avans de 
puncte substanțial, locul I la 
proba respectivă, îmbogățindu-și 
impresionantul său palmares de 
titluri de campion al României. 
Desigur, lui Ganea 1 se cuvin 
felicitări pentru victorie, dar mai 
cu seamă pentru maniera în care 
Înțelege acest harnic sportiv să 
se pregătească și să concureze. 
La 30 de ani, Ion Ganea este un 
exemplu pentru tinăra generație, 
din păcate — însă — prea puțin 
urmat. Să amintim, în acest 
sens, faptul că joi la ora 8 (cu 
două ore înaintea probei), singu
rul săritor care repeta (sub în
drumarea antrenorului N. Hatzak) 
unele salturi, la care avusese ezi
tări în ziua precedentă, era Ion 
Ganea. Tinerii săi adversari pri
veau, din pat, la cerul înnorat șl 
la termometrul care nu arăta mai 
mult de 15 grade. Această 
bire între manierele de a 
pina un concurs de talia 
campionat național explică 
plin de ce Ganea a condus per
manent și a smuls aplauze pentru 
unele salturi dificile executate cu 
multă măiestrie : l'A salt înainte 
eu 3 șuruburi, 2‘A salt înapoi și 
21/, salt răsturnat.

Clasamentul t 1, 
(C.S.M. Sibiu) 483,60 
bich (Șc. sp. Sibiu) 
Bagiu (Crișul) 402,75 .
delett (Progresul) 401,25 p, 5. O. 
Lăzău (Crișul) 391,40 p, 6. M. Kaiss 
(Șc. sp. Sibiu) 339.50 p.
_ D. STĂNCULESCU

deose- 
Intîm- 

unui 
pe de-

I. GANEA 
p, 2. G. Fa- 
414 p, 3. Al. 
p. 4. D. Ne- 

5. ~

sportive 
curs de 
antrenori, 
fizică ne-
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ACTUALITATEA
LA SYDNEY, selecționata A- 

ustraliei și formația portugheză 
Benfica Lisabona au terminat la 
egalitate 2—2 (1—1). Au marcat 
Buljevici și Cummings, respec
tiv Nenă șl Batista.

LA BUDAPESTA, Ferencvâros 
a făcut meci egal 1—1 (0—0) cu 
Ț.S.K.A. Moscova. Au marcat 
Szabo, respectiv Dorofeev.

CONTINU1NDU-ȘI turneul în 
Portugalia, Șahtior Donețk a În
vins pe Farense cu 4—0 (1—0).

MÎ1NE Începe noul campionat

RAMAȘCANU, PRINTS ANIMATORII 
ETAPEI SECUNDE IN „MARELE 

PREMIU WILHELM TELL"
Cursa ciclistă internațională

Marele premiu Wilhelm Teii" a 
programat etapa a doua între loca
litățile elvețiene Trimbach și 
Richen (165 km). După o întrecere 
foarte agitată, victoria a revenit 
fostului campion mondial de ciclo- 
cros Klaus-Peter Thaler (R.F.G.) in 
4 h 12:23 (medie orară 39,107 km). 
Printre animatorii etapei s-a aflat 
și ciclistul român Mircea Ramaș- 
canu, participant la o evadare tim
purie (eșuată din pricina unei ba
riere) și clasat pe locul 3 la pri
mul punct de cățărare, după so
vieticul Gusiatnikov și norvegianul 
Andersen. Ramașcanu a încheiat 
etapa pe locul 18, la 1:31 de învin
gător.
CONCURSUL INTERNATIONAL DE 
PENTATLON ------------

diferența de 50 de puncte ce-1 des
părțea de echipa clasată pe Jocul I, 
ed trednd, astfel, In frunte. Pen- 
tatlonlștll români ar fi putut ocupa 
în final locuri mai bune, dar ei au 
*vut de făcut față unei concurente 
puternice, și au resimțit si o oare- ---- - ., __ - jn urma 
unei dispute strinSe, la cros primul 
a trecut Unia de sosire V. Se- 
lențev (R. S. S. Bielorusă) 12:31,0— 
1 312 p, urmat de O. Sebeko (R.S.S. 
Bielorusă) 12:33,0 — 1 306 p, și I. 
Peczeac (Polonia) 12:35,0 — 1 300 p. 
Reprezentanții noștri au realizat ur
mătoarele rezultate :__ D. Splrlea
13:15,0—1180 p, A. Covaci 13:21,0— 
1162 p, Al. Naghi 13:36,0—1117 p.
Pe echipe, victoria a revenit forma
ției R.S.S. Bieloruse cu 3 807 p, ur
mată de R.S.F.S.B, — 3 717 p și
U.R.S.S. I 3 669 p. Echipa României 
a ocupat locul 8 cu 3 459 p.

In urma rezultatelor din cele 
cinci probe, clasamentele generale 
au următoarea configurație : indi
vidual — 1. P. Lednev (U.R.S.S. I) 
5 348 p, 2. I. Peczeac (Polonia) 5 326 
p, 3. D. Sușkov (R.S.S. Ucraineană) 
5 277 p, 4. S. Soslcs (Ungaria) 5 223 

■ M. Mosolov (U.R S.S. U) 5 138

care stare <le oboseală.

AUTO ■ Raliul Ungariei a revent» 
belgianului Gilbert Staepelare (Ford 
Escort), urmat de austriacul Klaus 
Russllng șl maghiarul Gydrgy An- 
tattfy • Cunoscutul automobilist »■ 
merlcan Mark Donohue, accidentat tn 
timpul concursului de la Zeltwen 
pentru Marele premiu al Austriei 
(formula I) a Încetat din viață 
spitalul din Graz.

CICLISM • Proba de
start de pe loc, din cadrul campiona
telor mondiale de dcllsm care au 
început pe velodromul din Rocourt 
(tn apropiere de Llăge), a revenit lui 
Hans-Jiirgen Grunke (R.D. Germană) 
eu timpul de 1:08,30, urmat de fostul 
campion Eduard Rapp (U.R.S.S.) 
1:08,42, J. Klerkowskl (Polonia) 
1:08,58, Pierre Trentin (Franța) 1:09,23, 
Jocelyn Lovell (Canada) șl Dimo An- 
ghelov (Bulgaria) ambii cu 1:09,41.

4.
P. 5.
P. . __  _______ ___p ... 13. D. Splrlea 5 096 p ... A. 
Covacl 4 896 p .. Al. Naghi 4 893 p;

Gorlov (U.R.S.S. II) 5 173

GIMNASTICA s La Wildbad, 
meci feminin : R.F. Germania — 
nla 176,30—165,90. Pe primul loc 
clasamentul Individual compus : tl- 
năra gimnastă vest-germană Ute 
Matwald, In vtrstă de 14 ani, care a 
totalizat 35,45 p.

MODERN
MINSK

(prl/i telefon).
. desfășurată în ,,_____

din localitate, a luat sfîr-

DE LA

MINSK, 21 
ba de cros, 
Victoriei" <” _______ , _____ ___
șit cea de a IV-a ediție a concursu
lui internațional de pentatlon mo
dern, dotat cu „Premiul Televiziunii 
Bieloruse". Această ultimă probă a 
reținut atenția, avînd în vedere echi
librul existent pînă în acel moment 
între concurenții aflațl pe primele 
locuri în clasamentul individual, 
precum șl datorită faptului că spor
tivii maghiari s-au dovedit buni a- 
lergători, reușind să recupereze

Cu pro- 
,.Parcul

eebipe — 1.' Ungaria 15 237 p, 2.
U.R.S.S n 15197 p, 3. R.S.S. Ucrai
neană 15 061 p... 7. România 14 756 p.
CANOTOARELE NOASTRE LA CAM
PIONATELE MONDIALE DE LA 

NOTTINGHAM
Joi, pe apele canalului artifi

cial de la Holme Pierrepoint, lîn- 
gă Nottingham, au început între
cerile campionatelor mondiale de 
canotaj — feminin. La această a 
doua ediție a C.M. rezervate sebi- 
fistelor, reprezentantele țării noas
tre participă la următoarele probe: 
2 fără cîrmaci, 4+1 visie, 4 + 1 
rame și schit 8+1. După cum se 
știe, anul trecut, la Lucerna, spor
tivele românce au cucerit patru 
medalii : aur — la 2 f.c., argint — 
la 4+1 visie, și bronz — la 4+1 
rame și 8+1.

Conform programului, după se
riile disputate în ajun, vineri se 
vor desfășura recalificările, sîm- 
bătă semifinalele, iar duminică fi
nalele.

NATAȚIE e La Kansas City, 
prima zi a campionatelor S.W.A., Tim 
Shaw a stabilit un nou record mon
dial In proba de 400 m liber cu tim
pul de 3:53,32 (v.r. 3:53,95 aparținea 
aceluiași Înotător).

IU CLASAMENTUL „110“

ȘAH • In prima rundă a turneu
lui de la Milano, campionul mondial 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) a remizat 
cu compatriotul său Tigran Petro
sian. La turneu participă alți reputațl 
mari. maeștri printre care danezul 
Larsen, iugoslavul Gligorici șl ma
ghiarul Portlsch. • După 4 runde, tn 
C.M. pentru juniori, la Tjentlste 
(Iugoslavia), conduc Kuîikowski (Po
lonia), Nurmy (Canada), Schussler 
(Suedia) și Van der sterren (Olanda) 
cu cite 3'/z p. In runda a 4-a, Kuli
kowski a remizat cu Schussler, Nur
my l-a învins pe Neto,
Van der Sterren a cîștigat
Henao. « Savon și Gulko cu 
6 p (I) flecare conduc, după 10 runde, 
în turneul zonal de șah de la Vilnius, 
tn runda a 10-a, Holmov a cîștigat 
la Vasiukov, iar Taimanov a remizat 
cu Gulko, e In turneul de la Polla- 
nița-Zdroj, după 11 runde, în fruntea 
clasamentului se află polonezul Zblg- 
niev -Doda cu 7’4 P, secundat de 
cehoslovacul Plahetka — 7 p. In run
da a ll-a, Doda a remizat 
Adamski, rezultat consemnat 
partida Plahetka — Hornstein.

PARIS (Agerpres). — Fostul cam
pion mondial de șah Robert Fischer 
nu figurează în lista provizorie a 
celor mai buni 25 de jucători din 
lume, listă stabilită pe baza siste
mului „ELO“, reprezentînd coefi
cientul individual calculat pe baza 
rezultatelor obținute la marile tur
nee internaționale. In fruntea aces
tei liste provizorii se află actualul 
campion mondial Anatoli Karpov 
(coeficient 2 705), urmat de V. Kor- 
clnol (2 665), Tigran Petrosian (2 645), 
Lev Polugaevskl (2 640), Mihail Tal 
(2 645), Lajos Portisch (2 635), Bent 
Larsen (2 625), Boris Spasski (2 625) 
etc. Fischer posedă deocamdată

coeficientul absolut cel mai ridicat 
— 2 780 puncte, dar marele maestru 
american nu a mai jucat Intr-un 
turneu oficial de aproape trei ani 
astfel că, potrivit regulamentului 
FIDE, In cazul că pînă la 1 octom
brie nu va participa la nici un 
concurs, va fi exclus automat din 
clasament.

TENIS • Rezultate din turneul 
la Chestnut Hill (Massachussetts) : 
Smith — Plotz 6—3. 6—7, 6—1 ; Rami
rez — Cano 6—1, 6—2; Solomon — 
Munoz 6—2, 2—6, 6—0 ; Estep — Gis
bert 6—0, 4—6. 6—0 : Ashe — Mottram 
6—3, 6—4 ; Fassbender — Carmichael 
6—1, 5—7, 6—3.

FOTBALISTICA
al 
F. C. 
mația 
(de la 
acum 
chipa 
wasser și Hoffmann.

AU FOST STABILITE 
rile dintre cîștigătoarea 
Bayern 
cupelor, 
brie la 
la Kiev.

R.. D. Germane. Campioana, 
Magdeburg, și-a întărit for- 

cu internaționalul Streich 
F. C. Hansa Rostock), avînd 
in atac trei jucători 
națională > Streich,

din e- 
Spar-

meciu- 
C.C.E., 
CupeiMiinchen, și cea a 

Dinamo Kiev : 9 septem- 
Milnchen și 6 octombrie

• Mariana Suman, învingătoare
I<a ZOrich s-a desfășurat joi 

seara, in nocturnă, un mare con
curs atletic la care, alături de nu
meroase vedete ale atletismului 
mondial, au fost prezenți și 
sportivi români.

Cu acest prilej, în proba 
nină de aruncare a discului 
obținut un rezultat excepțional. 
Faina Melnik a realizat 70,20 m, 
nou record mondial, cu 30 cm 
peste vechiul record care ii apar
ținea de anul trecut. Faina Melnik 
este prima aruncătoare care de
pășește granița celor 70 de me
tri. Tot ea aruncase prima dată.

clțiva
femi- 
a fost

66 DE ALPINIȘTI 
PE V1RFUL „LENiN

In cadrul alplnladel In
ternaționale „Pamlr "Î3", 
86 de alplnlștl din Ce
hoslovacia. Polonia. S.U.A., 
Austria, Spania, Elveția 
șl U.R.S.S. au atins vlr- 
ful , JLenln" (7 134 m). Pri
mul care a deschis dru
mul spre pisc a fost In
structorul de categorie In
ternațională Boris Korșu- 
nov (U.R.S.S.).

bal — în ediția 1974/1975, 
doar Cupa Cupelor a În
registrat o creștere a nu
mărului de spectatori 
(193 356), față de cea pre
cedentă. Iată cifrele pu
blicate de UEFA: Cupa 
campionilor europeni: 
1 380 254 spectatori, la 55 
de meciuri ; Cupa Cupe
lor : 1 298 850 spectatori
pentru 59 de partide ; Cu
pa UEFA : 1 912 589 spec
tatori la 124 de meciuri.
VOLEI PROFESIONIST?

în concursul de la Ziirich

50 DE ORE IN APA
Traversarea Înot a Mă

rii Adriatlce a fost rea
lizată pentru prima oară 
zilele trecute de Înotăto
rul italian Paolo Donaggio, 
care a Înotat timp de 50 
de ore, acoperind circa 
160 km Intre porturile Po- 
la (Iugoslavlaj șl Cer- 
via (Italia).

In virstă de 36 de ani. 
Paolo Donaggio deține și 
recordul mondial In pro
ba 
de 
71

de rezistență de 24 
ore, cu performanța de 
kilometri.

CRESTE NUMĂRUL 
SPECTATORILOR ?

Potrivit statisticilor 
U.E.F.A., dintre cele trei 
cupe continentale de fot-

Prea puțin descurajați de 
experiențele neconcludente 
ale noilor ligi americane 
de fotbal șl de tenis pe 
echipe, promotorii sportu
lui profesionist din S.U.A. 
au pus pe picioare o nouă 
„premieră". Este vorba de 
un campionat profesionist 
de volei, menit să comple
teze datele vacBnte din pro
gramul sălilor de : 
1-lforniene. Titlul 
este pretențios: ,
tlonal Volleyball 
tlon". Amănunte 
ristice : participă 
„mixte" (bărbați ș! femei); 
setul se joacă pînă la 12. 
Inițial, IVA trebuia să dis
pună de 10 echipe, dar 
pînă la urmă au fost re
crutate doar 5. în lipsă de 
jucători consacrați s-a re
curs la „voleibalizarea

sport ca- 
noil ligi 
„Interna- 
Associa- 
caracte- 

l echipe

nor baschetbaliști profesio
niști, care beneficiază doar 
de atu-ul înălțimii.

LIMITA PROBEI 
DE O MILA

Medicul englez Peters 
Travers, fizlolog la Uni
versitatea din Exeter, a 
declarat că limita posi
bilităților umane' In cursa 
de o milă ar fi timpul de 
3:38,11. Este, desigur, un 
timp teoretic, a spus dr. 
Travers, dedus din testele 
privind cantitatea maxi
mă de oxigen ce poate 
îl inhalată șl consumată 
de o ființă umană.

După cum se știe, at
letul neozeelandez John 
Walker a stabilit recent 
un nou record mondial în 
proba de o milă (1 609 m), 
cu timpul de 3:49,4.

BREVIAR
« După 403 ani de 

ființare, Colegiul din 
— leagănul jocufuî cu 
nul oval — destinat 
siv băieților, va primi, pen
tru prima oară, în 
brie 1976 ca eleve 
Așadar, nu numai 
stirnește pasiuni 

dul sexului frumos
® In localitatea 

din Italia, a fost Inaugurat 
cu cîteva luni în urmă

în-Ia
Rubgy 
balo- 

exclu-

septem-
— 10 fete, 

fotbalul 
In rîn- 
I 
Pontedera,

Palat al sporturilor, conside
rat de către specialiști o ca
podoperă a arhitecturii mo
deme. In mod Inexplicabil, 
după numai cîteva săptămtnl, 
uriașa cupolă — cu diame
trul de 34 m - s-a pră
bușit, transformînd splendida 
construcție în ruine,
• Asociația Internațională 

împotriva violenței în sport a 
proiectat începerea unei în
treceri dotate cu un trofeu 
destinaj copiilor Intre 6 șî 
10 ani. Trofeul va fi, desigur, 
un stimulent pentru o com
portare sportivă.
• Ciclistul Uruguayan Ma

rfo Roland a stabilit un nou 
record mondial de rezisten
ță, pedalind fără întrerupe
re timp de 178 de ore șl 30 
de minute.
• Crapi de o neobișnuită 

mărime au Invadat, în ultima 
vreme, apele lacului Xochi- 
milco (același care a găzduit, 
la J.O. de vară din 1968, în
trecerile de canotaj), provo- 
crnd numeroase accidente. 
De curînd, una dintre probe
le unul concurs nautic a tre
buit sa fie întreruptă, o om- 
barcațre fiind avariată do 
saltul unul crap I

© Cîțiva experțî bavarezi, 
înventînd un instrument „pen
tru măsurarea pașilor", au 
demonstrat că doi jucători de 
tenis parcurg, de-a lungul a 
două seturi, circa 17 km.

în 1972, peste 65 de metri. Cam
pioană olimpică Ia Miinchen în 
1972, campioană europeană Ia Hel
sinki în 1971 și la Roma în 1974, 
Faina Melnik este in virstă de 30 
de ani, are 1,72 m înălțime și 86 
kg. Iată, în continuare, clasamen
tul probei de la Zurich : 2. Maria 
Vergova (Bulgaria) 65,50 m, 3. 
Argentina Menis 64,14 m, 4. Sa
bine Engel (R. D. Germană) 
63.96 m.

în proba de 220 y Renate Stecher 
(R.D. Germană) 
record european 
22,70 s.

Dintre atleții 
panți la acest concurs, 
bun rezultat l-a realizat Mariana 
Suman, învingătoare Ia 800 m cu 
2:00,57, în fața unor adversare 
redutabile : Liliana Tomova (Bul
garia) 2:01,14, Charlene Rendina 
(Australia) 2:01,54, Monika Siegl 
(R. F. Germania) 2:02,42. în a- 
ceeași probă, Natalia Andrei s-a 
clasat pe locul cinci cu 2:03,32 
(record personal).

Clasamentul celorlalte probe în 
care au evoluat atleți români s 
1 500 m : 1 Rod Dixon (Noua Zee- 
landă) 3:39,99, 2. John Walker
(Noua Zeelandă) 3:40,37 (!), 3.
Nevens (Belgia) 3:40,60, 4. Tom
Hansen (Danemarca) 3:40,84, 5.
Gheorghe Ghipu 3:41,16... 10.
Gheorghe Cefan 3:43,54 ; lungime : 
1. Cybulski (Polonia) 8,09 m, 2. 
Bernhard (Elveția) 7,94 m, 3. Pod- 
lujnii (U.R.S.S.) 7,91 m, 4. Berger 
(R. F. Germania) 7,72, 5. Carol 
Corbu 7,63 m. Toma Petrescu s-a 
clasat pe locul V într-una din 
seriile probei de 100 m cu 10,84, 
iar Dorina Cătineanu pe același 
Ioc, cu 12,45, în serii la 100 m fe
mei.

Alte rezultate : 800 m : Michael 
Boit (Kenia) 1:43,79, cel mai bun 
rezultat 
tuturor 
Damme 
3. Rolf 
(record) ; 100 m : Riddick (S.U.Â.) 
10,05 (vînt favorabil), 110 mg 
Charles Foster (S.U.A.) 13,43, î
Guy Drut (Franța) 13,49, 
David Jenkins (Anglia)
ciocan : Jochen Sachse 
Germană) 76,40 m, 2.
Schmidt (R. F. Germania)

a stabilit un nou 
cu timpul

români partici- 
cel mai

al anului, al doilea al 
timpurilor, 2. Ivo van 
(Belgia) 1:45,41 (record), 
Gysin (Elveția) 1:45,97

400 m
45,59, 

(R. D. 
Walter 

74,36 m.


