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Acest nou și fructuos dialog cu oamenii muncii 
a prilejuit o entuziastă manifestare a sentimentelor 

de profundă stimă și dragoste cu care întregul popor

15 ani de la Congresul al IX-lea al P. C. R., perioada

cea mai bogată în realizări și în mișcarea sportivă
îl înconjoară pe secretarul general al partidului

In cursul dimineții de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită de lucru pe 
șantierele unor mari obiective 
ale economiei noastre naționale 
— Canalul Dunăre—Marea Nea
gră, șantierul Centralei atomo- 
electrice de la Cernavodă —, 
precum și la întreprinderea 
mecanică de utilaje de la Med
gidia, unitate industrială în 
plină dezvoltare a județului 
Constanța.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit în această 
vizită de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Ilie 
Verdeț, Cornel Burtică, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu, Gheorgbe Oprea, Ion Pă- 
țan, Ion Ioniță.

Desfășurată in climatul de 
puternică angajare a tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră pentru îndeplinirea 
prevederilor actualului cincinal, 
a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, vizita a 
pus din nou în evidență stilul 
de muncă profund revoluțio
nar promovat de secretarul ge
neral al partidului, permanen
ța dialogului său cu făuritorii 
de bunuri materiale de pe în
treg cuprinsul patriei în ve
derea stabilirii căilor și mij
loacelor celor mai adecvate de 
înfăptuire a politicii partidului 
nostru, a obiectivelor dezvol
tării economico-sociale a Ro
mâniei.

In toți acești 15 ani, de cînd 
la cîrm'a partidului și statului 
se află, prin voința întregii 
națiuni, cel mai iubit și prețuit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul care 
și-a închinat întreaga putere 
de muncă, întreaga sa viață, 
fericirii și propășirii neamului, 
ani pe care comuniștii, toți oa
menii muncii îi aniversează a- 
eum cu satisfacția marilor îm
pliniri socialiste ea pe o săr
bătoare scumpă a tuturor, se- 

"cretarul general al partidului, 
'președintele Republicii, a fost 
prezent pe marile șantiere ale 
țării, acolo unde se conturau 
noi obiective ce aveau să 
schimbe înfățișarea țării, în u- 
zinele și fabricile României 
socialiste, unde se făurește ci
vilizația materială a societății 
românești, pe ogoarele patriei, 
unde se plămădește plinea de 
aur a țării. Aflat mereu în 
focul fierbinte al vieții, al mun
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conduce, elaborează, îndrumă cu 
clarviziunea unui mare strateg, 

cu geniul unui conducător de 
vocație vasta operă a construc
ției socialiste din acești ani, pe
rioada care a determinat trans
formări fundamentale în întrea
ga noastră viață economico-so- 
cială, inscriindu-se pentru 
totdeauna cu litgre de aur în 
istoria României ca anii celor 
mai Îndrăznețe planuri și ai ce
lor mai bogate realizări.

Prezența în această zi a to
varășului Nicolae Ceaușescu pe 
șantierele canalului Dunăre
— Marea Neagră — unul din 
cele mai însemnate obiective 
ce vor fi trecute cu majuscule 
în cronica celor 15 ani scurși 
de ia Congresul al IX-lea al 
partidului, obiectiv al cărui act 
de naștere poartă amprenta 
concepției secretarului general 
al partidului despre dezvolta
rea prezentă și viitoare a țării
— a însemnat și de această 
dată o rodnică întîlnire cu fac
torii de răspundere și specia
liști din economie, cu cons
tructorii importantei artere flu
viale maritime ce va lega Du
nărea de Marea Neagră și ai 
Centralei atomo-electrice de pe 
meleagurile dobrogene, cu con
structorii de mașini de la Med
gidia în cadrul căreia s-au e- 
xaminat stadiul actual al aces
tor obiective economice, modul 
cum se înfăptuiesc indicațiile 
date cu prilejul vizitelor pre
cedente, vizînd accelerarea lu
crărilor și soluționarea ope
rativă a unor probleme com
plexe legate de realizarea la un 
înalt grad de eficiență a aces
tor investiții de proporții im
presionante și de o mare în
semnătate pentru economia na
țională.

In timpul vizitei au fost sta
bilite noi măsuri concrete pen
tru o mai mare concentrare a 
eforturilor și impulsiouarea 
ritmului de lucru, pentru mai 
buna organizare a muncii, pen
tru aplicarea unor noi tehnolo
gii mai productive, pentru per
fecționarea continuă a între
gii activități.

Vizita pe șantierele canalu
lui a început la unul dintre ce
le mai importante puncte ale 
viitoarei artere navigabile a 
tării : ecluza de la Agigca, 
poartă de intrare dinspre mare.

Elicopterul care a decolat din 
stațiunea Neptun a aterizat pe 
unul din, malurile ecluzei, unde 
s-au adunat mii de construc
tori ai canalului, numeroși oa
meni ai muncii din Constanța, 
care au întimpinat pe secre-

(Continuare in pag. 2-3)

PARTICIPANTE ACTIVE LA „DACIADĂ", FEMEILE
SE AFIRMĂ DEPLIN Șl IN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

„Partidul dâ o înaltă apreciere spiritului de abnegație al 
femeilor, contribuției lor la realizarea sarcinilor din domeniul pro
ducției materiale și al vieții spirituale, la educarea tinerei generații, 
la conducerea întregii societăți**.

NICOLAE CEAUȘESCU

La acțiunile sportive de masă din cadrul competiției naționale 
„Daciadși" au luat parte peste trei milioane de femei. Iată un 
aspect surprins la o asemenea acțiune. Foto : V. BAGEAC

în viața economică, politică, 
și socială a țării noastre fe
meile și-au adus totdeauna o 
contribuție de seamă, afirtmîn- 
du-se plenar prin putere de

Ca pretutindeni in țară, la Codlea

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIAEĂ IMPULSIONEAZĂ
@ Sportul beneficiază de rit

mul înalt al dezvoltării econo
mico-sociale 0 Frumoasa bază 
sportivă Măgura 0 Tinerii de 
la I.A.S. și terenurile lor ® 
20 000 de ore de muncă pa
triotică pentru sport și sănătate

Amploarea pe care a cunos
cut-o activitatea sportivă din 
țara noastră în ultimii 15 ani 
e demonstrată și de baza ma
terială, de la an la an tot mai 
bogată. La frumoasele săli de 
sport și patinoare, bazine de 
înot și stadioane se adaugă te

muncă, inteligență, talent și 
energie creatoare, ele înscri
ind în diferite epoci pagini de 
glorie în istoria milenară a 
pămintului românesc. Femcia-

SI ACTIVITATEA SPORTIVĂ
3

renurile simple, pe care aso
ciațiile sportive din toate lo
calitățile țării le amenajează 
cu forțe proprii, prin munca 
patriotică a membrilor lor. a 
celor ce iubesc mișcarea. Des
pre asemenea preocupări și 
realizări în localitatea Codlea 
ne vom ocupa în rîndurile ce 
urmează.

La circa 20 km de Brașov, 
pe șoseaua națională ce duce 
spre Sibiu, se află localitatea 
Codlea. Cunoscut ca un oraș 
al florilor, datorită marilor 

muncitoare, femeia-savant, fe- 
meia-luptătoare, femeia-mamă. 
iată doar cîteva din ipostazele 
tovarășelor noastre de viață, 
în istoricele realizări ale po
porului român din anii con
strucției socialiste se află in
clusă și munca milioanelor de 
femei — românce, maghiare, 
germane și de alte naționali
tăți. — pentru făurirea unei 
societăți libere și independen
te, pentru ridicarea României 
socialiste pe noi trepte de ci
vilizație și progres. Pentru 
toate femeile din țara noastră 
— ca dealtfel pentru întregul 
popor — ultimul deceniu și 
jumătate constituie perioada 
cea . mai bogată în înfăptuiri, 
perioada care le-a adus cea 
mai deplină afirmare în toate 
domeniile vieții economice, 
sociale și politice. Apreciind 
rolul femeilor în societatea

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

producții de garoafe ale între
prinderii de sere de aici, care a- 
jung în aceeași ziatît la Bucu
rești, cit și in capitalele altor 
țări europene, am regăsit ora
șul încadrat, parcă mai puter
nic, în ritmurile dezvoltării 
civilizației socialiste. Uzina 
Colo rom, întreprinderea meca
nică, „Țesătura", întreprin
derea de confecții. Fabrica de

Traian IOANIJESCU

(Continuare in pag. 2—3)

SUCCES DEPLIN TRICOLORILOR ÎN ÎNTRECERILE
CELEI DE A XXII a EDIȚII A JOCURILOR OLIMPICE I

Ieri diminea
ță a plecat la 
Moscova princi
palul lot al 
sportivilor olim
pici români

în zorii zilei de 
ieri, aeroportul in
ternațional Otopeni 
devenise „olimpic". 
El a fost — pentru 
cîteva ore, cele ne
cesare pregătirilor 
de plecare — gazda 
principalului lot de 
sportivi români, 
peste 150. care vor 
reprezenta țara 
noastră la cea de a 
XXII-a ediție a
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova.

„Tricolorii" au fost salutați, 
urindu-Ii-se drum bun și suc
ces în întrecerea olimpică, de 
către tovarășul Emil Drăgănes- 
cu, ministrul turismului și spor

tului, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, tovarășul Nicolae 
Dragason, secretar al C.N.E.F.S., 
de către reprezentanți ai mi
nisterelor și organizațiilor ob
ștești cu atribuții în sport.

A fost de fată V.S. Gusak, 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Hristache NAUM 
Vladimir MORARU

(Continuare In pag. a 1-a)

ÎNAINTEA ÎNCEPERII J.O., 
ÎN PRIM-PLAN ACTIVITATEA

FORURILOR SPORTIVE
INTERNATIONALE

9 Alex. Siperco - reales in Comisia Executivă a C.I.O. 0 Alți 
reprezentanți ai mișcării noastre sportive aleși in diferite orga
nisme internaționale 0 Noi sporturi în programul olimpic

Așteptam pe aeroportul Șe- 
remetievo-1 sosirea delegației 
olimpice a României. La Mos
cova este o dimineață de joi 
senină, dar mai puțin caldă ca 
la București. In fața noastră se 
află zeci de aeronave sosite de 
curlnd sau în curs de plecare, 
pe care stă scris „Official 
Olympic carrier". In depărtare 
se vede noua aerogară Șere- 
metievo-2. Pe ambele porți ae
riene ale orașului olimpic so

sesc oaspeți.
Din zare coboară lin spre sol 

un avion TU-154 al companiei 
TAROM. Sînt olimpicii români.

în întîmpinarea delegației 
sportivilor noștri au venit re
prezentanți ai Comitetului de 
organizare « Olimpiadei ’80, 

care le-au urat bun sosit și 
succes în întrecerile J.O.

A fost prezent ambasadorul 
României în Uniunea Sovieti
că, tovarășul Traian Dudaș.

Avionul se oprește, portierele 
se deschid și încep să coboare 
voioși fetele și băieții noștri, 
salutind surîzători cu pălăriile, 
ale fetelor model, „Maurice Che
valier". Uniformele ne plac 
acum mai mult decît la Bucu
rești. Hainele de culoare viși
nie, taioarele din pluș, tot vi
șinii, contrastînd cu bejul fus
telor si pantalonilor, realizează 
o combinație plăcută, atractivă.

Aure! NEAGU
Moscova. 17 iulie

(Continuare în pag a i-a)



VIZITA DE
(Urmare din pag. 1)

tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, cu cele mai 
calde sentimente de dragoste și 
prețuire, cu profundă bucurie, 
cu mîndria patriotică a împli
nirilor pe care acest județ, la 
fel ca întreaga tară, le-a cu
noscut în ultimii 15 ani de con
strucție socialistă.

Cei prezcnți au ovaționat în
delung pentru partid și secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se scan
dează din mii de piepturi 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", într-o 
manifestare ce ilustrează grăi
tor unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul parti
dului și a secretarului său ge
neral.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului se opresc 
apoi in fata unor grafice și 
machete ce oglindesc stadiul ac
tual al lucrărilor de pe șantier. 
In cursul amplei analize care 
a urmat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat constructori
lor prețioase indicații me
nite să ducă Ia sporirea rit
mului lucrărilor, precum și a 
eficientei întregii activități.

Următorul popas este făcut la 
kilometrul 48. ne Șantierul na
țional al tineretului.

Reîntîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu brigadierii a cons
tituit pentru ei un nou pri
lej de a-și manifesta puter
nica dragoste și prețuire ce o 
poartă secretarului general al 
partidului, cel mai iubit și sti- 

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R
(Urmare din pag. I)

mobilă, întreprinderea de sere 
și zveltele blocuri de locuințe 
vorbesc despre eforturile celor 
aproape 23 000 de locuitori ai 
acestei așezări, caire constru
iesc noi apartamente, magazi
ne, drumuri, grădinițe. hale 
de producție. în contextul dez
voltării pe toate planurile, 
sportul ocupă un loc impor
tant. Pe jocurile virane sau în 
curțile unor școli au apărut 
frumoase terenuri de sport, în 
timp ce alte baze sportive, pe 
care le știam din anii tre’cuți 
și-au schimbat înfățișarea.

Stadionul Măgura, cîndva 
un simplu teren de fotbal, 
și-a mărit aria cu încă un 
„dreptunghi" de fotbal și altul 
de handbal, avînd acum tribu
ne cu o capacitate de 1200 
locuri și un grup social demn 
de invidiat de orice echipă din 
Divizia A. O sală de gimnas
tică a apărut în perimetrul 
Grupului școlar nr. 3, unde se 
află în curs de amenajare un 
complex de handbal, baschet 
și tenis. Și copiii care învață 
la Școala generală nr. 1 au 
sală de sport, terenuri bitumi- 
nizate de handbal Și baschet 
și o pistă redusă de atletism, 
iar acum se lucrează la un 
nou teren de fotbal. De ase
menea, o încăpere nefolosită 
a fost transformată de elevii 
Liceului industrial nr. 1 într-o 
nouă sală de gimnastică și 
pe spațiul terenului de hand
bal au trasat dimensiunile 
..direptunghiurilor" d« volei, 
baschet și tenis de cîmp. Un 
teren de handbal, o pistă re
dusă de atletism, sectoare de 
sărituri și o pistă aplicativă 
au la dispoziție elevii Școlii 
generale nr. 2. O sală de clasă 
de aici a fost utilată cu apa
ratura necesară desfășurării 
în zilele reci a orelor de edu
cație fizică. La Liceul indus
trial Colorom se construiaște 
o sală de sport tip, iar pe baza 
sportivă existentă elevii se în- 
tilnesc în însuflețite jocuri de 
handbal Tinerii de Ia I.A.S.- 
Sere au terenuri bituminizate 
de volei, handbal și tenis, iar

LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
mat prieten al generației ti
nere din țara noastră.

Secretarul general al partidu
lui a analizat apoi stadiul la 
zi al lucrărilor pe acest tron
son, a stabilit noi măsuri care 
să ducă la impulsionarea rit
mului de muncă pe acest șan
tier.

Vizita a continuat apoi la 
cota zero a canalului, la Cer

navodă, acolo unde se realizea
ză o imensă ecluză, cea de la 
Dunăre, deschizînd marelui flu
viu încă un drum către mare.

Gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului in fața unor 
grafice și machete care oglin
desc stadiul actual al lucrări
lor de pe acest șantier.

Secretarul general al parti
dului vizitează apoi unele puncte 
de lucru ale ecluzei, uriașa 
poartă dinspre Fluviu a cana
lului. o lucrare concepută după 
metodele cele mai moderne 
care va asigura un trafic flu

ent. in dublu sens, al navelor.
Elicopterul prezidențial ate

rizează, apoi, in apropiere de 
Cernavodă pe locul unde se va 
înălța prima centrală nuclearo- 
electrică din țara noastră.

Numeroși constructori, pro
iectant!. alți specialiști, fac se
cretarului general al partidului 

o caldă și entuziastă primire.
Gazdele prezintă. în fața unor 

planșe și grafice, stadiul de 
pregătire a construcției acestui 
obiectiv.

Secretarul general al parti
dului. apreciind că volumul de 

membrii asociației Mobila-Mă 
gura beneficiază, In afară de 
stadionul menționat, de o are
nă de popice cu două piste. 
Stadionul orașului va deveni 
in curînd baza sportivă a aso
ciației I.M. Codlea, amplasată 
intr-un joc pitoresc, unde nu
meroși tineri și virstnici de la 
întreprinderea mecanică, iden
tificând și valorificînd resurse 
proprii, au amenajat, în orele 
lor libere, terenuji de fotbal, 
aandbal, volei, tenis de cimp 
și o pistă de atletism. In pre
zent se lucrează la gazonarea 
cu brazde a terenului de fot
bal. Pînă acum, la acest sta
dion s-au depus peste 20 000 
de ore de muncă patriotică, 
care reprezintă însemnate e- 
conomii, demonstrînd ce re
surse pot fi puse în valoare a- 
tunci cind există inițiativă și 
spirit gospodăresc. Frumoase

FEMEILE SE AFIRMĂ DEPLIN
(Urmare din pag. 1)

orîn- 
convin- 

Incre- 
acordă 
plenar

noastră, de la înalta tribună a 
Congresului al Xll-lea, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general aj partidu
lui, sublinia :> „Un aport de 
cea mai mare importanță la 
progresul multilateral al țării 
aduc milioanele de femei — 
peste jumătate din populația 
țării — care reprezintă o pu
ternică forță socială a 
duirii noastre.- Am 
gerea că, răspunzînd 
derii pe care le-o 
partidul, angajindu-se 
în înfăptuirea hotărârilor celui 
de-al Xll-lea Congres al parti
dului, masele largi de femei 
își vor pune tot mai puternic 
în valoare energia, 
spiritul gospodăresc, 
o contribuție de prim 
Ia mersul înainte al construc
ției socialiste și comuniste in 
România".

Pornind <Je la această con
vingere Revoluționară, condu
cerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 

talentul, 
aducind 

ordin

lucrări efectuat pînă în pre
zent pe șantier nu este cores

punzător, că se lucrează încă 
încet, a indicat să fie luate de 
urgență măsuri eficiente care 
să asigure îmbunătățirea rit
mului de lucru.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului continuă 
Ia întreprinderea mecanică de 
utilaje din Medgidia, obiectiv 
Important cu ponderea cea mă! 
mare în economia orașului. 
Constructorii de mașini întim- 
pină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu alese sentimente 
de dragoste și prețuire, ovațio
nează pentru partid și secre
tarul său general. Sînt vizitate 
cîteva dintre sectoarele de bază 
ale întreprinderii.

In continuarea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat s-au oprit la 
punctul de lucru de la km. 
23,6 unde acționează militari ai 
armatei noastre, care participă 
la construcția canalului Du
năre—Marea Neagră.

Ea sosire, pe platoul com
plexului sportiv al orașului 

Medgidia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, pri
mește raportul prezentat de ge- 
neral-maior Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale.

Apreciind rezultatele bune 
obținute. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca. în a- 
fara sarcinii încredințate pînă 
acum, militarii armatei noastre 

proiecte sportive au și munci
torii de la „Colorom" și „Țe
sătura".

în aceste zile de vară, lo
cul preferat de amatorii de 
mișcare din toate unitățile in
dustriale și școlare ale orașu
lui îl constituie ștrandul, si
tuat într-o adevărată oază de 
verdeață, unde — alături 
bazinul de înot — sînt în 
diu avansat de amenajare 
renuri de volei, handbal 
baschet Tot în aceeași zonă se 
află două lacuri artificiale do 
agrement.

Iată, așadar, că la Codlea. 
ca si în alte localități mai 
mici de pe Întreg cuprinsul 
țării, sînt asigurate condiții 
mereu mai bune de practicare 
â exercițiilor fizice și sportu
lui, de care beneficiază de
opotrivă copiii, tinerii și 
vârstnicii.

inițiat o serie de măsuri prac
tice menite să sporească tot 
mai mult rolul femeii în viața 
economică, politică și socială 
a țării. Prin participarea ac
tivă și nemijlocită la rezol
varea tuturor problemelor ce 
frămîntă societatea noastră, 
femeile au astăzi posibilități 
nelimitate de instruire și cali
ficare profesională, de afir
mare a talentului creator in 
producție, în știință, în artă, 
In sport.

în contextul general de dez
voltare a societății noastre, 
educația fizică și sportul au 
cunoscut în ultimii 15 ani o 
dezvoltare fără precedent. 
Printre preocupările legate de 
creșterea acestui domeniu. în 
prim-plan s-au situat și cele 
referitoare la atragerea unui 
număr sporit de participante 
la acțiunile sportive de masă, 
de afirmare în arena interna
țională a unor demne repre
zentante ale sportului - româ
nesc.

Marea competiție națională 
„Daciada", organizată din ini
țiativa tovarășului Nicolae 

să preia noi lucruri și puncte 
de lucru de pe canal.

*
La sfîrșitul vizitei de lucru a 

secretarului general al pariidu- 
lui, președintele Republicii, pe 
stadionul modernului complex 
sportiv din Medgidia a avut loc 
o mare Adunare populară, la 
care au luat parte peste 60 090 
de cetățeni — constructori ai Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră, 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
ai unităților industriale din Med
gidia și Cernavodă, împreună 
cu familiile lor, precum și lo
cuitori din așezările dobrogene 
învecinate.

La apariția in tribuna sta
dionului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului izbucnesc aplauze și 
urale. Secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, răspunde cu căldură mani
festărilor de stimă, adresate de 
mulțimea prezentă pe gazonul 
și în tribunele arhipline ale 
stadionului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Stoian, prîm-se- 
cretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R., președinte
le Consiliului popular județean.

An luat cuvintul. In continua
re, tovarășii Blebea Vasile, 
maistru la I.M.U. Medgidia. Dan 
Ecaterina, profesoară la Liceul 
Industrial nr. 6 din Constanța, 
Cazaca Ion, președintele C.A.P. 
din comuna Plopeni. și Carp 
Ion, șef de echipă docheri In 
portul Constanța.

Intîmpinot cu ovații și urale

Prin grija partidului și a statului, în ultimii 15 ani a crescut sim
țitor zestrea sportului nostru, materializată in stadioanele, sălile, 
bazinele de înot, patinoarele artificiale și alte obiective modeme 
răspândite armonios pe harta țării. Iată, spre exemplu, frumosul 

bazin de înot construit in acești ani la Baia Mare.

Ceaușescu, a stimulat și a mo
bilizat energiile, reunind mi
lioane de participanți. La start 
s-au aflat, numai în ultima 
perioadă, și 3 358 000 eleve, 
studente, tinere fete și femei 
din întreprinderi și instituții, 
cooperație și de ia sate, re- 
prezentind aproape jumătate 
din totalul participărilor pe 
țară. „Daciada" a prilejuit a- 
pariția unor inițiative valoroa
se : „Festivalul sportului fe
minin" — în județele Arad, 
Argeș. Bacău, Bihor, Bistrița 
Năsăud. Hunedoara, Prahova, 
Maramureș, Caraș-Severin sau 
Goirj, „Cupa mărțișorului" — 
la Focșani, „Raliul 8 Martie" 
— în Ilfov, „Cupa Femina" — 
la Tg. Secuiesc. Craiova, Con
stanța, Tul cea, crosurile tine
relor fete la Tîrgovlște. Brăi
la, Timișoara, Cluj-Napoca «I 
multe alte acțiuni. Pentru a 
contribui activ la menținerea 
și întărirea sănătății, a fost 
extinsă gimnastica la locul de 
muncă, în prezent ea efectu- 
lndu-se în 1200 de unități. în 
care majoritatea o formează 
femeile. Desigur, exemplele ar 
putea continua, toate eviden
țiind preocupările majore în 

ia cuvintul secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este ascultată cu 
deosebii interes și subliniată in 
repetate rînduri de aplauze pu
ternice, ovații și urale. Cei pre- 
zenți și-au exprimat și în acest 
fel hotărîrea nestrămutată de a 
înfăptui neabătut îndemnurile 
și orientările formulate de se
cretarul general al partidului, 
de a munci în continuare cu 
devotament, pentru realizarea 
sarcinilor ce Ie revin la locul lor 
de muncă, pentru înfăptuirea 
cu succes a programului parti
dului privind edificarea societă
ții socialiste și comuniste pe 
pămintul românesc.

Adunarea ia sfîrșit în
tr-o atmosferă de mare săr
bătoare. Dragostea ferbinte și 
prețuirea fată de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. încrederea nețărmu
rită în partid sînt manifestate 
de zecile de mii de narticipanfi 
prin îndelungi aplauze, prin 
ovații și urale puternice.

La eoborîrea din tribuna sta
dionului, cei prezenti aclamă 
îndelung, ovaționează pentru 
partid și secretarul său general.

în aplauzele si uralele mulți
mii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau un călduros rămas bun de 
Ia gazde, urîndu-le succes în 
muncă, fericire. lor si familiilor 
lor. tuturor locuitorilor melea
gurilor dobrogene.
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I
Isportul feminin, dorința de a< 

răspunde integral sarcinilor I 
puse în fața mișcării de edu
cație fizică și sport.

Paralel cu desfășurarea u- I 
nei rodnice activități sportive 
de masă, femeile se afirmă si 
în arena internațională, ridi- | 
când prestigiul sportului româ
nesc : atletele Eva Ziirgo-Ra- I 
duly și Natali» Mărășescu. vo
leibalistele Mariana Ionescu și 
Victoria Banciu, înotătoarea , 
Carmen Bunaciu, canotoarea I 
Sanda Toma, jucătoarea de te- I 
nis de masă Maria Alexandru, 
tenismana Virginia Ruzici sini 
doar cîteva dintre sportivele | 
de frunte, care au adus sportu
lui nostru numeroase satisfacții. I

Ultimii cincisprezece ani au | 
însemnat și pentru sportul fe
minin perioada celor mai fer- i 
tile înfăptuiri, o perioadă în 
care reprezentantele noastre 1 
au realizat prestigioase succe- . 
se. Este, de fapt, răspunsul 
prin fapte pentru grija deose- I 
bită a partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, | 
pentru afirmarea femeii, pen- | 
tru creșterea rolului eâ în so
cietatea noastră socialistă.
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„NAȚIONALELE' DE SĂRITURI PENTRU JUNIORI
Cei mai buni săritori în apă 

(juniori) din București, Cluj- 
Napoca, Sibiu și Oradea își 
dispută, de astăzi pînă dumi
nică, titlurile de campioni ai 
României. întrecerea, care re
unește sportivi împărțiți în 
două categorii de vîrstă (I — 
născuți in 1964 și mai mici, a 
Il-a — născuți jn 1966 și mai 
mici), se desfășoară la Ștrandul 
tineretului din Capitală, ea 
constituind și un prilej de 
verificare. Ne referim In 
primul rind la Isabela Ber- 
caru, Cristina Timar, Luiza Ni- 
colaescu și Cornel Pop (un alt 
component al lotului, Valentin

Urse, nu ia parte la „naționa
le", deoarece s-a accidentat la 
un antrenament), dar și la alți 
juniori care candidează să re
prezinte culorile țării la cam
pionatele europene din Suedia 
(localitatea Skâvde, între 7 și 
10 august) și la Balcaniada din 
Iugoslavia Oa Slbenik, în zilele 
de 2 și 3 august).

Programul competiției este ur
mătorul : VINERI: trambulină 
1 m (ora 10 — fete, ora 16 — 
băieți) ; 6ÎMBĂTA : ora 10, 
trambulină băieți, ora 16 plat
formă fete; DUMINICA : ora 
10, trambulină, fete, ora 16, plat
formă băieți.

CAMPIONATE
DIVIZIA DE LUPTE

In timp ce fruntașii luptelor 
românești se află la Moscova, 
pregătindu-se să ia startul la ma
rea confruntare olimpică, secțiile 
din cluburi se găsesc și ele în plină 
activitate. La sflrșitul acestei săp
tămâni, echipele participante la 
întrecerile Diviziei de lupte gre- 
co-ron'ualie susțin partidele pro
gramate în cadrul celei de-a treia 
etape.

Concursurile sânt organizate în 
localitățile Galați, Constanța, Sla
tina și Reșița. Dar lată progra
mul complet al etapei.

SERIA I, la Galați : A.S.A. Ba
cău, S.C. Bacău, Ntoodina lași, 
Delta Tulcea, Progresul Brăila,

• COMPETIȚII
Dunărea Galați, Steaua (organi
zează Dunărea).

SERIA a n-a, la Constanța : 
Dinamo București, C.S. Arad, Fa
rul Constanța, Mobila Rădăuți, 
Steagul roșu Brașov, A.S.A. Cluj- 
Napoca (organizează Farul Con
stanța).

SERIA a ILT-ai, la Slatina : L.C. 
Dacia Pitești, Aluminiu Slatina, 
S.C. Muscelul Cîmpulung, Elec- 
troputere Craiova, Chimistul Rm. 
Vîlcea, Metalul București, Pro
gresul București (organizează Alu
miniu Slatina).

SERIA a TV-a, la Reșița : 
C.F.R. Timișoara, Vulturii Textila 
Lugoj, C.S.M. Reșița, Simared 
Bala Mare, C.S. Botoșani, C.S.M. 
Suceava, Rapid București (orga
nizează C.S.M. Reșița).

BASCHETBALIȘTII JUNIORI -
® Lotul reprezentativ de ju- tor 

miori participă, între 20 și 24 iu- arbi 
lie, La tradițtonala competiție in
ternațională „Cupa Start‘‘, care 
se va desfășura în orașul Dimi- ®
trovgrad din Bulgaria. Va fi un dâsp 
turneu de amploare, printre invi- și 1 
•bate aflîndu-se selecționatele Ce- 21 £
hoslovaciei, Cubei, R.F. Germania, iniți
S.U.A., U.R.S.S. și, bineînțeles, a- ave*
ceea a Bulgariei. Printre jucătorii nare
români care au făcut deplasarea vizi*
la Dimitrov grad se află P. Mihai- nine
cea (I.C.E.D.), M. Costin și D. pute
Rădulescu (C.S.Ș. Steaua), D. Dă- tern
ian (Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu- rînd
rești), S. Ardeleana (C.S.Ș. Timi- moi
șoiana), G. Cazanovschi (C.S.Ș.
Galați), L. Vasilică (C.S.Ș. Boto- o
șani). Antrenori : D. Evuleț-Co- unii
libaba și M. Hondrilă ; conducă- aug



onal de box din Capitală g

SPORTIVI DIOREȘIENI 
ATI IN FINALE

box înalt dealt el și cu o tehnică su
le ju- perioară. Victorii prețioase, in 
ri so- fața unor reprezentanți ai Mos-
dionuJ covei au mai realizat iVIihai Gru
pării- eseu (pană), în disputa cu aj.

Klitiile Barabas, și Aurel Păsărică (u- 
u ni- șoară), în dauna lui K. Kurocikin. 
(■relată Primul, după două reprize în 
isupra care avantajul a trecut când de 
e um- o parte, cînd de cealaltă, a In-
x>ncu- cheiat partida cu resurse fizice
ta horii superioare, care l-au permis să
i, o obțină punctele necesare victoriei,
iispu- Dacă în în Uluirile directe cu 
d su- reprezentanții Moscovei sportivii
î. in bucureșteni au avut, deseori, cîs-
î pu- tig de cauză, nu la fel au stat
t, to- lucrurile în partidele lor cu rx>
unor xcrii din Budapesta : P. Dro 

stnici, geanu p.p. T Tunc T. Fășie p.p
ă ex- J. Szucs, V. Mihai p.p. S. Hra-

nek. V. Puișor p.p. Z. Nagy, M.
e a Nester p.p. Z. Fîîzesi.... Slngu-
nijlo- rul dintre pugiliștil bucureșteni
parti- care a obținut victoria în fața
ova). unui sportiv din echipa Buda-
care pestei a fost ușorul Petre Crădu-

•sarul nescu. După o primă repriză
tace- cîștigată, bucur oșteanul a fost

in depășit în cea secundă, dar teh-
ăsură nica superioară șl precizia în
a își lovituri l-au ajutat să se impu-
pătat nă în ultimul rund și să pri-
La în mească decizia. Succese frumoase
rund, au mal obținut C. Stancu b.ab.3

bu- M. Metov (Sofia), G. Hudișteanu
ij uitat b.p. A. Rajkowski (Varșovia) și
J cu ar mal fi trebuit să obțină și

prt- I. Custură, dar Juriul l-a nedrep-
fător. tățit în partida cu J. Orma*
1 de (Budapesta).
pune Finalele au Ioc astă-seară, de la 
<°°' ora 18.

iCmS Mihai TRANCA
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AZI ÎNCEPE TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LA TOULOUSE

în primul meci, lotul nostru reprezentativ 
întîlnește echipa locală F. C. Toulouse

iiTURNEUL PRIETENIA" In faza finală
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„TURNEUL PRIETENIA" 1
LA JUDO

La Berlin începe astăzi și con
tinuă pînă duminică „Turneul I 
Prietenia** la judo rezervat junto- I 

(15—16 ani) și tineretului ■ 
<17—19 ani). Și-au anunțat parti
ciparea concurenți din Bulgaria, | 
Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. Co- I 
reeană, Polonia, România, Uniu- ■ 
nea Sovietică, Ungaria șl, firește, 
din R.D. Germană. Din țara noats- R 
tră își vor încerca șansele, între I 
alții, juniorii S. Lazăr (Cat. 53 ■ 
kg), D. Tăbîrcă (57 kg), M. Căl- 
dărar (62 kg), E. Vieru (83 kg) șl | 
tinerii I. Șerban (.superușoară). I 
V. Stafi (semiuișoară), I. Oniga ■ 
(ușoară), V. Pușcașu (semimijlo
cie), I. Porojan (mijlocie), T. Ban I 
(semigrea) șl s. Geană (grea). I 
Sportivii români sînt însoțiți de ■ 
antrenorii Dorin Gavra si Nicolae 
Marinescu. I
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de specialitate. La competiție vor 
fi prezente 8 echipe din Europa 
și Asia.

NATAȚIe • In cadrul campio
natelor Canadei, la Toronto, îno
tătorul Peter Szmidt a stabilit 
uin nou record al lumii în proba 
de 400 m liber, cu 3:50,49. Vechiul 
record era de 3:51,20 și aparținea 
sovieticului V. Salnikov. • La 
Amersfoort (Olanda), proba mas
culină de 100 m liber a fost cîș- 
tigată de Edward Maasdijk în 
54,35. JoLande Meer a terminat în- 
V^rugătoare la 800 m liber (f) cu 
0:03,36

TENIS 0 lua Royan (Franța). 
în cadrul meciurilor grupelor se
mifinale ade „Cupei Galea**, Fran
ța conduce cu 2—1 în întilniirea 
cu Chile. Pentru locul 4—5, echi
pa României conduce cu 2—1 în 
ta.tîtairca cu Olanda (Bucur — 
Vletter 7—5, 6—4 ; M-ancas — 
Boeck ed 6—1, 7—5 ; Albert, 
Boeck el — Man caș, Bucur 6—2
6— 4) .< Rezufltaite din turneul de
lia Brookline (Massachusetts) : 
Caere — Menon 6—3, 7—6 ; Pecci 
— Simpson 6—3, 6—4 ; Dibbs — 
Saviano 6—0, 6—3 ; Gildmelster — 
Filled 6—4, 5—7, 6—3 ; Luna — 
Ornantes 5—7, ab. ; Connors — 
Freyss 3—6, 6—3, 6—0 ; Cahill — 
Bamazzuttl 7—6, 6—4. • La
Stuttgart : Lewis — Eberhard
7— 6, 6—4 ; Velasco — Maurer 5—7, 
6—4, 6—0 ; Franulovid — Popp 
ft—3, 7—5; Fibak — Fritz 6—4, 6—2.
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• SIMPLU, AVANTAJOS ! La 

seriile de LOZ IN PLIC aflate în 
vînzare continuă să se atribuie 
AUTOTURISME „Dacia W‘ și 
„Skoda 120 L**, CÎȘTIGURI ÎN 
BANI de 20.000, 10.000 , 5.000, 2.000, 
1.000 lei etc. în mediul urban sau 
rural, la munte sau la mare, 
LOZUL ÎN PLIC vă oferă zilnic 
șansa de a obține și dv. satisfac
ții asemănătoare.. MAI MULTE 
LOZURI JUCATE — MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRtf MAJÎ1I CÎȘTI- 
GATORI !

0 TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi. 18 iulie 1980, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 101.2'5.

e CÎȘTIG URILE TRAGERII 
LOTO DIN 11 IULIE 1980. Cat. 1: 
2 variante 25% (autoturisme Dacia 
1300) ; cat. 2 : 5,50 a 14.649 lei ; 
cat. 3 : 24,25 a 3.323 lei ; cat. 4: 
34 a 2.370 lei ; cat. 5 : 134,25 a 
600 lei ; cat. 6 : 254 a 317 lei ; 
cat. X : 1.388,25 a 100 lei. Re
port La cat. 1 : 207.365 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1, realizate pe bilete ju
cate 25%, au revenit participan- 
tilor : IITTTAN COMAN din Bu
zău si TEODOR FLORES CU din 
Ploiești.
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TOULOUSE, 17 (prin telefon). 
După aproape 5 ore de zbor pe 
ruta aeriană București — Paris — 
Toulouse, echipa de fotbal a Ro
mâniei a sosit intr-un oraș în 
care sportul nr. 1 este rugbyul, 
dar care — vineri șl sîmbătâ — 
va găzdui un atractiv turneu al 
jocului cu balonul rotund.

Alături de reprezentativa țării 
noastre și de formația localnică 
(locul 5 în Divizia secundă fran
ceză) participă la acest turneu 
echipa vest-ger mană Borussia 
Mdnchengladbach și echipa lui 
Platini, St. Etienne, două tea- 
muri renumite care nu mai au 
nevoie de sublinieri de circum
stanță, ambele evidențlindu-se, 
de-a lungul ultimilor ani, atît în 
campionatele lor naționale. cit 
și în cupele europene. Sorții au 
decis ca vineri, în prima manșă, 
să joace echipa României cu F.C. 
Toulouse (de la ora 20, ora lo
cală) și St. Etienne cu Borussia 
Mdnchengladbach (de la ora 22), 
urmînd ca sîmbătă seara să se 
întreacă între ele echipele învin
se și cele învingătoare.

La ora cind transmit aceste rîn- 
duri, jumătate din locurile sta
dionului municipal din Toulouse 
(capacitate 29 000 de locuri) sînt 
vîndute.

Partidele sînt așteptate cu in
teres, localnicii fiind dornici să 
vadă la lucru o echipă repre
zentativă în care Marcel Rădu- 
canu are aici o mare cotă de pu
blicitate în urma evoluției sale

• „CUPA MUNICIPIULUI BW. 
VILCEA“. Astăzi sl dumtoioă ee 
ddsipuAă la Rm. Vllcea nartidele 
dta cadrul competiției „Cupa Mu
nicipiului Rm. Vilcea", în organi
zarea divizionarei A din locali
tate, Chimia. Programul zilei de 
azi este urmâitorui : Chimia — 
Metalul Plopeni (ana 16,45) sl 
A.S.A. Tg. Mures — Nijmi (Li
ban) de la ora 18,30. Duminică 
vor juca învinsele sl învingătoa
rele între ele.
• F.C. BAIA MARE — CORVI-

NUL HUNEDOARA 2—3 (0—2).
Joc confuz al echipei locale. Au 
asistat aproximativ 8.000 de spec
tatori. Au marcat, pentru gazde. 
Bălan sl Koller ; pentru oaspeți: 
Dumitrache (2) sl Oncu. Au jucat 
formațiile : F.C. BAIA MARE :

cu totul remarcabile din meciul 
tur F. C. Nantes — Steaua (din 
toamna trecută, joc foarte apre
ciat la vremea lui, în Franța), 
apoi abia așteaptă să-1 revadă pe 
Platini (pe care fotbaliștii fran
cezi l-au ales jucătorul nr. 1 al 
sezonului 1979—1980) și, firește, 
sînt curioși să urmărească repli
ca „mașinii de fotbal Borussia**, 
cum este considerată la Toulouse 
puternica formație vest-germană.

Recomandînd echipele partici
pante la turneu, ziarul local a- 
mintește, între altele, golul sen
zațional (golul anului !) marcat 
în noiembrie, anul trecut, La Mi
lano, lui Internazionale. de Nic
kel, atacantul Borussiei, care a 
șutat formidabil de la 40 m fără 
ca portarul milanez să schițeze 
vreun gest, socotind de aseme
nea că publicul din Toulouse are 
șansa să mai admire destui fot
baliști de certă valoare, între 
care Kulik și Nielsen (Borussia), 
Cămătaru și Sameș. din echipa 
noastră, Gardon și Battiston (St. 
Etienne).

Așadar, noi examene ale repre
zentativei noastre în drumul ei 
pregătitor pentru preliminariile 
C.M. în jocul de vineri, antre
norul Ștefan Covaci, va trimite 
in teren următorul .,11" : Cristian 
— Munteanu II, Păltinișan, Sa
meș, Ștefănescu — Țicleanu, Mul- 
țescu. Boldni, M. Răducanu — 
C&mătaru, Cimpeanu II.

Marius POPESCU

PHENIAN, 17 (prin telex). Re
prezentativa noastră de juniori a 
ratat, la golaveraj, posibilitatea de 
a intra în turneul pentru locu
rile 1—4 din „Turneul Prietenia**. 
După un început furtunos (1—0 
du echipa Poloniei și 2—0 cu cea 
a Cubei), formația țării noastre
— confruntată cu adversari mai 
dificili — și-a mai domolit ela
nul, nereușind decît un punct din 
două partide. Prima dintre ele 
s-a jucat marți, în compania se
lecționatei Ungariei. Luptă acerbă
— pe alocuri dramatică — cu pe
rioade alternative de dominare. 
Adversarii echipei noastre sînt 
mai insistent! la finalizare, dar 
portarul Gîrjoabă salvează de trei 
ori în situații critice. în min. 45. 
Ciobanu ratează din apropiere, 
dar peste trei minute el se va 
revanșa, reluind în gol o centrare 
a lui Radu. Din păcate, după gol. 
jucătorii noștri — stăviliți la un 
moment dat doar <*u prețul faul
turilor și al cartonașelor galbene
— cedează inițiativa. Presiunea 
partenerului se va concretiza în 
min. 64 prin golul egalizator În
scris de Grosf, din penalty, a- 
cordat pentru faultarea lui Takacs 
în suprafața de pedeapsă. Acest 
rezultat de 1—1 impunea un alt 
egal în următorul meci, cu echipa 
R.P.D. Coreene I. suficient pentru 
o clasare în primele două locuri 
ade seriei și care ar fi dat dreptul 
la atacarea podiumului de pre
miere. Juniorii noștri au fost în 
așa măsură dominați de ideea a- 
cestui rezultat egal îneît s-au li
mitat la un joc de defensivă, 
destructiv, din care n-a.u mai pu
tut să iasă după primirea pri
mului gol. Mai omogeni, îndelung 
pregătiți pentru acest turneu, fot

baliștii coreeni au jucat cu a- 
plomb, in mare viteză, punînd în 
permanență probleme defensivei 
noastre. Ei au învins cu 2—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Kim 
Bong Ryai (min. 33) și Kyu 
Ryong Yang (min. 46). Reprezen
tativa noastră a utilizat următorii 
jucători : Gîrjoabă — Pîrva’n 
(Traistaru) Negoiiă, Balint. Dom- 
șa (Curtean) — Iacob (Albu), 
Mustățea, Ciobanu (Dragomir) — 
Neagu (Vădana). Radu. Udrică.

Alte rezultate din serie : Cuba
— Polonia 1—0 (1—0). Ungaria —
Polonia 3—1 (l—0). CLASAMEN
TUL SERIEI : 1. R.P.D. Coreeană I 
7 p, 2. Ungaria 5 p (4-7). 3.
România 5 p (4-1), 4. Cuba 2 p, 
5. Polonia 1 p.

SERIA a H-a : Cehoslovacia
— R.P.D. Coreeană II 1—0 (1—0),
R.D. Germană — Bulgaria 4—0 
(1—0), U.R.S.S. — Bulgaria 1—0 
(1—0), Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 1—1 (1—0). Clasament : 1. 
R.D. Germană 5 p (4-4), 2.
U.R.S.S. 5 (4-1). 3. R.P.D. Core
eană n 4 (-4-4). 4. Cehoslovacia 
4 p (0), 5. Bulgaria 2 p.

Pentru locurile 1—4 s-au califi
cat : R.P.D. Coreeană I, Ungaria, 
R.D. Germană, U.R.S.S. Pentru 
locurile 5—8 : România, Cuba, 
RJP.D. Coreeană II si Cehoslova
cia (formația noastră intră cu 2 
puncte bune, rezultatele din serii 
fiind luate în considerare în a 
doua fază a competiției) : echipele 
Poloniei și Bulgariei vor juca 
pentru locurile 9—10. Pro gramul 
juniorilor noștri : vineri (n.r. as
tăzi) cu echipa Cehoslovaciei, iar 
duminică în compania selecționa
tei R.P.D. Coreene II. Ambele 
partide vor avea Ioc la Namoo.

Ion CUPEN

ȘTIRI • ȘTIRI
N. Răducanu — Borz, Condruc, 
Koller, Sepi — Bălan, Kaiser, Mu- 
reșan — Buzgău, Ciohan I, Deac; 
CORVINUL : I. Gabriel — Nicșa, 
Dubinciuc, Bogdan, Andone — 
Rednic, Gabor, Klein — Petcu, 
Dumitrache, Văetuș, Au mal ju
cat : Terheș, Roatiș, Lucaci, 
Frank, Onuțan și Ciohan II (F.C. 
Baia Mare) ; Deac, Oncu, Luces- 
cu, Colesnic, Petre (Corvinul). 
(V. SASARANU — coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — RAPID 

BUCUREȘTI 3—4 (3—3). Partidă 
vini disputată, cu multe faze 
spectaculoase. Au marcat : Moga, 
Georgescu și Moldovan pentru

• ȘTIRI • ȘTIRI•
gazde. Ion Ion, Grosu, Paraschiv 
și Sîngiorzan pentru echipa bucu- 
neșteană. (I. TOMA — coresp.).
• SELECȚIE PENTRU COPII 

LA RAPID. Incepînd de astăzi, 
clubul Rapid organizează, la sia- 
ckionul Ciulești, o vasS acțiune 
de selecție pentru elevii născu ti 
după 1 august 1962. Doritorii se 
port prezenta dimineața între o- 
rele 8,30—10,30, ier după-amiază 
între orele 17,30—18,30.
• ASOCIAȚIA SPORTIVA E- 

LECTRONICA organizează sl ea 
selecții pentru elevii născuți în 
anii 1963—64—65—66, în perioada 
22—25 iulie (între orele 9—11 șl

15—17), la stadionul Electronice 
(str. Casmalei, Capătul autobuze
lor 106, 43 și troleibuzului 35).
• TURNEUL INTERNATION V. 

DE LA CONSTANȚA. Așa după 
cum am mal anunțat, astăzi 
șl duminică va avea loc la 
Constanța un interesant turneu 
Internațional de fotbal, cu parti
ciparea, în afara clubului organi
zator, F.C. Constanța, a echipelor 
Dinamo Tbilisi. F.C. Magdeburg si 
Sportul studențesc. Programul 
primei zile (astăzi) cuprin
de rtteciurile : F. C. Constanța 
— Dinamo Tbilisi (ora 17,30) $1 
Sportul studențesc — F.C. Mag
deburg (ora 19). Duminică 
de ia ora 17,30. vor juca 
echipele învinse in prima zi, iar 
de la ora 19 echipele învingătoare.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1980-1981, seria a n-a
ETAPA I (17 august)

Rulmentul Alexandria — Metalul Plopeni 
Șoimii Sibiu 
Sirena București 
Gaz Metan Mediaș 
Metalul București 
Luceafărul București 
ROVA Roșiori 
Poiana Cimpina 
Chimica Tîrnăveni 
Fi. Automec. Moreni

ETAPA A II-a (24 august) 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Plopeni 
Petrolul Ploiești 
Autobuzul București 
Nitramonia Făgăraș 
Tractorul Brașov 
Mec. fină București 
C.S. Tîrgoviște 
Rapid București 
Luceafărul București

ETAPA A Hl-a (31 august)
Tractorul Brașov 
Chimica Tîrnăveni 
ROVA Roșiori 
C.S. Tîrgoviște 
Gaz Metan Mediaș 
FI. Automec. Moreni 
Metalul București 
Rulmentul Alexandria 
Sirena București 
Mec. Fină București

ETAPA A IV-a
Mec. Fină București 
FI. Automec. Moreni 
Nitramonia Făgăraș 
Autobuzul București 
Metalul Plopeni 
Șoimii Sibiu 
Gaz Metan Mediaș 
Rapid București 
Pandurii Tg. Jiu 
Poiana Cîmpina

ETAPA A V-a (
Luceafărul București 
Rapid București 
Tractorul Brașov 
Rulmentul Alexandria 
Autobuzul București 
Chimica Tîrnăveni 
Pandurii Tg. Jiu 
Petrolul Ploiești 
Poiana Cîmpina 
Sirena București

ETAPA A Vl-a
Chimica Tîrnăveni 
ROVA Roșiori 
Luceafăruj București 
C.S. Tîrgoviște 
Metalul București 
Tractorul Brașov 
Metalul Plopeni 
Mec. Fină București 
Șoimii Sibiu 
Gaz Metan Mediaș

ETAPA A VII-a
Rapid București 
Metalul Plopeni 
Pandurii Tg. Jiu

— Mec. Fină Buc.
— C.S. Tîrgoviște
— Rapid București
— Tractorul Brașov
— Autobuzul Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Nitramonia Făg.
— Petrolul Ploiești
— stă

— Sirena București
— Gaz Metan Mediaș
— Metalul București
— Rulmentul Alex.
— ROVA Roșiori
— Șoimii Sibiu
— Chimica Tîrnăveni
— FI. Autom, Moreni
— Poiana Cîmpina
— stă

— Nitramonia Făg.
— Pandurii Tg. Jiu
— Metalul Plopeni
— Rapid București
— Poiana Cimpina
— Autobuzul Buc.
— Luceafărul Buc.

i — Petrolul Ploiești
— Șoimii Sibiu
— stă
(7 septembrie)
— ROVA Roșiori
— Tractorul Brașov
— Rulmentul Alex.
— Sirena București
— Chimica Tîrnăveni
— C.S. Tîrgoviște
— Petrolul Ploiești
— Metalul București
— Luceafărul Buc.
— stă

(14 septembrie)
— Șoimii Sibiu
— Nitramonia Făg.
— ROVA Roșiori
— FL Autom. Moreni
— Gaz Metan Mediaș
— Metalul București 

' — C.S. Tîrgoviște
— Metalul Plopeni
— Mec. Fină Buc.
— stă

(17 septembrie)
— Rulmentul Alex.
— Petrolul Ploiești
— Sirena București
— Nitramonia Făg.
— Pandurii Tg. Jiu
— Poiana Cîmpina
— Rapid București
— FI. Autom. Moreni
— Autobuzul Buc.
— stă

. (21 septembrie)
— Autobuzul Buc.
— Tractorul Brașov
— Șoimii Sibiu

FI. Automec. Moreni 
Mec. Fină București 
C.S. Tîrgoviște 
Nitramonia Făgăraș 
Poiana Cimpina 
ROVA Roșiori 
Rulmentul Alexandria

ETAPA A VIII-* 
Gaz Metan Mediaș 
FI. Automec. Moreni 
Petrolul Ploiești 
Tractorul Brașov 
Rapid București 
Rulmentul Alexandria 
Chimica Tîrnăveni 
Sirena București 
Autobuzul București 
Șoimii Sibiu

ETAPA A IX-a 
Metalul Plopeni 
Metalul București 
Pandurii Tg. Jiu 
Șoimii Sibiu 
Mec. Fină București 
Nitramonia Făgăraș 
Petrolul Ploiești 
ROVA Roșiori 
Luceafărul București 
Rapid București

ETAPA A X-a 
Tractorul Brașov 
Metalul București 
Rulmentul Alexandria 
ROVA Roșiori 
Nitramonia Făgăraș 
Mec. Fină București 
FI. Automec. Moreni 
Poiana Cîmpina 
C.S. Tîrgoviște 
Metalul Plopeni

ETAPA A Xl-a 
Șoimii Sibiu 
Sirena București 
Chimica Tîrnăveni 
C.S. Tîrgoviște 
Gaz Metan Mediaș 
Pandurii Tg. Jiu 
Luceafărul București 
Autobuzul București 
Poiana Cîmpina 
Metalul București

ETAPA A XH-a 
Luceafărul București' 
Mec. Fină București 
Petrolul Ploiești 
FL Automec. Moreni 
Rapid București 
Tractorul Brașov 
Rulmentul Alexandria 
ROVA Roșiori 
Metalul Plopeni 
C.S. Tîrgoviște

ETAPA A XIII-a
Autobuzul București 
Șoimii Sibiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Rapid București 
Gaz Metan Mediaș 
Nitramonia Făgăraș 
Sirena București

_ ------------ _ /----
— Chimica Tîrnăveni
— Sirena București
— Luceafărul Buc.
— Gaz Metan Mediaș
— Petrolul Ploiești
— Metalul București
— stă
(28 septembrie)
— Metalul București
— Nitramonia Făg.
— Mec. Fină Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Luceafărul Buc.
—ROVA Roșiori
— Poiana Cîmpina
— Metalul Plopeni
— C.S. Tîrgoviște
— stă
(5 octombrie)
— Poiana Cimpina
— Rulmentul Alex.
— Autobuzul Buc.
— Gaz Metan Mediaș
— Tractorul Brașov
— Sirena București
— C.S. Tîrgoviște
— Chimica Tîrnăveni
— FI. Autom. Moreni
— stă
(12 octombrie)
— Petrolul Ploiești
— Autobuzul Buc.
— Luceafărul Buc..
— Sirena București
— Șoimii Sibiu
— Rapid București
— Gaz Metan Mediaș
— Pandurii Tg. Jiu
— Chimica Tîrnăveni
— stă
(19 octombrie)
— FI. Autom. Moreni
— Petrolul Ploiești
— Rapid București
— Mec. Fină Buc.
— Tractorul Brașov
— Metalul Plopeni
— ROVA Roșiori
— Nitramonia Făg.
— Rulmentul Alex.
— stă
(22 octombrie)
— Chimica Tîrnăveni
— Gaz Metan Mediaș
— Nitramonia Făg.
— Metalul București
— Șoimii Sibiu
— Sirena București
— Pandurii Tg. Jiu
— Poiana Cîmpina
— Autobuzul Buc
— stă

i (26 octombrie)
— Mec. Fină Buc.
— Rulmentul Alex.
— FI. Autom. Moreni
— ROVA Roșiori
— C.S. Tîrgoviște
— Metalul Plopeni
— Metalul București

Chimica Tîrnăveni 
Poiana Cîmpina 
Petrolul Ploiești

ETAPA A XiV-a (2 noiembrie)
C.S. Tîrgoviște 
Sirena București 
Nitramonia Făgăraș 
Gaz Metan Mediaș 
Metalul București 
Șoimii Sibiu 
Autobuzul București 
Petrolul Ploiești 
Tractorul Brașov 
Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XV-a (9 noiembrie) 
Metalul Plopeni 
Mec. Fină București 
Chimica Tîrnăveni 
Rapid București 
Rulmentul Alexandria 
FI. Automec. Moreni 
Poiana Cimpina 
ROVA Roșiori 
Luceafărul București 
Autobuzul București

ETAPA A XVI-a (16 noiembrie)
— FI. Autom. Moreni
— Metalul Plopeni
— Mec. Fină Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Tractorul Brașov
— Rapid București
— Pandurii Tg. Jiu
— Rulmentul Alex.
— ROVA Roșiori
— stă

— Tractorul Brașov
— Luceafărul Buc.
— stă

— Poiana Cîmpina
— FI. Autom. Moreni
— Mec. Fină Buc.
— Luceafărul Buc.
— Metalul Plopeni
— ROVA Roșiori
— Chimica Tîrnăveni
— Rapid București
— Rulmentul Alex.
— stă

— Șoimii Sibiu
— Pandurii Tg. Jiu
— Gaz Metan Media;
— Tractorul Brașov
— Sirena București
— Petrolul Ploiești
— Metalul București
— C.S. Tîrgoviște
— Nitramonia Făg.
— stă

Poiana Cîmpina
Luceafărul București
Metalul București
Șoimii Sibiu
C.S. Tîrgoviște
Sirena București
Petrolul Ploiești
Gaz Metan Mediaș
Autobuzul București
Nitramonia Făgăraș

ETAPA A XVII-a (23 noiembrie)
— Mec. Fină Buc.
— Șoimii Sibiu
— Rapid București
— Luceafărul Buc.
— Gaz Metan Mediaș
— Autobuzul Buc.
— C.S. Tîrgoviște
— Poiana Cîmpina
— Chimica Tîrnăveni
— stă

Metalul Plopeni 
Metalul București
FI. Automec. Moreni 
Petrolul Ploiești 
Pandurii Tg. Jiu 
Tractorul Brașov 
Rulmentul Alexandria 
Sirena București 
Nitramonia Făgăraș 
ROVA Roșiori

ETAPA A XVIU-a (30 noiembrie)
— Sirena București 
— Pandurii Tg. Jiu 
— Petrolul Ploiești 
— Metaluj București 
— Poiana Cîmpina 
— Rulmentul Alex. 
— ROVA Roșiori 
— Metalul Plopeni 
— Luceafărul Buc. 
— stă

a (7 decembrie)
— Rapid București 
— Gaz Metan Mediaș 
— C.S. Tîrgoviște
— FI. Autom. Moreni

Chimica Tîrnăveni 
Nitramonia Făgăraș 
Autobuzul București 
C.S. Tîrgoviște 
Șoimii Sibiu 
Rapid București 
Gaz Metan Mediaș 
FI. Automec. Moreni 
Mec. Fină București 
Tractorul Brașov

ETAPA A XIX-;
Pandurii Tg. Jiu 
Sirena București 
Metalul Plopeni 
ROVA Roșiori 
Rulmentul Alexandria — Mec. Fină Buc. 
Petrolul Ploiești 
Poiana Cîmpina 
Luceafărul București 
Metalul București 
Chimica Tîrnăveni

— Șoimii Sibiu
— Autobuzul Buc.
— Tractorul Brașov
— Nitramonia Făg.
— stă



CU RÎVNĂ STARTUL OLIMPIC
LA MOSCOVA, SPORTIVII ROMÂNI PREGĂTESC

Toate loturile se
Dacă transmisiile noastre pre

cedente s-au axat mai ales pe 
gimnastică — și explicația constă 
în aceea că aici se manifestă un 
mare interes față de campioanele 
noastre mondiale de la IXxrt 
Worth — nu trebuie înțeles că 
ceilalți olimpici români prezenți 
aici au avut o activitate mai pu
țin intensă. Nicidecum. Pe mă
sura sosirii lor aici, în orașul 
Olimpiadei, luptătorii, poloiștii, 
boxerii, iar de joi șl canotorii, 
handbaliștii, ponta tloniștii, îno
tătorii, scrimerii au ținut să va
lorifice fiecare oră și fiecare mi
nut pentru desăvârșirea pregătirii 
de acasă, pentru eventuale fini
sări sau retușuri, astfel incit star
tul oficial să-i găsească pe toți 
reprezentanții țării noastre în cea 
mai bună formă sportivă, care 
să le permită să evolueze cu suc
ces și să-și îndeplinească obiecti
vele propuse pentru această a 
XXll-a ediție a Jocurilor Olim
pice.

Măsura seriozității pregătirilor 
efectuate aici ne-a fost dată în
tre altele de secvențele pe care 
le-am surprins n-oi înșine joi du- 
pă-amiază, pe diferite baze spor
tive ale capitalei sovietice, la an
trenamentele pe care le-au efec
tuat olimpicii români la puține 
ore după sosirea lor în Satul o- 
limpic. Desigur, în marea lor ma
joritate au fost antrenamente de 
acomodare cu bazele sportive pe 
care urmează să concureze in 
următoarele zile, dar în cele mal 
multe cazuri nu au lipsit nici ac
centele de intensitate, de efort 
susțin-ut. Antrenorul Victor Mo- 
ciani, de pildă, a condus un an
trenament de aproape două oro 
pe pistele de apă de la Kiî- 
latskoe. Au trebuit rezolvate mai 
în-tîi problemele de reglare a 
ambarcațiunilor șl apoi s-a tre
cut la acomodarea fetelor cu spe
cificul lacului, cu curenții de aer, 
cu alunecarea bărcilor. Sanda 
Turna, învingătoare anul trecut, 
aici, în concursul preolimpic, im
pune un ritm susținut chiar de 
la primele lungimi parcurse și 
pare că se simte foarte bine ju
decind după pofta de lucru pe 
care o manifestă. Aceeași impre
sie o lasă și colegele sale de la 
2 vîsle, Olga Homeghi și Valeria 
Răcilâ-Roșca. intuind parcă în
trebarea noastră, antrenorul lo
tului de canotaj ne spune 
că marea majoritate a fetelor au 
mai concurat pe Krîlatskoe șl, 
ca atare, nu le va fi prea greu 
să-și intre în mînă în zilele ur
mătoare. Doar echipajul de 8-f-l 
evoluează în premieră aici — ne 
precizează Victor Mociani — dar 
sperăm că nu vor fi dificultăți 
pentru ca și fetele care vor lua 
startul în această probă să se 
obișnuiască cu condițiile de con
curs și să evolueze cu suc
ces în întrecerile oficiale.

Pentatloniștii au surprins prin... 
operativitate. Abia de și-au lăsat 
bagaj ele în cam erele care le-au 
fost repartizate în blocul 17 din 
Satul olimpic și antrenorul To- 
niiuc, împreună cu cel patru 
sportivi pe care îi are la dispo
ziție pentru alcătuirea echipei 
și-au și făcut apariția pe aleile 
din Sat, pentru o repriză de 
cros. Este absolut necesară — ne 
spune antrenorul — pentru pregă
tirea antrenamentului de înot de 
după-amiază. într-adevăr, l-am 
văzut după-amiază la bazinul 
T.S.K.A. șl în nici o clipă Dumi
tru Spîrlea, Cezar Răducanu, Iu- 
liu Galovici și Eugen Pop nu au 
lăsat impresia că își menajează 
forțele. Programarea la ore dife
rite a antrenamentelor de volei 
ne-a permis să le urmărim la 
lucru atât pe fetele noastre, la 
sala ,.Drujba“. cât și pe băieți, la 
„Malaia arena". S-au exersat di
ferite scheme tactice de atac șl 
de apărare, s-a lucrat fragmentat 
la diferite procedee tehnice, an
trenorii intervenind numai atunci 
cînd considerau că ceva nu mer
ge prea bine sau socoteau că mai 
pot aduce o îmbunătățire de ul
tim moment ideii generale de 
joc. Irina Petculeț, Mariana io- 
nașcu, Corina Crivăț, Laurențiu 
Dumănoiu și Comeliu Oros ni 

antrenează intens
s-au părut cei mai sîrguincioși 
și preocupați să se acomodeze 
rapid cu condițiile de aici, pen
tru a lua un start bun care 
ducă spre medaliile atât de mult 
dorite de voleiul nostru.

In locul unei deplasări mal 
lungi, antrenorii Ghermănescu, 
Nedef și Pană au preferat pentru 
prima zi de ședere la Moscova 
o acomodare în satul olimpic, 
dar care s-a dovedit cu totul uti
lă și binevenită pentru toți har
nicii noștri handbaillști, pe care 
mulți îi văd aici printre princi
palii favoriți la medalia de aur 
a Olimpiadei.

Antrenorul Ion Cernea a con
dus în cursul după-amiezii un 
intens antrenament la sala 
,,Moskvici“, la care au luat parte 
toți luptătorii de greco-romane 
prezenți aici, după ce în cursul 
dimineții răspunseseră cu toții 
,, prezent" și la- antrenamentul de 
la sala specială ce le fusese pusă 
la dispoziție în Satul olimpic. La 
fel ca și în zilele precedente, 
boxerii și-au continuat activita
tea de pregătire la sala T.S.K.A., 
unde s-'a lucrat intens.

Poloiștii au avut pentru azi un 
program aparte, pentru că. la ora 
prînzului ei au susținut un meci 
de verificare cu un adversar 
foarte puternic, echipa Cubei, cea 
care a dat atîtea probleme for
mației noastre chiar la București. 
(Să notăm și faptul că marți po
loiștii au jucat cu reprezentații va 
Australiei, iar miercuri cu cea a 
U.R.S.S., desigur fiind vorba de

SUCCES DEPLIN
(Urmare din vag. I)

Imensul hol al aerogării fremă
ta ca o mare tălăzuită. Tinerele 
șl tinerii în costume vișinii-bej, 
purtând pe braț emblema Comi
tetului Olimpic Român erau asal
tați de numeroși suporteri, fie 
pentru a le afla gândurile dina
intea plecării, fie pentru a le ura 
succes în grelele dispute care-i 
așteaptă. O atmosferă caldă, de 
optimism, de încredere în forțele 
proprii, de hotărâre fermă de a 
lupta cu toată dăruirea, pînă la 
victorie, se degaja evident din dis
cuțiile la care participam alături da 
olimpici și de numeroșii lor prie
teni venițl să-i petreacă la ple
care. Firește, noi, reporterii, am 
fost cei mal iscoditori. Pe băimă- 
reanul Lascăr Pană, antrenor al 
lotului de handbal, l-am rugat să 
ne spună părerea despre cel mal 
dificil turneu olimpic din istoria 
acestui sport, cel de la Moscova.

„Mai înainte de orice, ne-a spus 
el, ceea ce mă bucură este fap
tul că echipa are un moral ridi
cat. Forma bună, căpătată în mii 
de ore de pregătire efectuată cu 
abnegație de toți cei care au al
cătuit lotul olimpic, rezultatele 
obținute in testele cu principalele 
forțe ale handbalului mondial, su
dura sufletească realizată de-a 
lungul perioadei pregătirilor au 
creat acest optimism absolut ne
cesar abordării marii performan
țe pe care dorim s-o obținem. 
Deși avem în grupă cei mai pu
ternici adversari, cred în posibi
litatea echipei României de a ur
ca pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului olimpic !“

Lîngă noi, Radu Voina, căpita
nul echipei, ascultă zîmbitor. 
Abia miercuri și-a scos ghipsul 
de la piciorul accidentat în me
ciul disputat cu o săptămână în 
urmă la Ploiești, dar aceasta nu-J 
împiedică să privească cu opti
mism participarea sa la efortul 
echipei : „Trebuie să joc ! Doc
torul Constantin Șerpe mi-a dai 
speranțe, dar eu îl asigur că în 
meciurile grele voi juca, pentru 
că vreau neapărat să fiu în teren 
cînd se decide soarta calificării 
în finala olimpică*.

Hotărârea, voința acestui spor- 
tiv-model sînt impresionante. E- 
xemplul său nu este însă singu
lar, în antrenamentele premergă-

Lotul olimpic al Româ
niei locuiește, in aceste 
zile, in Satul olimpic din 
Moscova, blocul 17, scara 
A. Pe această adresă 
poate fi trimisă cores
pondența olimpicilor noș
tri.

In drum spre sala de an
trenament din Satul o- 
limpic, gimnastele noastre 
sint reperate rapid de 

fotoreporteri.
Foto : Dragoș NEAGU

Intîlnirl de antrenament). De 
data aceasta nu s-a urmărit de
sigur scorul, ci mai mult sche
mele tactice de joc șl menține
rea formei sportive. Antrenorul 
Grințescu s-a dovedit mulțumit 
de prestația întregii echipe șl 
este încrezător în posibilitățile 
tuturor celor care au primit mi
siunea să apere culorile țării La 
această Olimpiadă.

Și nu-i vom omite nici pe glm- 
naști, pentru că fetele noastre 
sînt un exemplu de muncă și 
conștiinciozitate. Azi, de pildă, 
fetele au lucrat cu ușile închise 
atât dimineața în Satul olimpic, 
cit și după-amiază la o sală spe
cială, la clubul ,,Aripile Soviete
lor". Băieții au avut și el două 
antrenamente : dimineața la
Ț.S.K.A., iar după-amiază la Di
namo. Dan Greou, Kurt Szilier, 
Aurelian Georgescu, Romulus Bu- 
curoiu, Sorin Cepoi, Nicolae O- 
prescu și Radu Branea s-au miș
cat foarte bine, au repetat atât 
programul impus, cît și fragmen
te din exercițiile liber alese, în 
special elementele de mare difi
cultate.

Deci, după cum se vede, efor
turi susținute ale tuturor loturi
lor noastre (indiferent dacă vre
mea este însorită, cum a fost de 
dimineață, sau dacă plouă — ca 
joi după-amiază) pentru menține
rea sau ridicarea formei sportive, 
pentru ca startul de care ne mai 
desparte atât de puțin să-i gă
sească bine pregătiți pe olimpicii 
noștri, gata de a se angaja cu 
toate puterile în bătălia pentru 
medalii și puncte, pentru o dt 
mal bună clasare la cea de a 
XXll-a Olimpiadă.

Constantin MACOVEI
Moscova, 17 iulie

TRICOLORILOR !
to are și — sîntem siguri — în 
întreceri numeroși sportivi români 
au dovedit și vor dovedi abnega
ție, spirit de sacrificiu, voință 
de neînfrânt.

Nicolae Sotir, antrenorul care a 
însoțit echipa masculină de volei 
pe calea grea a calificării în tur
neul final olimpic, își verifică 
meticulos documentele de plecare. 
H abordăm cu o glumă :

— Aveți acolo șl... medalia olim
pică ?

Ne răspunde cu aerul serios pe 
care 1-1 știm dintotdeauna.

— Nu, dar vom lupta pentru a 
o avea la întoarcere... Ar fi pă
cat de munca enormă pe care am 
desfășurat-o, de eforturile acestor 
băieți să ratăm o astfel de oca
zie. Reprezentativa noastră a atins 
acum un nivel corespunzător am
bițiilor sale și vom aborda flecare 
meci ca pe o finală.

In jurul profesorului șl al nos
tru se află toată echipa si ne 
plimbăm privirea pe fețele lor, 
încercînd să surprindem reacția la 
vorbele antrenorului. Fie că este 
vorba de cei mal tineri, Chițlga, 
Stoian, Mina sau Manole, fie că 
este vorba de cei cu state vechi 
în asprele bătălii ale performan
ței, Dumănoiu, Oros sau Pop, toți 
par să gândească la fel, să do
rească cu ardoare un loc pe po
dium. Și, fără discuție, acolo, la 
Moscova, pe terenurile olimpice, 
vor tace totul pentru a-și împlini 
visul.

Silueta înotătoarei Carmen Bu- 
naciu iese repede în evidență. 
Mai ales că în jurul ei se află 
mulțime de suporteri care-i sorb 
cuvintele.

— Ai emoții Carmen ?
— Am, desigur. Pășesc pentru 

prima oară în arena olimpică și 
mă înfioară gândul că și eu cred 
în șansa de a urca pe podium. 
Emoții voi avea multă vreme în
că, pentru faptul că finala pro
bei de 200 m spate este progra
mată în ultima zi a întrecerilor 
de natație, tocmai Ia 29 iulie...

O veche cunoștință a noastră 
își face loc spre ghișeul de de
punere a bagajelor. Este scrimera 
Ecaterina Stahl, sportivă care in
tră în „plutonul" performerilor 
participărilor olimpice, condus de 
Lia Manoliu, cu 6 evoluții. Olga 
Szabo, Ana Pascu șl Nicolae Ro
tam cu cîte 5. Va fi, la Moscova,

ÎNAINTEA ÎNCEPERII J.O.
(Urmare din pag. 1)

Ca întotdeauna, moda fetelor 
este mai frapantă Și este sigur 
că la defilare vor avea un 
mare succes. Frumoase sînt fe
tele, frumoși sînt și băieții noș
tri. lat-o pe Sanda Toma, cal
mă, pe Oros surîzător. pe Car
men Bunaciu curioasă, pe Radu 
Voina ginditor, pe Spîrlea opti 
mist. Sînt peste 150 de sportivi, 
din cei 250 care vor reprezenta 
România la această Olimpiadă. 
Unii au venit, alții, ca, de pildă, 
caiaciștii și canoiștii, vor sos* 
abia la mijlocul Olimpiadei, de
oarece probele lor sînt progra
mate în ultimele cinci zile ale 
acestor Jocuri. Autocarele sînt 
pregătite și toți cei sosiți in 
două ore și 15 minute de la 
București la Moscova, sînt o- 
dihniți și gata de antrenament.

Joi seara. Satul olimpic din 
Moscova numără peste 5 500 de 
locuitori din 80 de țări, in timp 
ce la Tallin s-au prezentat 265 
de participant! și antrenori, 
din 23 selecționate.

★
Joi, Comitetul Internațional 

Olimpic a ales Comisia Execu
tivă, care va funcționa pe o 
perioadă de 4 ani. Alexandru 
Șiperco, membru al C.I.O. 
pentru România a fost reales 
în această importantă comisie, 
care rezolvă problemele olim
pice în perioada dintre sesiuni 
și congrese ale C.I.O. Realege
rea sa este o apreciere înaltă 
a contribuției mișcării sportive 
românești la rezolvarea proble
melor sportului mondial și o- 
limpic, pentru înțelegere și 
prietenie între organismele 
sportive ale - lumii, intre spor- 

. tivii de pe glob.
Iată noua componență a Co

misiei Executive a C.I.O.: pre
ședinte — Juan Antonio Sama
ranch (Spania), prim-vicepre
ședinte — Vitali Smimov 
(U.R.S.S.), vicepreședinți — 
Kyokava (Japonia) si Louis 
Guyrandou N’Diaye (Coasta de 
Fildeș), membri — Lance Cross 
(Noua Zeelandă), Alexandru 
Șiperco (România), Ashwini 
Kumar (India), Virgilio de Lcon 
(Panama) șl Alexandre de 
Merode (Belgia).

Cu prilejul diverselor congre
se ale unor organizații și fede

Grupul înotătorilor români, ieri, la plecarea ăe pe aeroportul 
Otopeni. De la stingă la dreapta : Mariana Paraschiv, Brigitte 
Prass, Carmen Bunaciu, Irinel Pânulescu și Mihai Mandache.

Foto : Ion MIHAICĂ
pentru a 5-a oară prezentă ir 
arena olimpică. La Ciudad de Me
xico șl Mdnchen a... colecționat 
cîte o medalie de bronz, așeztn- 
du-le lingă cele de la „mondia
le", veritabil tezaur 1, dar acum 
vrea să adauge vitrinei cu trofee 
șl un metal olimpic prețios I

Se discută mult, Intre olimpici, 
șl de cel care va avea onoarea de a 
aduce mișcării sportive românești 
cea de a 100-a medalie olimpică. 
Cele mal multe șanse — avînd 
programate probele în primele zi
le ale J.O. — le au halterofilii, 
gimnaștil, trăgătorii... Care oare 
dintre acești băieți va reuși is
prava 7 Mulțumirea cea mare o 
vor avea însă toți medaliațll, în
deosebi cel cu aur, pentru că Im
portant este ca bilanțul de la 3 
august să fie superior celui de la 
Montreal.

Intre cel care vizează aurul 
olimpic șl în grupul cărora oa
meni de specialitate, ca șl entu
ziaști al sportului, îl numără pe 
handballștl, gimnaste, canoiști, 
atlete, luptători, înotătoare șl... — 
lista e lungă 1 — se află și cano
toarea Sanda Toma.

— Cum va fi la Krîlatskoe. 
Sanda 7

— Vom vedea...
— Totuși 7 

rații internaționale, reprezen
tanții mișcării sportive româ
nești au fost aleși sau realeșl 
în organele de conducere. Ast
fel, am fost înștiințați de ur
mătoarele numiri: Emil Ghibu, 
reales membru al Comitetului 
executiv al Consiliului interna
țional pentru educație fizică șl 
sport (CIEPS) de pe lîngă 
UNESCO; Nicolae Vieru, ales 
vicepreședinte al Federației in
ternaționale ,de gimnastică; Ion 
Mureșan, ales președinte al 
Comitetului tehnic al Uniunii 
internaționale de pentatlon mo
dem și biatlon; Ion Kunst- 
Ghermănescu, reales membru 
al Consiliului Federației inter
naționale de handbal și pre
ședinte al Comisiei de antre
nori; Lucian Grigorescu, reales 
în Comisia de competiții a Fe
derației internaționale de hand
bal.

★
Dincolo de problemele organi

zatorice, cea de a 83-a sesiune 
a Comitetului Internațional 
Olimpic a inclus pe ordinea sa 
de zi și discutarea includerii în 
programul viitoarelor Olimpi
ade a unor noi discipline și 
probe sportive care s-au impus 
prin popularitate in activitatea 
internațională. în urma dezbate
rilor s-a acceptat ca la ediția 
de iarnă a Jocurilor Olimpice 
din 1984, de la Sarajevo, să fie 
inclusă în întrecerile de .schi 
și proba feminină de fonu pe 
20 km. De asemenea. pentru 
ediția de vară a următoarei O- 
limpiade, de la Los Angeles, 
s-au acceptat ca noi probe în 
program următoarele: la ciclism 
— o probă de fond feminină pe 
50—70 km; Ia atletism — pro
bele feminine de 400 m gar
duri și de 3 000 m; la gimnas- 
tică ritmică (introdusă pentru 
prima oară) — o singură pro
bă combinată; la natație — 
probele de 200 m mixt pentru 
bărbați și femei, ștafeta de 
400X100 m bărbați și, ca o 
noutate, o probă (în cupluri) 
de înot sincronizat (disciplină 
de cîtăva vreme demonstrată 
la marile competiții internațio
nale); la yachting — proba de 
„board sailing11, iar la tir — pro
bele feminine de pistol cu aer 
comprimat, pușcă cu aer com
primat și pistol liber.

— Ce vă place mai mult : o 
declarație la plecare sau o me
dalie la înapoiere 7

— O medalie, firește. Și dacă se 
poate de aur !

— Atunci, vă rog s-o așteptați I
Și Sanda dispare tn grupul 

prietenelor cu iuțeala ambarcați
unii sale, dovedită la Bled.

Agitația cunoaște momente de 
vlrf. Ea este, totuși, dominată de 
vocea crainicei aeroportului, ce se 
revarsă caldă din megafoane :

„Urăm olimpicilor români drum 
bun și mult succes in întrece
rile de la Moscova !“

Sîntem, așadar, cu toții lingă 
ambasadorii sportului nostru. Sîn
tem dintotdeauna șl vom fi me
reu alături de el.

Grupul masiv al olimpicilor, în
treaga. delegație condusă de to
varășul general-locotenent Marin 
Dragnea, prlm-vicepreședintie al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, președintele 
Comitetului Olimpic Român, se 
îndreaptă spre aeronavă. La ora 
8,30, comandantul ei, Constantin 
Antemlr, pornește cele trei mo
toare.

Succes deplin olimpicilor ! Vă 
așteptăm la început de august să 
vă îmbrățișăm pentru performan
țele voastre !
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