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„Perioada celor 15 ani a demonstrat cu putere faptul că partidul 
nostru comunist își îndeplinește - ca și In trecut - cu cinste 
misiunea istorică de a conduce najiunea noastră pe calea 
socialismului și comunismului, a bunăstării și fericirii44.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la 18 iulie 
iv.T.-a avut loc, în stațiunea Nep- 
tun, ședința Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Biroului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

în cadrul ședinței s-a dezbă
tut și aprobat Raportul eu pri
vire la planul național unic de 
dezvoltare eeonomico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1981.

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Biroul 
Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia au dat o înaltă apre
ciere intensei activități desfășu
rate sub conducerea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru elaborarea planului, a 
aportului direct și determinant 
al secretarului general al par
tidului la fundamentarea obiec
tivelor dezvoltării economico-so- 
ciale și stabilirea soluțiilor ce
lor mai corespunzătoare pentru 
mobilizarea tuturor resurselor 
Materiale și umane ale socie
tății în vederea asigurării pro
gresului rapid și multilateral al 
Republicii Socialiste România.

Analizîndu-se prevederile șl 
indicatorii planului, s-a apre
ciat că aceștia corespund pe de
plin orientărilor și botărîrilor 
Congresului al XII-lea. asigu- 
rînd înfăptuirea directivelor cu 

privire la noul cincinal, a in
dicațiilor secretarului general 
al partidului de ridicare a între
gii activități cconomico-sociale la 
un nivel calitativ superior, de 
sporire a eficienței economice 
și promovare tot mai fermă a 
cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane în toa
te sectoarele de activitate.

Planul pe 1981 stabilește sar
cini importante în domeniul 
continuării politicii de dezvol
tare intensivă și modernizare a 
industriei, prevăzînd creșterea 
producției industriale nete cu 
8,5—9 la sută. în scopul reali
zării acestui obiectiv, se pre
vede intensificarea activității de 
cercetare geologică și creșterea 
mai accentuată a rezervelor de 
substanțe minerale utile, pre
cum și dezvoltarea prioritară a 
industriei extractive, metalurgi
ce, chimice, în vederea asigu
rării unei puternice baze mate
riale pentru satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerin
țelor dezvoltării generale a e- 
conomiei naționale. în anul vii
tor industria constructoare de 
mașini va fi orientată mai ferm 
spre dezvoltarea sectoarelor de 
înaltă tehnicitate, care asigură 
valorificarea mategjilor prime și 
a gîndirii tehnico-științifice ro
mânești, ridicarea nivelului teh
nic al întregii economii, partici
parea tot mai eficientă a Ro
mâniei la diviziunea internațio
nală a muncii. O atenție deo
sebită se va acorda creșterii 
producției bunurilor de consum, 
industriale si alimentare, ridi
cării calității și diversificării 
sortimentale a acestora, ampli-

(Continuare in pag. a 2-a)

La festivalurile sportive, 
tineretul, oamenii mun
cii aduc omagiul lor 
fierbinte tovarășului
Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit al parti
dului și statului nostru. 
Aspect de la un aseme
nea festival, desfășurat 

la Tg. Mureș

EPOCA CEAUȘESCU,
EPOCĂ DE AUR

ărbătorlm astăzi împlini- 
Sa rea a 15 ani de la Con- 

greșul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, ca
re a marcat trecerea la o 
nouă etapă a construcției so
cialiste în România. Dacă, în
deobște, 15 ani reprezintă o pe
rioadă istorică relativ scurtă în 
viața unui popor, cei 15 ani 
care au trecut de la Congresul- 
al IX-lea al partidului s-au 
constituit în epoca cea mai fer
tilă, cea mai bogată în reali
zări, din întreaga istorie a po
porului român. Să dăm glas 
numai cîtorva cifre, care ilus
trează cum nu se poate mai 
grăitor spiritul novator intro
dus de Congresul al IX-lea în 
toate domeniile vieții economi- 
co-sociale, abordarea profund 
științifică a unor probleme e- 
sențiale ale revoluției și con
strucției socialiste, ale dezvol
tării istorice contemporane, cu 
un amplu și nemaiîntîlnit ecou 
în viața țării, în viața poporu
lui. Astfel, industria, ramură 
conducătoare a întregii economii 
naționale și purtătoarea pro
gresului tehnic, a cunoscut în 
acești din urmă 15 ani un salt 
uriaș, ajungînd în anul 1980 de 
5,7 ori mai mare decît în 1965. 
Să reținem că este vorba nu 
numai de o creștere cantitativă 
— vitală, desigur. în condițiile

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele României, o feli
cită pe gimnasta Nadia Co
maneci, triplă campioană 
olimpică la Montreal, după 
luminarea înaltei distincta 
de „Erou al Muncii Socialis
te" și a Medaliei de aur 
„Secera și Ciocanul", cu 
prilejul festivității de neuitat 
care a avut loc cu patru ani 
in urmă la Palatul sporturi
lor și culturii.

O imagine cu putere de 
simbol, care va rămine me
reu vie in conștiința tineri
lor sportivi, profund recu
noscători conducerii parti
dului, secretarului său ge
neral, pentru grija perma
nentă pe care le-o poartă, 
pentru dragostea părinteas
că cu care ii înconjoară, ca 
tineri și ca sportivi, pentru 
înalta prețuire pe care o 
acordă celor ce se disting in 
muncă, in reprezentarea cu 
cinste și demnitate a culori
lor patriei.

concrete ale țării noastre — ci 
și de ample transformări cali
tative. O dezvoltare fără pre
cedent a înregistrat in acești 
ani și agricultura noastră.

Intr-un ritm accelerat a cres
cut în acești 15 ani nivelul de 
trai material și spiritual al tu
turor oamenilor muncii. în pe
rioada 1965—1980 au fost create 
3 130 000 de noi locuri de mun
că, practic pentru aproape o 
treime din populația activă a 
țării. Aceasta, să reținem, pe 
fondul unei puternice creșteri a 
productivității muncii și a spo
ririi necontenite a eficienței 
economice, pe fondul măririi, 
de 2,2 ori, a retribuției medii 
și de circa 3 ori a veniturilor 
populației.

Sporiri însemnate au înregis
trat în ultimul deceniu și ju
mătate, cu precădere în cinci
nalul pe care-1 încheiem anul 
acesta — prima etapă a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România — învă
țământul, știința, cultura.

Națiunea noastră socialistă se 
prezintă astăzi mai unită ca 
oricînd, zid de granit în jurul 
partidului. al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, ferm 
angajată în realizarea prevede- 
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ticării considerabile a industriei 
mici și artizanale, în scopul sa
tisfacerii în tot mai bune con
diții a cerințelor populației.

In domeniul agriculturii pla
nul prevede creșterea și moder
nizarea mai intensă a bazei 
tehnico-materiale, extinderea 
mecanizării lucrărilor și a chi
mizării producției, dezvoltarea 
sistemelor de irigații și amena
jări funciare, pentru realizarea 
unui spor al producției agri
cole nete de 5,5—7,5 la sută. Se 
va acorda, în continuare, o a- 
tentie prioritară producției ce
realiere și de plante tehnice, 
dezvoltării zootehniei și asigu
rării bazei furajere necesare a- 
cesteia, utilizării eficiente a pă- 
mîntului, mijloacelor tehnice și 
forjei de muncă, pentru creș
terea aportului acestei impor
tante ramuri a economiei na
ționale la progresul continuu al 
societății socialiste românești.

Programul de investiții pe 
1981 asigură dezvoltarea, în con
tinuare, a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul tării. în spi
ritul programului partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. S-a a- 
prcciat că deosebit de impor
tantă este orientarea imprimată 
de secretarul general al parti
dului activității din acest do
meniu în direcția concentrării 
fondurilor de investiții, finali
zării si punerii cît mai rapid în 
funcțiune a obiectivelor în curs 
de execuție, generalizării noilor 
soluții constructive cu consum 
material și energetic redus, 
precum si folosirii maxime a 
suprafețelor de producție exis
tente prin dotarea lor cu ma
șini și utilaje.

Planul pe 1981 pune un ac
cent deosebit pe rolul cercetării 
științifice și progresului tehnic 
în lărgirea bazei proprii de ma
terii prime, în valorificarea ma
terialelor refolosibile. utilizarea 
noilor surse de energie, extin
derea automatizării și mecani
zării producției, ridicarea conti
nuă a performanțelor tehnolo
gice și tipizarea producției, mo
dernizarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale.

Un obiectiv central al planu

lui il constituie dezvoltarea pe 
scară tot mai largă a relațiilor 
economice și cooperării în pro
ducție și în domeniul științei 
și tehnicii ale României cu ță
rile membre ale C.A.E.R., cu 
toate statele socialiste, precum 
și extinderea schimburilor și co
laborării cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele — 
fără deosebire de orînduirc so
cială — în scopul progresului 
tot mai accelerat al economiei 
noastre naționale și al partici
pării active și eficiente a Ro
mâniei la circuitul economic 
mondial. Planul prevede ca, 
printr-o creștere mai accentua
tă a exporturilor si îmbunătăți
rea structurii acestora, precum 
și printr-o dimensionare mai 
rațională a importurilor, să se 
asigure o balanță de plăti ex
terne echilibrată.

Planul pe 1981 asigură con
solidarea. în continuare, a fi
nanțelor tării, situind pe un loc 
central eforturile pentru redu
cerea costurilor de producție și 
îndeosebi a cheltuielilor mate
riale. nentru creșterea producti
vității muncii sociale și sporirea 
beneficiilor, pentru promovarea 
largă și consecventă a princi
piilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii întreprin
derilor. exercitîndu-se un con
trol financiar mai riguros în 
scopul utilizării cu maximă efi
ciență a resurselor societății, 
asigurindu-se o circulație mo
netară sănătoasă.

înfăptuirea tuturor obiective
lor economice cuprinse în pla
nul pe 1981 va crea condiții 
pentru creșterea veniturilor to
tale reale ale populației cu 4,5 
la sută, pentru dezvoltarea des
facerilor mărfurilor și a prestă
rilor de servicii, continuarea 
construcției de locuințe și în
făptuirea programului general 
al partidului de ridicare a ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Biroul 
Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale si Guvernul au 
trasat ministerelor. centra
lelor, tuturor întreprinderi
lor, organelor locale de partid 

și de stat, sarcina de a lua mă
surile cele mai ferme pentru 
pregătirea din limp și în cele 
mai bune condiții a îndeplinirii 
prevederilor planului pe 1981. 
O atenție deosebită va trebui 
acordată contractării integrale a 
producției, atît pe plan intern 
cît și pentru export, asigurării 
aprovizionării tehnico-materia
le corespunzătoare în toate în
treprinderile. stabilirii măsuri
lor necesare pentru încadrarea 
tuturor unităților productive în 
normele de consum stabilite și 
reducerea continuă a consumu
rilor de materii prime și ma
teriale, combustibil și energie 
electrică. Ministerele, centralele, 
întreprinderile trebuie să acțio
neze cu cea mai mare răspun
dere pentru realizarea progra
mului de asimilare a noilor 
produse și tehnologii pentru în
deplinirea tuturor sarcinilor dc 
modernizare tehnică a produc
ției. Se impun, de asemenea, 
măsuri energice de pregătire a 
lucrărilor de investiții, de asi
gurare a documentațiilor și uti
lajelor necesare pentru crearea 
condițiilor în vederea desfășu
rării ritmice a lucrărilor pe 
toate șantierele și punerea în 
funcțiune a noilor obiective la 
termenele planificate.

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Biroul 
permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Guvernul îșî 
exprimă convingerea că eroica 
noastră clasă muncitoare, ță
rănimea și intelectualitatea, 
toate organele și organiza
țiile de partid, consiliile oa
menilor muncii, toți cei ce 
muncesc din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan atît pe a- 
nul în curs cît și pentru anul 
viitor. Conducerea partidului și 
statului adresează un apel căl
duros tuturor oamenilor muncii, 
întregului nostru popor, de a 
face totul pentru ca primul an 
al noului cincinal să se reali
zeze cu cel mai deplin succes, 
mareînd astfel trecerea Româ
niei într-o etană nouă, superi
oară de dezvoltare economică 
și socială, de ridicare a bună

stării și civilizației întregii 
noastre națiuni, âsigurînd astfel 
transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea, a 
mărețului program al partidului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

★
Comitetul Politic Executiv a 

analizat raportul cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidului 
la 30 iunie 1980. Ea această dată 
Partidul Comunist Român cu
prindea în rîndurile sale 3 005 164 
de membri. Această creștere 
remarcabilă a numărului comu
niștilor reflectă uriașa încredere 
și autoritate de care se bucură 
partidul în rîndul tuturor cate
goriilor sociale, adeziunea de
plină a întregului nostru popor 
la politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, 
unitatea indestructibilă a tutu
ror celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, în ju
rul partidului, al conducerii sale, 
al secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
Politic Executiv adresează calde 
mulțumiri tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor 
nentru încrederea manifestată 
în partidul nostru, nentru dra
gostea și devotamentul cu care 
il înconjoară, pentru elanul cu 
care muncește neobosit pentru 
înfăptuirea Programului său de 
bunăstare și fericire a patriei 
socialiste.

Comitetul Politic Executiv, a- 
preeiind munca desfășurată pe 
linia primirii de noi membri în 
partid, precum și activitatea po- 
litico-organizatorică și educati
vă legată de preschimbarea do
cumentelor de partid, a sub
liniat necesitatea ca, în confor
mitate cu hotăririle Comitetului 
Central, cu orientările date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toate organele și organizațiile de 
partid să-și sporească preocu
parea pentru calitățile politice, 
morale și profesionale ale noi
lor primiți în partid, acordînd 
titlul de comunist celor care 
dovedesc că știu să lupte pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului, manifestă spirit revolu

ționar în întreaga lor activitate, 
reprezintă un înalt exemplu do 
dăruire și devotament pentru 
cauza partidului, a socialismu
lui, a propășirii României so
cialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
constatat cu satisfacție că, 
pe baza hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, a hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din martie a.c., 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a desfășurat o in
tensă muncă politico-organiza- 
torică pentru întărirea continuă 
a rîndurilor partidului, pentru 
îndeplinirea în condiții tot mai 
bune a rolului său conducător 
în societate, în unirea eforturi
lor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, in scopul în
făptuirii Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Co
mitetul Politic Executiv adre
sează felicitări organelor și or
ganizațiilor de partid, tuturor 
comuniștilor pentru activitatea 
intensă desfășurată în vederea 
înfăptuirii politicii partidului, a 
dezvoltării cconomico-sociale 
continue a patriei noastre so
cialiste, a asigurării îndeplinirii 
cu succes a misiunii istorice ce 
revine Partidului Comunist 
Român în conducerea întregii 
națiuni pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului.

Marile succese obținute în 
toate domeniile de activitate, 
întărirea continuă a legăturii 
partidului cu masele, dialogul 
larg pe care-1 poartă cu po
porul în elaborarea și înfăptui
rea politicii de construcție so
cialistă, marele prestigiu dc ca
re se bucură în rîndurile clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, constituie o garanție 
sigură că scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia, sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist în frunte 
cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, va 
merge neabătut înainte pe dru
mul progresului și civiliza
ției, al întăririi independenței și 
suveranității naționale.

EPOCA CEAUȘESCU,
EPOCĂ DE AUR

SPORTUL ROMÂNESC ELOGIAT DE NUMEROASE
PERSONALITĂȚI INTERNAȚIONALE

(Urmare din pag. V) Memoria tiparului a înregistrat în toți acești 
15 ani de nestăvilit avînt creator, ce luminează 
istoria nouă și înfloritoare a patriei noastre so
cialiste, numeroase mărturii atestînd în modul 
cel mai elocvent admirația de care se bucură 
pretutindeni mișcarea sportivă din România, 
aflată pe calea progresului și s afirmărilor.

rilor Programului partidului, a 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R., pro- 
pulsind puternic România spre 
noi culmi de civilizație și pro
gres.

Toate prefacerile istorice în
făptuite în acești 15 ani, epocă 
de aur pentru patria și poporul 
român, poartă puternic am
prenta personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președinte
le României, cel mai iubit, mai 
stimat fiu al țării. In fiecare din 
epocalele noastre realizări din 
acest ultim deceniu și jumă
tate aflăm inalțele virtuți de 
militant revoluționar ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
dinamismul său mobilizator, 
spiritul realist, științific, admi
rabila sa putere de muncă și 
capacitatea de a prospecta cele 
mai complexe fenomene și pro
cese sociale, marea sa dragoste 
pentru glia strămoșească, pentru 
poporul său, căruia îi consacră 
întreaga sa existență. Luptător 
neobosit, dîrz și curajos, pentru 
triumful idealurilor de dreptate 
socială si eliberare națională, 
pentru făurirea visului de aur 
al omenirii — comunismul, pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună, pentru pace, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este stimat si 
prețuit, spre marea noastră 
mîndrie, pe toate meridianele 
lumii.

Ca toate celelalte domenii de 
activitate. în ultimii 15 ani o 
înflorire fără precedent a cu
noscut și mișcarea noastră spor
tivă. Sub impulsul creator, mo
bilizator. al ideilor novatoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

a fost puternic revitalizată ac
tivitatea sportivă de masă, di
namizată de marea competiție 
sportivă națională „Daciada", 
creată din inițiativa secretaru
lui general al partidului. Ridi
cate de partid la rangul de ac
tivități de interes național, e- 
ducația fizică și sportul își a- 
duc o contribuție mereu sporită 
la creșterea unor generații vi
guroase, multilateral dezvoltate, 
fizic și psihic, la menținerea și 
întărirea sănătății și puterii de 
muncă, la petrecerea în mod 
plăcut și util a timpului liber. 
Prin grija conducerii partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a asigurat, în acest 
deceniu și jumătate, o dezvol
tare fără egal în trecut a ba
zei materiale a sportului de 
masă și de performanță, mate
rializată în moderne stadioane, 
săli de sport, bazine de înot, 
patinoare artificiale ș.a„ repar
tizate cu grijă în toate zonele 
țării. Și tot în acești 15 ani 
performanțele sportivilor ro
mâni Ia campionatele euronene, 
mondiale și la Jocurile Olim
pice întrec în număr și valoare 
tot ce s-a realizat înainte vre
me. rod al condițiilor create de 
partid, al indicațiilor secretaru
lui general al partidului, al 
muncii fără preget, devotate, a- 
nimată de un fierbinte patrio
tism, a tinerilor noștri sportivi, 
a antrenorilor lor. a celorlalți 
slujitori ai sportului.

Sărbătorim cu inimile pline 
de bucurie o epocă de aur, pe 
care o numim, cu dragoste fier
binte, cu profundă recunoștință 
EPOCA CEAUȘESCU, mîndri 
să fim contemporani, tovarăși 
de muncă și luptă cu ctitorul 
de țară nouă, cu iubitul nostru 
conducător, căruia ii urăm viață 
lungă și sănătate în fruntea 
partidului și statului, spre bi
nele și fericirea țării, a noas
tră, a tuturor.

în cursul 
am putut 

bucurie, jn- 
care pre- 

îl

în fruntea unei posi
bile selecții ar trebui 
pusă declarația făcută 
de lordul Michael Kil- 
lanin, președintele Co
mitetului Internațional 
Olimpic, la încheierea 
vizitei întreprinse acum 
șase ani în România, în 
cursul verii lui 1974. 
„Am fost deosebit de 
onorat — a declarat 
lordul Killanin în ca
drul unei conferințe de 
presă — de a fi fost 
primit, cu acest prilej, 
de către Excelen
ta Sa, domnul Nicolae 
Ceaușescu. 
întrevederii, 
constata, cu 
teresul pe 
ședințele României 
arată problemelor spor
tului și mișcării olim
pice". De o factură a- 
semănătoare sînt im
presiile culese de un alt 
membru marcant al 
mișcării olimpice, vi
itorul 
Juan 
ranch, 
pentru 
ședințele 
presă și șef al departa
mentului de protocol al 
înaltului for, care ne-a 
vizitat țara, cu pri
lejul festivității de în
chidere a primei edi
ții a competiției na
ționale „Daciada", des
fășurată în septembrie 
1978, la București. „Am 

marcant 
olimpice, 

ei președinte, 
Antonio Sama- 

membrual C.I.O.
Spania, pre- 

Comisiei de

canadian „Montreal Ma
tin" la încheierea edi
ției a XXI-a — ne vom 
aminti că acestea au 
fost jocurile gimnasti
cii, în primul rînd ale 
gimnasticii românești și 
ale unei mari campioa
ne, Nadia Comăneci, 
care a dus dincolo do 
închipuire perfecțiunea 
în acest sport. Sîntem 
mîndri că aici, Ia Mont
real, s-a înregistrat 
pentru prima oară a- 
cest spectacol de vis al 
desăvîrșirii". Handba-

avut deseori ocazia de 
a vedea manifestări 
sportive similare. Cu 
toate acestea, trebuie să 
vă mărturisesc că nici 
una din acestea nu mi-a 
dat o satisfacție atît de 
plenară ca spectacolul 
de încheiere a „Dacia- 
dei", A fost într-adevăr liștilor români, la cîști- 
— și afirm aceasta cu 
toată convingerea — o 
realizare minunată, cea 
mai mare și cea mai 
desăvîrșită din cîte mi-a 
fost dat să urmăresc".

Cuvinte de înaltă a- 
preciere au fost adre
sate celor mai buni din
tre sportivii români, 
campioni și performeri 
de renume, care au a- 
dus o însemnată contri
buție la ridicarea pres
tigiului țării noastre, 
pe toate meridianele 
globului. Victoriile Na- 
dieî Comănecj și ale 
gimnasticii românești au 
entuziasmat pana cro
nicarilor sportivi și a 
celor nesportivi, iar 
chipul Nadiei a apărut 
pe copertele revistelor 
de mare tiraj, în filme 
și transmisii televizate. 
Anchetele presei spor
tive internaționale au 
ales-o drept cea mai 
bună sportivă din lume 
pe anul 1976. „Cînd pes
te luni și peste ani se 
va vorbi despre Jocu
rile Olimpice de la 
Montreal — scria ziarul

garea celui de-al pa
trulea lor titlu de cam
pioni mondiali, în 1974, 
le-a fost adresată urmă
toarea felicitare din par
tea lui Wolfgang La- 
kgnmacher, căpitanul e- 
chipei R. D. Germane, 
învinsă în finală : „Ii 
felicit sincer pe învin
gătorii noștri. După ani 
și ani, schimbind trei 
generații, ei au rămas în 
frunte. Au cîștigat, tre
buie să recunosc, pe 
merit". Și iată cuvinte 
calde și convingătoare 
ale unui alt recunoscut 
specialist, președintele 
Federației internaționa
le de caiac-canoe, Char
les de Coquereaumont 
(Franța) ; „La toate ma
rile competiții, caiaciș- 
tii și canoiștii români 
se numără printre frun
tași, iar vedete de talia 
lui Ivan Patzaichin sau 
Vasile Dîba — referin- 
du-mă doar la marii 
campioni ai generației 
actuale — fac o bună 
propagandă atît dezvol
tării sportului nostru in 
lume, cît și capacități

lor multiple ale poporu
lui român".

Potențialul organiza
toric al mișcării spor
tive din țara noastră a 
fost, de asemenea, o* 
biectul multor aprecieri 
laudative. La încheie
rea congresului Asocia
ției europene de box a- 
mator, desfășurat In 
1978, la București, 
N.A. Nikiforov-Denisov, 
(U.R.S.S.), fost pre
ședinte al A.I.B.A., fă
cea următoarea decla
rație : „Am luat parto 
ia o reuniune interna
țională bine organizată 
de prietenii noștri ro
mâni, în cadrul căreia 
s-a făcut un util schimb 
de opinij asupra dez
voltării continue a pu- 
gilismului amator și a 
sportului în general. 
Sînt convins că Româ
nia va fi bine repre
zentată la Jocurile O- 
limpice ’80, în toate dis
ciplinele sportive". Iar 
tot acum doi ani Sven 
Thofelt (Suedia), pre
ședintele Uniunii inter
naționale de pentatlon 
modern și biatlon, spu
nea : „Contactul cu ba
zele de disputare a Cu
pei Europei m-a făcut 
să descopăr o mare ca
pitală sportivă, cea a 
României, situată dea
supra tuturor așteptări
lor. Organizarea exce
lentă â competiției este 
o dovadă a competenței 
oficialităților române și 
capacitatea lor de a nu 
lăsa nimic la voia ha
zardului. Ii rog să pri
mească felicitările mele 
sincere 1“

Radu VOIA



15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-lea AL P.C.R.
ȘCOALA ROMANEASCA DL GIMNASTICA - 

ADMIRATĂ ÎN ÎNTREAGA LUME
Beneficiind, prin grija partidului și statului, de condiții 
excelente de pregătire, gimnastele și gimnaștii noștri 
au obținut strălucite succese în acest ultim deceniu și 

jumătate

„DACIADA1, UN DAR DE 
PENTRU MIȘCAREA

Perioada care a trecut de Ia cel de al IX-lea 
Congres al partidului — un deceniu și jumă
tate în care patria noastră a repurtat cele mai 
mari succese din istoria sa multimilenară — a 
fost marcată, și pe plan sportiv, de remarcabile 
realizări la baza cărora au stat hotărîrile de 
partid privind mișcarea sportivă — toate ema
nate din inițiativa și sub îndrumarea secreta
rului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care în 1976 avea să inițieze, de 
asemenea, crearea „Daciadei" marea competiție 
polisportivă națională.

Cu aproape 4 ani în urmă, intr-un sfirșit de 
vară, cînd roadele cîmpului adunau grăbite ra
zele soarelui, am asfetat la Palatul sporturilor 
șl'culturii din Capitală la emoționanta lntîlnire 
a secretarului general al partidului, președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, cu medaliații 
olimpici de la Montreal. Luînd cuvîntui pentru 
a-i felicita pe laureați, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu înalta-i clarviziune și capacitate 
de a cuprinde ansamblul problemelor, a ținut 
să arate tuturor importanța nu numai a sportu
lui de performanță, ci și a celui de masă. „Dacă 
vrem >ca la Moscova, la Jocurile Olimpice din 
1980, să obținem rezultate mai bune — spunea 
secretarul general al partidului — ...atunci este 
necesar să desfășurăm o largă mișcare de masă. 
Să întărim activitatea cluburilor școlare, a clu
burilor universitare, cluburilor muncitorești, clu
burilor sătești, în așa fel îneît mișcarea noastră 
sportivă să se transforme într-o puternică miș
care de masă, care să cuprindă practic întregul 
tineret al patriei".
«Jn a£^i an ,1976. ca urmare a hotărîrilor luate 

"la Congresof educației pCîlYîce' so
cialiste, s-a născut „Cîntarea României", mani
festare cultural-artistică fără precedent. „Avem 
în vedere — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să angajăm în această activitate și mișcarea 
noastră sportivă, ca, alături de aceste compe
tiții, să organizăm competiții sportive naționale, 
adevărate olimpiade — dacă le putem numi așa; 
Vom căuta să găsim un nume însă, românesc 
Jtentru ele".

Și, intr-adevăr, denumirea s-a găsit I s-a 
spus „Daciada", euvînt plin de rezonanțe isto-

In spiritul indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

SPORTIVUL-PERFORMER ÎN ARENĂ,
OAR Șl IN MUNCĂ, ÎN VIAȚĂ

.. . ai
purta pecetea 

revoluționar, 
caracteristic 
secretarului

Pe firul evoluției ascendente a 
mișcării noastre sportive, al In
tegrării ei tot mai puternice in 
viața socială și al continuei afir
mări pe plan internațional, ne 
rețin atenția — prin proeminenta 
lor semnificație — o serie de ja
loane, adevărate resorturi ale 
progresului, care au făcut din ul
timul deceniu și jumătate perioa
da cea mai prolifică, a sportului 
românesc. De la Legea sportului 
— prima de acest fel în tara 
noastră — a cărei elaborare, la 
scurt timp după Congresul 
IX-lea al P.C.R.. 
spiritului novator, 
dinamic, cutezător. 
Întregii activități a _________
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pînă la 
Programul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și sport, 
aprobat de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., sau la 
lansarea „Daciadei", competiția 
polisportivă națională cu ample 
rezonanțe și efecte în sportul de 
masă șl <je performanță, aseme
nea jaloane de importantă vitală 
pentru mișcarea sportivă i-au a- 
sigurat acesteia ridicarea pe trep
te calitative din ce în ce mal 
înalte, o dinamică impresionantă, 
în pasul alert, plin de prospe
țime șl elan, înregistrat de toate 
celelalte sectoare ale activității e- 
conomico-soclale. 

Efectele concrete s-au exprimat 
în milioane șl milioane de tineri 
Si vîrstnici care se bucură de 
binefacerile educației fizice, spor
tului și turismului, precum șl în 
performantele fără precedent ale 
celor ce au reprezentat România 
In competiții internaționale. șt, 
ca un corolar al lor. în acela 
semnificative distincții — între 
care titlul de Erou al Muncii 
Socialiste primit de Nadia Comă
neci — pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a înmînat medalia- 
tilor J.O. de la Montreal. Acest 
înalt gest fiind simbolul dragos

tei și aprecierii de care se bu
cură tinerii care se disting prin 
muncă fără preget și prin talent, 
prin spirit cutezător și devota
ment fată de culorile țării.

'Dealtfel, formarea în perimetrul 
sportului a unor tineri cu alese 
trăsături, bine pregătiți pe plan 
sportiv, dar șl pe plan politic și 
profesional, educați în spiritul 
exigențelor etice ale societății pe 
care o edificăm a stat perma
nent în atenția conducerii parti
dului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a subli
niat în mal multe rîndttri contri
buția sportului în formarea o- 
mului nou al societății noastre — 
sănătos și viguros, armonios dez
voltat din punct de vedere fizic, 
cît mai bine înarmat cu teoria 
cunoașterii, educat în spiritul 
normelor eticii și echității socia
liste. prin muncă și pentru mun
că, apt să-și îndeplinească isto
rica misiune de constructor al so
cialismului și comunismului pe 
pămintul României, să contribuie 
la continua propășire a patriei. 
Ne stăruie în minte, în acest 
sens, cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostite în fața studen
ților bucureșteni, în 1976. cu pri
lejul deschiderii anului școlar si 
universitar, de la tribuna mitin
gului ce a avut loc la Institutul 
Politehnic, tribună în care se afla 
— Înaltă cinste acordată unul 
merituos sportiv — și tripla cam
pioană olimpică, gimnasta Nadia 
Comăneci : „Societatea pe care 
noi o edificăm este o societatea 
muncii, în care fiecare cetățean 
trebuie să participe activ în do
meniul pentru care s-a pregătit 
ia opera generală a poporului ; 
în același timp, societatea noas
tră cere un om cu un orizont 
tot mai larg, cu o privire cute
zătoare. în stare să promoveze 
noul cu hotărîre în activitatea 
generală consacrată progresului, 
prosperității**.

Iată, deci, o chemare adresată

INESTIMABILĂ VALOARE 
NOASTRĂ SPORTIVĂ

rice, care amintește tuturor de strămoșii noștri, 
de dacii care acum 2 050 de ani și-au întemeiat, 
pe meleagurile locuite azi de noi, primuj stat 
centralizat și independent, sub conducerea lui 
Burebista.

Pornind la drum, „Daciada" și-a cunoscut de 
la început țelurile. Ele au fost, fixate limpede 
tot de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în 
aceeași cuvîntare, spunea : ... „principalul tre
buie să-l constituie preocuparea de a angaja in 
această activitate întregul nostru tineret, de a 
face ca în formarea omului nou, constructor al 
socialismului, să îmbinăm educați» cultural-po- 
litică cu educația fizică, de a forma un tineret 
sănătos, atît din punct de vedere al concepției 
politice și culturale, cît și din punct de vedeTe 
fizic".

Au trecut de atunci patru ani. In septembrie 
1978, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat au asistat la prima 
finală pe țară a „Daciadei" — o splendidă de
monstrație a uriașelor și nesecatelor puteri ale 
sportului de masă și de performanță, un prilej 
pentru tineretul nostru de a se angaja în fața 
iubitului conducător al partidului și statului 
nostru de a munci fără precedent pentru creș
terea prestigiului sportiv al țării, pentru gloria 
patriei noastre socialiste.

Azi, după patru ani de la lansarea „Dacia
dei", putem spune că țelurile fixate de secre 
tarul general al partidului sînt pe cale de în
deplinire. Tineretul, tot mai mulți oameni ai 
muncii, practică cu regularitate exercițiul fizic- 
sportul și turismul, participă cu entuziasm la 
competițiile comunale, orășenești, județene șl 
interjudețene,, la cupele-. d» r pnoduc- 

ție, lâ~ lesfivalurile sportive muncitorești sau să 
tești, la campionatele pe întreprinderi și insti
tuții, desfășurate sub egida „Daciadei".

Marea competiție polisportivă națională, crea 
tă din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a devenit un bun îndrăgit al maselor, un nese
cat izvor de sănătate, energie și putere de 
muncă, un dar de neprețuit, pe care secretarul 
general al partidului l-a oferit mișcării noastre 
sportive, care azi, îi aduce omagiul său profund.

Sever NORAN

Corecordman mondial, cu 598 p, la pistol viteză, Corneliu Ion a 
obținut media 10 la Examenul de stat, susținut la absolvirea Aca
demiei de studii economice din București Foto : V. BAGEAC
tineretului studios, în rîndul că
ruia se află an de an sute și 
chiar mii de sportivi care, conco
mitent cu pregătirea pentru înalta 
performanță, depun eforturi sus
ținute în muncă sau pentru în
sușirea temeinică a unei pro
fesii, pentru împlinirea aspirații
lor profesionale. Ei se bucură de 
condiții deosebite create de par
tid șl stat, de un sprijin con
cret șl eficient pentgu a deveni, 
In afara terenurilor de sport, 
oameni de nădejde, utili societă
ții, capabili de performanțe va
loroase și în profesiile pe care si 
le aleg. Avem atit de multe 
exemple de tineri sportivi care se 
disting în activitatea productivă, 
creatoare, în cele mai felurite 
profesii, îneît simpla înșiruire a 
numelor lor ar depăși spațiul re
zervat temei. Medici de reputație, 
ingineri destoinici, pedagogi de 
vocație, tineri conducători de în
treprinderi și instituții, oameni 
harnici, combativi, cu frumoase 
trăsături de caracter, prețulți 
pentru puterea lor de muncă si 
creație, pentru capacitatea lor 
de a se dărui colectivului, pen
tru cutezanță și spirit revoluțio
nar, s-au ridicat din rindul spor
tivilor.

A devenit un fapt obișnuit, 
ntrat de-acum în firescul lu
crurilor, ca despre școala ro
mânească de gimnastică să se 
vorbească în cuvinte elogioase, 
cei mai autorizați reprezentanți 
ai săi purtîndu-i renumele pe 
toate meridianele globului. Este 
o realitate a anilor luminoși 
de după 23 August 1944, și cu 
deosebire, a ultimilor 15 ani, 
in care gimnastele și gimnaștii 
români au obținut cele mai 
mari succese din activitatea lor, 
au atins culmi despre care nici 
nu se vorbea cu două decenii 
în urmă. între altele, să men
ționăm triumful gimnasticii fe
minine românești la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, din 
1976, cucerirea Cupei Europei 
atribuită gimnastei cîștigătoare 
de 3 ori a campionatului euro
pean la individual compus, a 
primelor medalii de aur Ia cam
pionatele mondiale, atit la fe
minin cît și la masculin, pre
cum și obținerea a numeroase 
victorii în turnee internaționale 
cu mare miză — toate avînd 
un impresionant ecou interna 
țional, atît în rîndurilc specia
liștilor, cît și ale publicului larg 
iubitor de sport. Și, ca o con
secință firească a constantelor 
afirmări internaționale ale gim
nasticii noastre, specialiști din 
țări cu activitate sportivă recu
noscută, chiar în gimnastică, 
solicită tot mai des schimburi 
de experiență cu antrenorii și 
tehnicienii români, pentru a 
cunoaște, pentru a vedea la fa
ța locului stilul și metodele lor 
de lucru, maniera în care reu
șesc să dea, cu o impresionantă 
consecvență, talente de autenti
că valoare internațională, spor-

cu autoritate în marile compe
tiții organizate pe plan mon
dial.

Cînd Nadia Comăneci a apă
rut în plenitudinea talentului ei 
la Campionatele europene de la 
Skien, din Norvegia, în mai 
1975, cei mai mulți au socotit 
ciștigarea titlului de campioană 
europeană absolută de către o 
tînără gimnastă de 13 ani și

De o Inestimabilă valoare în 
formarea multilaterală a tinere
tului sportiv au fost numeroasele 
documente și indicații oferite, ca 
ghid cuprinzător pentru activitatea 
de educație fizică și sport din 
țara noastră, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Odată cu 
pregătirea tehnică de specialitate 
—arăta secretarul general al 
partidului în MESAJUL adresat în 
1975 Conferinței pe tară a mișcă
rii sportive — trebuie intensificată 
munca de educare politică a 
sportivilor, pentru formarea unui 
tineret cu însușiri fizice supe
rioare șl, în același timp, cu o 
ținută demnă și responsabilă în 
societate, cu un înalt nivel cetă
țenesc, participant activ, conș
tient. la lupta și eforturile între
gului popor, pentru construirea 
socialismului și comunismului în 
România".

Iată o luminoasă călăuză a ac
tivității tuturor celor ce participă 
la instruirea și educarea tinere
tului sportiv, o afirmație prin 
care se face, de fapt, portretul 
omului nou format cu atare șl pe 
terenurile de sport în anii de 
glorie ai construcției socialiste.

Aurelian BREBEANU 

jumătate drept o mare surpri
ză. Dar aveau să-și reconsidere 
curînd punctul de vedere. Și 
aceasta pentru că Nadia Co
măneci a devenit la Montreal 
adevărata eroină a Jocurilor 
Olimpice, a fascinat întreaga 
lume prin înalta ei măiestrie 
tehnică, prin virtuozitatea evo
luțiilor sale. Și nu este cu ni
mic exagerat cînd se afirmă că 
marea noastră sportivă a schim
bat cursul dezvoltării gimnasti
cii. Pentru a confirma parcă 
rezervele inepuizabile ale gim
nasticii feminine românești, for
ța sa de afirmare pe plan eu
ropean și mondial, în anii ur
mători noi și noi sportive ro
mânce au avut un cuvint greu 
de spus, fie la campionatele 
europene sau mondiale, fie la 
Jocurile Mondiale Universitare. 
Să menționăm că Emilia Eber
le, Dumitrița Turner, Rodica 
Dunca, Melita Riihn, Marilcna 
Vlădărău, împreună cu Nadia 
Comăneci, au cucerit, anul tre
cut, titlul de campioană mon
dială pe echipe, iar Emilia și 
Dumitrița au obținut medalia 
de aur în finalele pe aparate 
la sol și, respectiv, sărituri, în 
admirația întregii lumi spor
tive.

întrebările pe care le auzim 
cel mai adesea sînt următoa
rele : cum se explică succesele 
școlii românești de gimnastică? 
Ce anume stă la baza atîtor și 
atîtor prestigioase și constante 
victorii ?

Fără îndoială, o primă reali
zare a gimnasticii noastre în 
aceștj ani este puternica dez
voltare a bazei materiale. La 
Onești, Deva, București, Baia 
Mare, Bacău, Arad, Ploiești și 
ip alte „orașe ale țării au _fost 

construite sân’ speciale de gim
nastică, deschise de dimineața 
pînă seara pentru sportivele și 
sportivii preocupați de continua 
creștere și perfecționare a mă
iestriei lor sportive. S-a îmbu
nătățit considerabil procesul do 
selecție, element deoseori hotă- 
rîtor în descoperirea și afirma
rea unor talente autentice. Au 
cunoscut un mare succes și s-au 
soldat cu rezultate dintre cele
mai frumoase acțiunile mari în
treprinse în județele Bacău și 
Hunedoara pentru alegerea spor
tivelor care urmau să fie coop
tate în grupele de performanță 
de la Onești și Deva. Acum 
doi ani, antrenorii Marta și 
Bela Karoly, în colaborare cu 
coregraful Geza Pojar, au tre
cut prin sita deasă a selecției 
aproape 12 000 de fetițe din ju
dețul Hunedoara și zonele limi
trofe, pentru a alege pe cele 
240 de gimnaste ale clubului 
sportiv școlar „Cetate" Deva. 
Și nu în ultimul rînd trebuie 

?să vorbim despre continua îm
bunătățire a procesului de an
trenament, ca urmare a apari
ției unui mare număr de teh
nicieni și antrenori dotați deo
potrivă cu pasiune și compe
tență, unii dintre ei din rîndu- 
rile foștilor gimnaști sau gim
naste, care și-au propus ca 
principal obiectiv descoperirea, 
buna instruire și lansarea pe plan 
internațional a talentelor reale 
ale gimnasticii noastre. Nu pu
tem încheia aceste considerații 
fără a menționa o realizare re
almente de prim ordin. Și anu
me, preocuparea constantă de 
a impune gimnastica româneas
că pe plan internațional prin 
elemente și mișcări de mare vir
tuozitate, unele in premieră 
mondială, înscrise în analele a- 
cestei discipline sub paternitate 
românească.

In ultimii 15 ani, gimnastica, 
datorită grijii necontenite a or
ganelor de partid și de stat, a 
devenit, spre satisfacția întregii 
țări, una din disciplinele de 
frunte ale mișcării sportive ro
mânești, poziție care, sperăm, 
va fi confirmată și la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Constantin MACOVE1
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„TRICOLORILOR" ROMÂNI - URAREA: 
CÎT MAI MULTE TITLURI Șl MEDALII!

De peste opt decenii, o dată la patru ani, sportivii lumii se 
întrunesc, sub semnul celor cinci cercuri înfrățite să celebreze 
Jocurile Olimpice, expresie a voinței lor de pace ți prietenie, 
înaltă manifestare tinerească a dorinței de întrecere loială, a 
tendinfei de progres în performanțele umane. O dată la patru 
ani privirile lumii se concentrează asupra marii sărbători olim
pice, cu admirație pentru frumusețea actului atletic, cu uimire 
față de explozia recordurilor, cu simpatie pentru noblețea ges
tului sportiv, cu mîndrie la succesul compatrioților. O dată la 
patru ani lumea sportului îți trece în revistă valorile, îți pune 
la încercare capacitatea, îți onorează campionii. O dată la 
patru ani se trezesc toate curiozitățile, pronosticurile ating 
limanul realității, tabelele cu rezultate se modifică, se depă
șesc limite relativ stabilite, se nasc eroi pentru o nouă pe
rioadă olimpică. v

Cei mai mulți, ne amintim de Jocurile Olimpice în preajma 
lor, intrăm dintr-odată în febra atît de tipică a marilor con
cursuri sportive internaționale. Singurii care nu uită, timp de 
patru ani, cit ține cicluț unei Olimpiade, sînt sportivii înșiși și 
mentorii lor, antrenorii, tehnicienii, medicii, cercetătorii. Pentru 
toți aceștia, zilele pînă la Jocuri se numără pe răboj. Pentru 
ei momentul inaugurării este mai mult decît o festivitate înăl
țătoare, pentru ei acesta e momentul eliberării din tensiunea 
pregătirilor, uneori istovitoare, e momentul startului, al înche
ierii miilor de ore de antrenament și al împlinirii năzuințelor.

Ora aceasta a sosit. Astăzi, la Moscova, ultimul purtător de 
ștafetă va parcurge ultimul kilometru din cei aproape 5000 care 
leagă dumbrava sacră de la Olympia de stadionul Lujniki. As
tăzi, flacăra olimpică se va aprinde — pentru prima oară intr-o 
țară socialistă — pentru a vesti lumii începerea marelui festival 
sportiv cvadrienal : JOCURILE OLIMPICE, aflate la cea de a 
12-a lor ediție modernă-

Printre participanții la ceremonia inaugurală se numără și 
membrii delegației olimpice a României socialiste. Acum, pen
tru a 11-a oară la un start olimpic, cei aproape 250 de sportivi
români, concurenți la 18 discipline, sînt gata să reprezinte cu
demnitate culorile sportive ale patriei, culegind roadele inten
selor pregătiri efectuate și transformindu-le' în medalii și 
puncte. Ei sînt beneficiarii climatului moral sănătos în care au 
fost educați, ei pot astfel aspiră cu încredere la onorurile olim
pice. Valoarea lor sportivă, temelia competentelor preparative, 
ambiția firească și încrederea în victorie le dau aripi în arena 
olimpică.

Chiar de mîine, din prima zi a concursurilor olimpice, spor
tivii noștri intră direct în „focul bătăliilor" la nu mai puțin de 
nouă discipline. E oare nevoie să mai adăugăm cu cîtă dragoste 
și emoție îi vom urmări în tentativele lor de izbîndă ? Știm cu 
toții că ei înșiși vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a 
onora tricourile cu tricolor, știm că puternica lor conștiință 
patriotică îi va ajuta să depășească momentele grele ale între
cerilor, știm că se vor strădui să ocupe locuri bune în clasa- 

7,al. 'de'inedh'fu car<: spo
rească zestrea de trofee a mișcării sportive românești.

De astăzi, Jocurile încep. DEPLIN SUCCES SPORTIVILOR 
NOȘTRI !

DUMINICĂ,
• Concursuri la 16
MOSCOVA, 18 (prin telex).

— A venit, iată, ora... H, ora 
începerii întrecerilor olimpice, 
pentru care s-au pregătit cu se
riozitate și entuziasm sportivii 
de pretutindeni. Această oră H 
va avea loc duminică, odată 
cu primul start în competițiile 
acestei a XXII-a Olimpiade. Și 
tot duminică vor fi cunoscute 
numele primilor campioni olim
pici, la pistol liber, haltere și 
ciclism.

în întrecerile de duminică, 
programate la 16 sporturi, vor 
fi prezenți și unii dintre repre- . 
zentanții țării noastre.

MECIURI ÎN PREMIERA, 
CU KUWEIT Șl LIBIA

Pentru handbaliștii noștri, de
butul la J.O. ’80 va fi prilejuit 
de partida cu Kuweit. Este 
pentru prima oară cînd repre
zentativa română va întîlni na
ționala kuweitiană. Prea multe 
lucruri nu se știu despre va
loarea acestei formații și, fără 
a-i neglija cumva anumite ca
lități, este totuși de presupus 
că echipa României va obține 
duminică, în sala de la Sokol
niki, victoria așteptată. Viito
rii adversari au întreprins în 
țara noastră un turneu, în ur
mă cu vreo 4 ani, cînd au de
monstrat unele calități promi
țătoare, și se cunoaște, de ase
menea, că handbalul se bucură 
de multă popularitate în școlile 
din Kuweit.

Handbaliștii noștri au efec
tuat primele antrenamente la 
Moscova și se arată optimiști, 
*i speră să obțină rezultate de 
valoare în apropiatul turneu o- 
limpic. Radu Voina, căpitanul 
formației, accidentat cu puține 
zile înaintea plecării, se simte 
acum bine, dar, mai mult ca 
sigur, nu va fi folosit, pentru 
a fi menajat în primele me
ciuri.

9 RECORDUIil SUB SEMNUL CELOR CINCI CERCURI
De-a lungul anilor, au deținut recorduri olimpice șl unii 

dintre sportivii români, ia atletism, haltere și tir. Dintre cei 
7 recordmani olimpici ai României, singura aflată .încă în 
actualitate este săritoarea în lungime Viorica Viscopoleanu, 
cea care, ia Mexico, în 1968, a devenit campioană cu un 
rezultat de 6,82 m — record mondial și olimpic. între 
timp, recordul său mondial a fost corectat, dar cel olimpic 
a rezistat asaltului
Montreal (1976).

Iată lista celor 7
Iosif Sirbu

săritoarelor la Munchen (1972) și la

1952

1956
1960

1964

1968

1972

Ștefan Petrescu 
Iolanda Balaș

Iolanda Balaș

Lazăr Baroga

Lia Manoliu

Viorica Viscopoîeanu

Lia Manoliu

Argentina Menis

recordmani și performanțele lor : 
400 p — tir. pușcă calibru redus, 
poziția culcat 40 focuri 
587 p — tir, pistol 
1,85 m — atletism, 
înălțime
1.90 m — atletism, 
înălțime 
180 kg — haltere, categoria 90 
stilul aruncat
55.90 m — atletism. aruncarea 
discului 
6.82 m — 
lungime 
58,28 m — 
discului 
65.06 m — 
discului

viteză 
săritura

săritura

în

în

kg,

atletism, săritura în

atletism.

atletism,

aruncarea

aruncarea

l-a întrecerile pe care le programează ziua întîi a concursu
rilor olimpice, în capitala Uniunii Sovietice, vor lua parte și 
următorii sportivi români :
• BOX — turul I, cat. cocoș. D. Cipere — M. Behrend (R.D.G.) 

și cat. semlușoară, FI. Livadaru — H. Tadesse (Etiopia).
• CANOTAJ — eliminatorii ; concurează și echipajele Bu- 

lai-da — CeapuraH- Lovrenchi la 2+1, Simion, Iosub, Die, Voi- 
culescu la 4 I.c., Toma — Lefter 2 f.c.
• GIMNASTICA — echipe masculine, exerciții impuse (Greeu, 

Georgescu, Cepoi, Szilier, Opreseu, Bucuroiu).
• HANDBAL — meciul România — Kuweit
• ÎNOT — eliminatorii : Mihai Mandache ia 100 m spate. 

Carmen Bunaciu, Brigitte Prass, Mariana Paraschiv, Irinel Pă- 
nulescu, la 4X100 m mixt.
• LUPTE — tururi preliminarii la greco-romane : Constantin 

Alexandru (cat. 43 kg), Ion Păun (cat. 62 kg) și Petre Dicu 
(cat. 90 kg).
• PENTATLON MODERN — proba de călărie, echipa — de 3 

concurenți — va fi stabilită astăzi dintre următorii : Galovici, 
Pop, Răducanu, Spirlea
• POLO — meciul România — Ungaria.

sărituri. — eijgțjnatorii la trambulină <3 m) : Ruxandra 
Hoeiotă și Felicia Cîrstea. ' ~ — - —....... — -—-
• TIR pistol liber : Dan ruga
• VOLEI — meciul masculin România — Libia

PRIMELE ÎNTRECERI OLIMPICE
sporturi • Vor fi desemnafi primii campioni ai J.O. 80

Componenți ai lotului nostru de lupte greco-romane într-una din 
puținele clipe de răgaz în Satul olimpic

Foto : Dragoș NEAGU

Și voleibaliștii debutează în 
compania unei echipe — Libia 
— pe care n-au mai întîlnit-o 
pînă acum și despre care, de 
asemenea, nu se prea știu mul
te lucruri. Valoarea și forța de 
joc a reprezentativei României 
îi asigură, însă, în mod nor
mal, prima șansă la victorie.

TOATA ATENȚIA LA EXER
CIȚIILE IMPUSE!

în concursul echipelor mas
culine de gimnastică iau parte 
reprezentativele a 9 țări : 
U.R.S.S., R. D. Germană, Româ
nia, Ungaria, Bulgaria, Cuba, 
Cehoslovacia, Franța și R.P.D. 
Coreeană. Fiecare dintre aces
tea prezintă cele maț bune echi
pe și este de așteptat, de aceea, 
o întrecere foarte echilibrată, 
în mod normal, echipa Uniunii 
Sovietice are prima șansă la 
medalia de aur. Pentru celelalte

două medalii, ca și pentru ce
lelalte locuri „punctate" ale cla
samentului există mai multe 
candidate, printre care și for
mația țării noastre.

în întrecerea care începe du
minică, România va fi repre
zentată de următorul „șase" : 
Dan Grecu, Aurelian Georges
cu, Sorin Cepoi, Kurt Szilier, 
Nicolae Opreseu și Romulus 
Bucuroiu (rezervă este Radu 
Branea). Din păcate, un acci
dent mai vechi l-a privat pe 
valorosul nostru gimnast Ion 
Checicheș să fie prezent alături 
de colegii săi în concursul olim
pic, ca și pe tînărul Gabriel 
Popescu, care s-a accidentat 
chiar în preziua plecării.

România face parte din grupa 
cea mai puternică (împreună 
cu Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria, 
Cehoslovacia și R. D. Germană) 
și, potrivit tragerii la sorți, își 
va efectua exercițiile — este 
vorba de cele impuse — în or

dinea următoarelor aparate : 
bară, sol, cal cu minere, inele, 
sărituri și paralele. Conștienți 
de faptul că la ultimele două 
mari confruntări ale gimnasticii 
mondiale, campionatele de la 
Strasbourg și Fort Worth, bă
ieții noștri au ratat un loc prin
tre primele 6 echipe, pentru 
2—3 zecimi de punct „pierdute" 
la exercițiile impuse, ei sînt 
hotăriți să-și valorifice pe 
de-a-ntregul buna pregătire 
desfășurată pînă acum și să 
concureze la „impuse" cît mai 
bine, să nu rateze nimic !

IN PRIMUL MECI, 
CU CAMPIONII 

OLIMPICI !

Sorții au decis ca poloiștii din 
echipa României să întîlnească 
în prima partidă, duminică di
mineață, pe campionii de la 
Montreal, jucătorii unguri. A- 
cest fapt i-a mobilizat pe ju
cătorii noștri care, așa cum 
ne-a declarat antrenorul Anatol 
Grințescu, sînt hotăriți să lupte 
din răsputeri ca să înregistreze 
un rezultat cît mai bun.

De la sosirea în capitala Uni
unii Sovietice, poloiștii români 
și-au continuat pregătirile, cu 
aceeași rîvnă ca și acasă, și au 
susținut cîteva meciuri de an
trenament. Intr-unui dintre ele, 
de pildă, echipa noastră a în
trecut Iugoslavia cu 9—8, după 
ce la jumătatea timpului de joc 
conducea cu 8—4 1 De remar
cat că, pînă vineri la prînz, 
poloiștii unguri nu sosiseră în
că la Moscova, așa că se cunosc 
prea puține amănunte despre 
formația pe care Gyarmati ova 
alinia duminică. Cu siguranță 
însă va fi o formație foarte 
puternică.

Constantin MACOVEI

SIMBĂTÂ 19 IULIE

Ora 16 — Festivitatea de des
chidere a Jocurilor celei de a 
XXII-a Olimpiade moderne.

DUMINICĂ 20 IULIE

BASCHET (Sala Olimpilski) o- 
ra 11 — Italia — Bulgaria (O ; 
ora 13 — Brazilia — Cehoslovacia 
(m) ; ora 13 — Iugoslavia —
U.R.S.S. (I) ; ora 20,15 — India — 
UR.S.S. (m) ; (sala Ț.S.K.A.) 
ora 13 — Italia — Suedia (m) ; 
ora 10 — Cuba — Ungaria (I) ; 
ora 20,15 — Cuba — Australia 
(m).

BOX (Complexul sportiv Olim- 
piiski) ora 12 și ora 13 — Meciuri 
eliminatorii.

CANOTAJ (Baza nautică Krî- 
latskoe) ora 10 — Întreceri eli
minatorii bărbați.

CICLISM (Circuitul Moscova — 
Minsk) ora 10 — Proba de 100 km 
pe echipe contracronometru.

FOTBAL Moscova, ora 18 —
U.R.S.S. — Venezuela (gr. A) ; 
Leningrad, ora 13 — Zambia — 
Cuba (gr. A) ; Kiev ora 18 — 
R. D. Germană — Spania (gr. B) ; 
Minsk, ora 18 — Algeria — Siria 
(gr. B).

GIMNASTICA (Palatul sportu
rilor de la complexul Lujndki) 
ora 10 șl ora 17 — Exerciții im
puse bărbați.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
17 — Polonia — Ungaria (m) ; 
ora 18.30 — Danemarca — Cuba 
(m) ; ora 20 — R. D. Germană
— Spania (m) in grupa A ; sala 
Dinamo, ora 17 — iugoslavia — 
Algeria (m) ; ora 18,30 — Româ
nia — Kuweit (m) ; ora 20 — 
U.R.S.S. — Elveția (m) m grupa 
B.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B și 
ora 13 — grupa A — concursul 
de la categoria 52 kg

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 11 — Polonia — Cu
ba (m) 4; ora 13,45 — India — 
Tanzania (m) ; ora 17 — Spa ’ia
— U.R.S.S. (m).

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv Ț.S.K.A.) ora 10
— Meciuri eliminatorii pentru ca
tegoriile 48, 62 șl 90 kg ; ora 18
— Meciuri eliminatorii pentru 
categoriile 48, 62 și 90 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpliskl) ora 10 — Serii elimi
natorii la 100 m spate (m), 100 m 
liber (I), 200 m fluture (m) și 
4 X 100 m mixt (I) ; ora 18,30 — 
Semifinale la 100 m spate (m) șl 
100 m liber (f), finale la 200 m 
fluture (m) și 4 X 1W) m mixt 
(O ; ora 10,30 și ora 17,30 — Eli
minatorii la trambulină (f).

PENTATLON MODERN (Com
plexul sportiv al Sindicatelor) o- 
ra 11 și ora 15.30 — Proba de 
călărie.

POLO (Bazinul de la complexul 
Lujniki) — Meciuri eliminatorii : 
Ungaria — România (ora 11) și 
Grecta — (16>,;-’tj
A (’’Suedia —’ Spania (12) ‘șl 
U.R.S S. — Italia (17) în grupa 
B ; Iugoslavia — Cuba (13) și 
Australia — Bulgaria (18) în gru
pa C.Tir (Complexul sportiv Dina
mo) ora 9 — Pistol liber 50 m, 
60 focuri și Talere șanț (75 
focuri).

volei (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Iugoslavia
— Polonia (m) în grupa B ;-6ra
19.30 — Cuba — Italia (m) în grupa
A ; (sala Drujba) ora 17,30 —
România — Libia (m) în grupa 
B ; ora 19,30 — Cehoslovacia — 
U.R.S.S. (m) în grupa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) — Festivitatea de des
chidere.

LUNI 21 IULIE
BASCHET (Sala Olimpilski) ora 

11 — Senegal — iugoslavia (m) ; 
ora 13 — Cehoslovacia — india 
(m) ; ora 18 — Brazilia — U.R.S.S. 
(m) ; ora 20,15 — Polonia — Spa
nia (m) ; (sala Ț.S.K.A.) ora 18
— Suedia — Cuba (m) ; ora 20,15
— Italia — Australia (m).

BOX (Complexul sportiv O- 
Mmpiiski) ora 12 și ora 18 — Me
ciuri eliminatorii.

CANOTAJ (Baza nautică Krî- 
latskoe) ora 10 — întreceri eli
minatorii femei.

FOTBAL Moscova, ora 20 —
Nigeria — Kuweit (gr. C) ; Le
ningrad. ora 19 — Cehoslovacia — 
Columbia (gr. C) ; Kiev, ora 19 — 
Costa-Rica — Irak (gr. D); Minsk 
ora 19 — Iugoslavia — Finlanda 
(gr. D).

GIMNASTICA (Palatul sporturi
lor de la complexul Lujniki) ora 
10 și ora 17 — Exerciții impuse 
femei.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B ș* 
ora 19 — grupa A concursul de 
la categoria 56 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) 
ora 17 — Ungaria — Iugoslavia 
(f) ; sala Dinamo ora 18,30 — 
R. D. Germană — Congo (f) ; ora 
20 — U.R.S.S. — Cehoslovacia (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora1 11 — U.R.S.S. — 
Cuba (m) ; ora 13,45 — Spania

— Tanzania (m) ; ora 17 — India
— Polonia (m).

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 
și ora 18 — Meciuri eliminatorii 
pentru categoriile 48, 52, 62, 74, 
90 și 100 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10 — Serii elimi
natorii la 200 m liber (m). 200 m 
fluture (f), 100 m bras (m), 1500 
m liber ; ora 18,30 — Semifinale 
la 100 m bras (m), finale la 100 m 
liber (f), 100 m spate (m), 200 m 
fluture (f), 200 m liber (m) ; ora
17.30 — Finala la trambulină (f).

PENTATLON MODERN (Com

plexul 
Proba
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(f) ; ora 20 — Ungaria — Congo 
(O.HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 11 — Cuba — Tan
zania (in) ; ora 13,45 — India — 
Spania (m) ; ora 17 — UJk-S.S. 
— Polonia (m).

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 — 
Meciuri eliminatorii pentru cate
goriile 57, 68, 82, 100 Și +100
kg ; semifinale pentru catego
riile 52, 74 și 100 kg ; ora 18 — 
Meciuri eliminatorii pentru cate
goriile 57, 68. 82 și +100 kg )
turneul final pentru categoriile 
52, 74 și 100 kg.

natatie (Complexul sportiv 
Olimpilski) ora 10 — Serii eli
minatorii la 100 m fluture (fi, 
4X200 m liber, 200 m bras (f) ; 
ora 18,30 — Semifinale la 100 m 
fluture (f) ; finale la 100 m flu
ture (m), 100 m spate (f). 200 
m bras (f) și 4X200 m liber ; 
ora 17,30 — Finala la trambu
lină (m).

PENTATLON MODERN (Com
plexul sportiv Olimpiiskl) ora
14.30 — Proba de înot.

TIR (Complexul sportiv Dina
mo) ora 9 — Armă calibru mic 
3X40 focuri și Mistreț alergător 
(40 focuri).

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii 
la probele de floretă individuală 
(f+m) ; ora 19 — Finala In proba 
de floretă individual (m),

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Ungaria — 
România (f) în grupa B ; ora
19.30 — Cuba — Peru (f) în 
grupa A ; (sala Drujba) ora
17.30 — Brazilia — Bulgaria (f) 
în grupa B ; ora 19,30 — R. D. 
Germană — U.R.S.S. (f) în gru
pa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) — Regata a IH-a.
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ATLETISM (Stadionul Lujniki) 
ora 0,30 — 100 mg pentatlon, ora 
10.10 — suliță (f) calificări, ora
10,15 — 400 mg serii, ora 10,30 — 
greutate pentatlon, ora 11 — 800 
m (f) serii, ora 11.40 — 100 m 
(b) serii, ora 11,50 — greutate 
(f) calificări, ora 12,30 — înăl
țime pentatlon, ora 12,50 — <00 
m (f) serii, ora 17 — 20 km 
marș, ora 17,05 — 10 000 m serii, 
ora 17,10 — lungime penta
tlon, ora 18,35 — greutate (f) 
finală, ora 18,53 - triplusait ca
lificări, ora 19,25 — 800 m (b) 
serii, ora 20,25 — 100 m (b)
sferturi de finală, ora 20,55 — 
800 m pentatlon.

BASCHET (Sala Olimpilski) ora 
13 — Ungaria — Iugoslavia (f) ; 
ora 18 — Bulgaria — Cuba (f) ; 
ora 20,15 — Italia — U.R.S.S. (f).

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 șl ora 18 — Me
ciuri ellmlna+edi.
’ canotaj (Baza nat g Krîlat- 

era 10 ~ ae^ufinale în syrv-'.'v și Vminioe.
CĂLĂRIE (Centrul de călărie 

al sindicatelor) ora 9 șl ora 14
— Proba de dresaj din concursul 
complet.

CICLISM (Velodromul Centru
lui sportiv al Sindicatelor) ora 18
— Semifinale și finale la urmă
rire individuală, sferturi de fi
nală la viteză.

FOTBAL Moscova, ora 20 —
U.R.S.S. — Cuba (gr. A) ; Le
ningrad, ora 19 — Venezuela — 
Zambia (gr. A) ; Kiev, ora 19 — 
R. D. Germană — Siria (gr. B) ; 
Minsk, ora 19 — Spania — Al
geria (gr. B).

GLMNASTICA (Palatul sporturi
lor de la Complexul Lujniki) ora
14,30 — Finala concursului indi
vidual compus masculin ; ora 20
— Finala concursului Individual 
compus feminin.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmallovo) ora 14 — grupa B și 
ora 19 — grupa A concursul de 
la categoria 75 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
17 — Danemarca — Polonia (m) ; 
ora 18,30 — R. D. Germană — 
Cuba (m) ; ora 20 — Spania — 
Ungaria (m) în grupa A ; (sala 
Dlnamo) ora 20 — Iugoslavia — 
România (m) ; ora 18,30 —
U.R.S.S. — Algeria (m) ; ora 17
— Elveția — Kuweit (m) în 
grupa B.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dlnamo) ora 11 — India — Cuba 
(m) ; ora 13.45 — Spania — Po
lonia (m) ; ora 17 — U.R.S.S. — 
Tanzania (m).

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 — 
Meciuri eliminatorii pentru ca
tegoriile 57, 68, 82 și + 100 kg ; 
ora 18 — Semifinale și turneu 
final pentru categoriile 57, 68, 82 
și +100 kg.

natatie (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10 — Serii eli
minatorii la 100 m bras (f). 400 
m liber (m), 200 m liber (f) 
șl 4X100 m mixt (m) ; ora 18,30
— Semifinale la 100 m bras (f), 
finale la 400 m liber (m), 100 m 
fluture (f), 200 m liber (f) ș< 
4X100 m mixt (m).

POLO (Bazinul de la complexul 
Lujniki) ora 11 — Meciuri pen
tru turneul loc. 7—12 ; ora 16 — 
Meciuri pentru turneul final (loc. 
1—6).

PENTATLON MQDERN (Cen
trul de călărie al sindicatelor) ora 
16 — Proba de cros.

,orturi- SCRIMA (Complexul sportiv
kl) ora Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii

libere in proba de sabie și cea de
floretă (f) ; ora 19 — Finala pro- 

rturilor bei <Ie ,loretâ <f>-
upa B Tir (Complexul sportiv Dina- 
ncursul mo) ora 9 — Pistol viteză (30 

focuri), cerb alergător (20 focuri)
ki) ora Ș1 skeet <75 focuri))
ehoslo- VOLEI (Sala de la complexul 
) ‘ ora Lujniki) ora 17,30 — România — 
oslavia Brazilia (m) in grupa B ; ora

19,30 — Cehoslovacia — Bulga
ria (m) în grupa A ; (sala 
Drujba) ora 17,30 — Libia — Po
lonia (m) în grupa B ; ora 19,30 
— U.R.S.S. — Italia (m) în 
grupa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regata a 
iv-a.

VINERI 25 IULIE
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 9,30 — 100 m decatlon, ora
10.40 — lungime (f) calificări, 
ora îl — 100 m (f) serii, ora
11,15 — lungime decatlon, ora 12
— 110 mg serii, ora 13 — greu
tate decatlon, ora 17 — Înălțime 
decatlon, ora 17,10 — 400 mg se
mifinale. ora 17,20 — suliță (f) 
finală, ora 17,35 — 800 m (f)
semifinale, ora 18 — 100 m (b) 
semifinale, ora 18,15 — 800 m 
(b) semifinale, ora 18,40 — tri- 
plusalt finală, ora 18,50 — 100 m 
(t) sferturi de finală, ora 19.20 — 
110 mg sferturi de finală, ora 
19,45 — 400 m (f) sferturi de fi
nală, ora 20,15 — 100 m (b) fi
nală, ora 20,25 — 400 m de
catlon.

BASCHET (Sala olimpiiskl) ora 
11, 18 și 20,15 — Meciuri în gru
pele semifinale ale turneului 
masculin ; ora 13 — Italia — Iu
goslavia (f) ; (sala Ț.S.K.A.) ora 
11, 13 șl 18 — Meciuri în grupele 
semifinale ale turneului masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 șl ora 18 — Me
ciuri eliminatorii.

CĂLĂRIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 9 șl ora 14
— Proba de dresaj din concursul 
complet.

CICLISM (Velodromul Centru
lui sportiv al sindicatelor) ora 
17 — Proba de urmărire pe e- 
chipe calificări, semifinale în 
proba de viteză, sferturi de fi
nală in proba de urmărire pe c- 
chipe.

FOTBAL Moscova, ora 20 —
Columbia — Nigeria (gr. C) ; 
Leningrad, ora 19 — Cehoslova
cia — Kuweit (gr. C) ; Kiev, 
ora 19 — Finlanda — Costa-Riea 
(gr. D) ; Minsk, ora 19 — Iu
goslavia — irak (gr. D).

GIMNASTICA (Palatul sportu
rilor de la complexul Lujniki) 
ora 14,30 — Finale pe aparate
(m) ; ora 20 — finale pe apa- 
rate (f).HANDBAL (Sala Sokolniki) ora
17 — U.R.S.S. — Congo (f) 1 
(sala Dlnamo) ora 18,30 — Ceho
slovacia — iugoslavia (f) ; ora 
20 — R. D. Germană — Ungă- 
ri.A (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 11 — Polonia —
Zimbabwe (f) ; ora 13,45 — Aus
tria — India (f) ; ora 17 —
U.R.S.S. — Cehoslovacia (f).

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10,30 și ora 17,30
— Sărituri de la platformă (t) 
eliminatorii.POLO (Bazinul de la comple
xul Lujniki) ona 11 — meciuri 
pentru turneul loc. 7—12 ; ora 16
— Meciuri pentru turneul final 
(loc. 1—6).b«:.tr.«.5- 'dnmiiJ.vriiJi nmwtiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Proba de flo
retă echipe (m) eliminatorii și 
sabie individual eliminatorii ; ora 
19 — Finala probei de sabie in
dividual.

TIR (Complexul sportiv Dina- 
ma) ora 9 — Pistol viteză (30 
rocuri) și skeet (75 focuri).

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Bulgaria — 
Ungaria (f) în grupa B ; ora 19,30
— U.R.S.S. — Cuba (f) în grupa 
A ; (sala Drujba) ora 17,30 — 
România — Brazilia (0 în grupa 
B ; ora 19.30 — Peru — R.D. Ger
mană (f) în grupa A.

SiMBĂTĂ 26 IULIE
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 9 — 110 mg decatlon, ora 10 
disc decatlon, ora 12 — prăjină 
decatlon, ora 12,25 — suliță (b) 
calificări, orna 17 — suliță decatlon, 
ora 17,50 — 100 m (t) semifinale, 
ora 18 — înălțime (f) finală, ora 
18,20 — 3000 m obstacole serii, 
ona 19,25 — 800 m (b) finală, ora
19.40 — 100 m (f) finală, ora 19,55
— 400 mg finală, ora 20,20 —
1500 m decatlon.

BASCHET (Sala Olimpilski) ora 
11, 13 și 20,15 — Meciuri în gru
pele semifinale ale turneului mas
culin ; ora 18 — U.R.S.S. — Cuba 
(f) ; (sala Ț.S.K.A.) ora 11, 13 și
18 — Meciuri in grupele semifi
nale ale turneului masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 si ona 18 — Meciuri 
eliminatorii.

CANOTAJ (Baza nautică Krî- 
latskoe) ora 10 — Finalele mici 
(loc. 7—12) și finalele mari (loc. 
1—6) în probele feminine de 4+1 
rame, dublu vîsle, 2 f.c., simplu, 
4+1 vîsle si 8+1.

CĂLĂRIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 8 — Proba 
de fond din concursul complet.

CICLISM (Velodromul Centrului 
sportiv al sindicatelor) ora 16 — 
Semifinale și finale la urmărire 
echipe, finale Ia viteză.

haltere (Palatul sporturilor 
Izmallovo) ora 14 — grupa B și 
ora 19 — grupa A concursul de 
la categoria 82,5 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) orar 
17 — Elveția — Algeria (m) ; ora
18,30 — Iugoslavia — Kuweit (m) 
ora 20 — U.R.S.S. — România 
(m) ; în grupa B ; (sala Dlnamo) 
ora 17 — Spania — Cuba (m) ; 
ora 18,30 — R.D. Germană — Po
lonia (m) ; ora 20 — Danemarca
— Ungaria (m) în grupa A.

HOCHEI PE IARBA. (Stadionul 
Dinamo) ora 13 — Polonia — 
Tanzania (m) ; ora 14.45 — India
— U.R.S.S. (m) ; ora 17 — Spa
nia — Cuba (m).

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiskl) ora 10 — Serii elimi
natorii Ia 200 m spate (m), 800 m 
liber (fi. 200 m bras (m). 100 m 
liber (m), 400 m mixt (f) ; oro
18,30 — Semifinale Ia 100 m liber 

(m), finale la 100 m bras (f), 
200 m bras (m), 400 m mixt (f) 
și 200 m spate (m) ; ora 17,30 — 
Finala la platformă (f),

POLO (Bazinul de la complexul 
Lujniki) ora 11 — Meciuri in 
turneul pentru loc. 7—12 ț ora 16
— Meciuri in turneul final pen
tru loc. 1—6.

scrima (Complexul sportiv 
(Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii 
in probele de floretă echipe 
(m+f) ; ora 19 — Finala probei 
de floretă echipe (m),

tir (Complexul sportiv Dlna
mo) ora 9 — Proba de skeet 
(50 focuri).

VOLEI (Sala de Ia complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Brazilia — 
Libia (m) în grupa B ; ora 19,30
— Bulgaria — U.R.S.S. (m) în 
grupa A ; (sala Drujba) ora 17.30
— Iugoslavia — România (m) în 
grupa B ; ora 19,30 — Cuba — 
Cehoslovacia (m) în grupa A.

DUMINICA 27 IULIE
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 10 — disc (b) calificări, ora
10,30 — 200 m (b) serii, lungime 
(b) calificări, ora 11,30 — 400 m 
(b) serii, ora 17 — 110 mg semifi
nale, ora 17,15 — suliță (b) fi
nală, ora 17,25 — 100 mg serii, 
ora 18,10 — 800 m (f) finală, ora 
18,25 — 200 m (b) sferturi de fi
nală, ora 19 — 110 mg finală, ora
19,15 — 400 m (f) semifinale, ora 
19,35 — 10 ooo m finală.

BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 
11, 18 șl 20,15 — Meciuri in gru
pele semifinale ale turneului mas
culin ; ora 13 — Ungaria — Bul
garia (f) ; (sala Ț.S.K.A.) — ora 
11, 13 și 18 — Meciuri în grupele 
semifinale ale turneului masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 și ora 18 — Me
ciuri eliminatorii.

CANOTAJ (Baza nautică Krî- 
laihskoe) ora 10 — Finalele mici 
(toc. 7—12) șl finalele mari (loc. 
1—6) in probele masculine de 
4+1 rame, dublu vîsle, 2 f.c., 
Simplu, 2+1, 4 rame, 4 vîsle, 8+1.

CĂLĂRIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 14 — Proba 
de obstacole din concursul com
plet.

fotbal La Moscova, Lenin
grad, Kiev șl Minsk ora 19,45 — 
Meciuri in cadrul sferturilor de 
finală.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B șl 
ora 19 — grupa A concursul la 
categoria 90 kg.

handbal (Sala Sokolniki) ora 
17 — Cehoslovacia — Congo (f) ; 
(sala Dlnamo) ora 18,30 —
U.R.S.S. — Ungaria (f) ; ora 20
— R.D. Germană — Iugoslavia (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dlnamo) ora 13 — India — Polo
nia (f) ; ora 14,45 — Zimbabwe — 
Cehoslovacia (f) s ora 17 —
U.R.S.S. — Austria (f).

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujniki) ora 10 — Eli
minatorii la categoriile 95 șl 
+95 kg ; ora 19 — Recalificări și 
finală Ia categoriile 95 și +95 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 șl ora 18
— Eliminatorii Ia categoriile 48, 
62 și 90 kg.

NATație (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10 — Serii elimi
natorii la 200 m spate (f), 400
m mixt (m). 4X100 m liber (f) ; 
ora 18,30 — Finale la 800 m liber 
(f), 400 m mixt (m), 200 m spate 
(f), 100 m liber (m), 4X100 m 
liber (f) ; ora 10,30 și ora 17,30
— Eliminatorii la platformă (m).

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii la 
spadă individual și floretă echi
pe (f) ; ora 19 — Finala Ia flo
retă echipe (f).

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki șl sala Drujba) ora 17,30 
și ora 19,30 — Meciuri semifinale 
în turneul feminin. '

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regata a V-a.

LUNI 28 IULIE
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 10 — prăjină calificări, ora
10,30 — greutate (b) calificări,
ora 11 — 400 m (b) sferturi de 
finală, ora 11,35 — 200 m (f) serii, 
ora 12,30 — 1500 m (f) serii, ora
17 — 100 mg semifinale, ora 17,20
— 200 m (b) semifinale, ora 17,30
— disc (b) finală, ora 17,35 — 
5000 m serii, ora 17,50 — lungime 
(b) finală, ora 19,15 — 100 mg finală, 
ora 19,30 — 400 m (b) semifinale, 
ora 19,45 — 200 m (f) sferturi de 
finală, ora 20,10 — 200 m (b) 
finală, ora 20,20 — 400 m (f) fi
nală, ora 20,35 — 3000 m obsta
cole semifinale.

BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 
11 — Italia — Cuba (f) ; ora 13
— Iugoslavia — Bulgaria (f) ; ora
18 — UJR.S.S. — Ungaria (f) ; 
ora 20,15 — Meciuri în grupele 
semifinale ale turneului masculin; 
(sala Ț.S.K.A.) ; ora 11 șl 13 — 
Meciuri în grupele semifinale ale 
turneului masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 și ora 18 — Meciuri 
eliminatorii.

CICLISM (Circuitul din Centrul 
sportiv al Sindicatelor) ora 10
— Proba de fond individual 
189 km.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmallovo) ora 14 — grupa B și 
ora 19 — grupa A concursul Ia 
categoria 100 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
17 — R. D. Germană — Dane
marca (m) ; ora 18,30 — Ungaria
— Cuba (m) ; ora 20 — Polonia
— Spania (m) in grupa A ; (sala 
Dinamo) ora 20 — U.R.S.S. — 
Iugoslavia (m) ; ora 17,00 — Ku
weit — Algeria (m) ; ora 18.30 — 
România — Elveția (m) în gru
pa B.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 13 — India — Ceho
slovacia (f) ; ora 14.45 — Austria
— Polonia (f) ; ora 17 — U.R.S.S.
— Zimbabwe (f).

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujniki) ora 10 — Eli

minatorii la categoria 86 kg ; ora 
19 — Recalificări și finală la ca
tegoria 86 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 șl ora 18
— Eliminatorii la categoriile 48, 
52, 62, 74, 90 și 100 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpilski) ora 17,30 — Finala la 
platformă (m).

POLO (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 11 — Meciuri în tur
neul pentru Ioc. 7—12 ; ora 17
— Meciuri în turneul final pentru 
loc. 1—6.

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii 
In proba de sabie echipe ; ona 14
— Eliminatorii la spadă indivi
dual ; ora 19 — Finala la spadă 
Individual.

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Libia — Iugo
slavia (m) în grupa B ; ora 19,30
— U.R.S.S. — Cuba (m) în grupa 
A ; (sala Drujba) ora 17,30 — 
Polonia — Brazilia (m) în grupa 
B ; ora 19,30 — Italia — Bulgaria 
(m) în grupa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regata 
a VI-a.

MARJI 29 IULIE
BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 

13, 18 și 20,15 — Meciuri în
grupele semifinale ale turneului 
masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiskl) ora 13 și ora 19 — Me
ciuri pentru sferturile de finală.

CALArie (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 8 și ora 14,15

— Marele premiu de obstacole 
echipe.

FOTBAL Moscova ora 20 — Me
ciurile semifinale.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B șl 
ora 19 — grupa A concursul la 
categoria 110 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
13 — Iugoslavia — Congo (f) ; 
ora 14,30 — Ungaria — Ceho
slovacia (f) ; ora 18,30 — U.R.S.S.
— R.D. Germană (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 11 — Meciul pentru 
locurile 5—6; ora 15 — Meciul 
pentru locurile 3—4; ora 17 — Fi
nala pentru locurile 1—2 in tur
neul masculin.

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujniki) ora 10 — Eli
minatorii Ia categoria 78 kg ; ora 
19 — Recalificări și finală la ca
tegoria 78 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 — Eli
minatorii la categoriile 52, 57, 68, 
74, 82, 100 și +100 kg ; Semifi
nalele Ia categoriile 48, 62 șl 90 
kg ; ora 18 — Eliminatorii la ca
tegoriile 52, 57. 68, 74, 82 100 și 
4-100 kg ; Turneu final Ia cate
goriile 48, 62 și 90 kg.

POLO (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 11 — Meciuri în tur
neul pentru loc. 7—12 ; ora 17
— Meciuri în turneul final pen
tru toc. 1—6.

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 13 — Eliminatorii 
în proba de sabie echipe ; ora 
19 - TBifei
echipe

VOLEI (Sala Drujba) ora 10 — 
Finala pentru locurile 7—8 ; ora 
18 — Finala pentru locurile 5—6; 
(sala de la complexul Lujniki) 
ora 17,30 — Finala pentru locurile 
3—4 ; ora 19,30 — Finala pentru 
locurile 1—2 in turneul feminin.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regata 
a Vil-a.

MIERCURI 30 IULIE
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 10 — lungime (f) calificări, 
ora 11,30 — ciocan oalificări, ora
16,30 — prăjină finală, ora 17 — 
50 Iun marș, ora 17,10 — 1500 m 
(b) serii, ora 18,20 — 200 m (f) 
semifinale, ora 18,35 — greutate 
(b) finală, ora 18,40 — 400 m (b) 
finală, ora 18,50 — 5000 m semi
finale, ora 19,55 — 1500 m (f) se
mifinale, ora 20,20 — 200 m (f) 
finală, ora 20,50 — sosirea In
cursa de 50 km marș.

BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 
11 — Finala pentru locurile 3—4; 
ora 18 — Finala pentru locurile 
1—2 în turneul feminin; ora 13 — Fi
nala pentru locurile 3—4 ; ora
20,15 — Finala pentru locurile 1—2 
în turneul masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 13 șl ora 19 — Me
ciuri pentru sferturile de finală.

CAIAC-CANOE (Baza nautică 
de la KrQatskoe) ora 10 — Elimi
natorii la Kl 500 m, CI 500 m, Kl 
500 m (f), K2 500 m, C2 500 m, 
K2 500 m (f) ; ora 16 — Recalifi
cări la Kl 500 m, CI 500 m, Kl 
500 m (f), K2 500 m, C2 500 m și 
K2 500 m (f).

CALARIE (Centrul de călărie ai 
sindicatelor) ora 9 șl ora 14,45 — 

Marele premiu de dresaj echipe.
HALTERE (Palatul sporturilor 

Izmallovo) ora 14 — grupa B și 
ora 19 — grupa A concursul de 
la categoria +110 kg.

HANDBAL (Sala Dlnamo) ora 
11 — Finala pentru locurile 
11—12 ; ora 12,30 — Finala pentru 
locurile 9—10 ; ora 14 — Finala 
pentru locurile 7—8 ; (sala Sokol
niki) ora 13 — Finala pentru 
locurile 5—6 ; ora 14,30 — Finala 
pentru locurile 3—4 ; ora 18,30 — 
Finala pentru locurile 1—2 în tur
neul masculin.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dlnamo) ora 13,30 — Austria — 
Cehoslovacia (f) ; ora 15,30 — 
U.R.S.S. — Polonia (f) ; ora 17,15
— India — Zimbabwe (f).

JUDO (Palatul sporturilor de 
ta complexul Lujniki) ora 10 — 
Eliminatorii la categoria 71 kg ; 
ora 19 — Recalificări și finală la 
categoria 71 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 — Elimi
natorii la categoriile 57, 68, 82 șl 
+100 kg ; semifinale la categoriile 
52, 74 și 100 kg ; ora 18 — Elimi
natorii 1a categoriile 57, 68, 82 șl 

+100 kg ; Turneu final ia cate
goriile 52, 74 și 100 kg.

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii
îu proba de spadă echipe.

TIR CU ARCUL (Complexul 
sportiv al sindicatelor) ora 10 — 

36 lovituri de la 70 m In con
cursul feminin ; 36 lovituri de la 
90 m în concursul masculin ; ora 
14 — 36 lovituri de la 60 m in 
concursul feminin ; 36 lovituri 
de la 70 m in concursul mascu
lin.

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 șl ora 19,30 — 
Meciuri semifinale în turneul 
masculin ; (sala Drujba) ora 11
— Finala pentru locurile 9—10 în 
turneul masculin ; ora 17,30 șl ora
19.30 — Meciuri semifinale m 
turneul masculin.

JOI 31 IULIE
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 10 — înălțime (b) calificări, 
disc (f) calificări, ora 10,30 — 
4X100 m (b) serii, ora 11 — 
4X100 m (f) serii, ora 17 — ciocan 
finală, ora 18,30 — 4X100 m
(f) semifinale, ora 18,50 —

4X100 m (b) semifinale, Iung- 
glme (f) finală, ora 19,15 — 3000 
m obstacole finală, ora 19,35 — 
4X400 m (f) serii, ora 20,15 — 
4X400 m (b) serii, ora 21 — 1300 
m (b) semifinale.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 13 și ora 19 — Meciuri 
semifinale.

CAIAC-CANOE (Baza nautică 
Krîla'tskoe) ora 10 — Eliminatorii 
la Kl 1000 m, CI 1000 m, K2 1000 
m, C2 1000 m, K4 1000 m ; ora 16
— Recalificări la Kl 1000 m. Ui 
1000 m, K2 1000 m. C2 1000 m, 
K4 1000 m.
CALARIE (Centrul de călărie 

al sindicatelor) — ora 9 Marele 
premiu de dresaj echipe.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dlnamo) — ora 10 — Polo
nia — Cehoslovacia (f) ; ora 

11,45 — Austria — Zimbabwe (f) 1 
ora 15,30 — UJl.S.S. — India (f).

JUDO (Palatul sporturilor de 
la complexul Lujniki) ora 10 — 
Eliminatorii la categoria 65 kg ; 
ora 19 — Recalificări șl finală la 
categoria 65 kg.

LUPTE LIBERE (complexul 
sportiv T.S.K.A.) ora 10 — Elimi
natorii pentru categoriile 57, 68, 
82 și +100 kg j ora 18 — Semifi
nale și turneu final pentru cate
goriile 57, 68, 82 șl +100 kg.

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 11 șl ora 19 — Eli
minatorii și finală In proba de 
spadă echipe.

TI» CU ARCUL (Complexul 
sportiv al sindicatelor) ora 10 — 
36 lovituri de la 50 m ta con
cursul masculin șl feminin ; ora 
14 — 36 lovituri de la 30 m ta 
concursul masculin șl feminin.

VINERI 1 AUGUST
ATLETISM (Stadionul Lujmkn 

ora 16,30 — înălțime (b) finală, 
ora 17 — 4X100 m (f) finală, disc 
(f) finală, ora 17,15 — plecarea 
la maraton, ora 17,30 — 1500 m 
_1J>) finală arg 17,50 — 4X100 m 

(b) finală,’ ora 18,05 — 1500 m (11 
finală, ora 18,20 4X400 m
(f) finală, ora 18,35 — 5000 m fi
nală, ora 19 — 4X400 m (b) fina
lă, ora 19,25 — sosirea la mara
ton.

CAIAC-CANOE (Baza nautică 
Krîlatskoe) ora 10 — Semifinale 
la Kl 500 m, CI 500 m, Kl 500 m, 
(f). K2 500 m, C2 500 m șl K2 
500 m (f) ; ora 16 — Finale la 
Kl 500 m, CI 500 m, Kl 500 m 
(f), K2 500 m, C2 500 m șl K2 
500 m (f).

CALARIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 10 — Marele 
premiu de dresaj, probă indivi
duală.

fotbal (Stadionul Dinamo) 
ora 20 — Finala pentru locurile 
3—4.

JUDO (Palatul sporturilor de 
la complexul Lujniki) ora 10 — 
Eliminatorii la categoria 60 kg ; 
ora 19 — Recalificări și finală Ia 
categoria 60 kg.

TIR CU ARCUL (Complexul 
sportiv al sindicatelor) ora 10 — 
36 lovituri de la 70 m în con
cursul feminin ; 36 lovituri de la 
90 m în concursul masculin ; ora 
14 — 36 lovituri de la 60 m In 
concursul feminin, 36 lovituri de 
la 70 m în concursul masculin.

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Finala pen
tru locurile 3—4 ; ora 19,30 — Fi
nala pentru locurile 1—2 ta tur
neul masculin ; (sala Drujba) ora
17.30 — Finala pentru locurile 
7—8 ; ora 19,30 — Finala pentru 
locurile 5—6 în turneul masculin.

SIMBĂTĂ 2 AUGUST
BOX (Complexul sportiv Olim

piiskl) ora 15 — Meciurile finale.
CAIAC-CANOE (Baza nautică 

Krilatskoe) ora 10 — Semifinale 
la Kl 1000 m, CI 1000 m. K2 1000 
m, C2 1000 m, K4 1000 m ; ora 
16 — Finala la Kt 1000 m, CI 
1000 m, K2 1000 ra, C2 1000 m, 
K4 1000 m.

FOTBAL (Stadionul Lujniki) 
ora 19 — Finala pentru locurile 
1—2.

JUDO (Palatul sporturilor de la 
eoni plexul Lujniki) ora 10 — E- 
liminaterii la categoria open ; 
ora 18 — recalificări și finală la 
categoria open.
tir CU ARCUL (Complexul 

sportiv al sindicatelor) ora 10 — 
36 lovituri de la 50 m ta con
cursul masculin șl feminin ; ora 
14 — 36 lovituri de la 30 m ta 
concursul masculin șl feminin.

DUMINICA 3 AUGUST
CALARIE (Stadionul Lujniki) 

ora 7 și ora 12,30 — Marele pre
miu de obstacole, probă indivi
duală.

Festivitatea de închidere a 
Jocurilor celei de a XXII-a Olim
piade modeme.



i urneul internațional de box din Capitală însemnări dinlr-o tabără a sportului nostru național

ECHIPA BUCUREȘTIULUI 
S-A CLASAT PE PRIMUL LOC

400 DE ȘCOLARI S-AU PREGĂTIT LA MANGALIA
Vineri seara, pe stadionul Ciu

lești, s-au disputat finalele tur
neului internațional de box re
zervat reprezentativelor de ju
niori ale capitalelor unor țări so
cialiste. Obținînd cinci victorii fi
nale. tinerii pugiliști bucureșteni 
au ocupat primul loc în clasa
mentul pe echlne.

Cum la categoria 48 kg cîștigă- 
torul turneului (G. Kevai — Buda
pesta) a fost desemnat fără lup
tă D. Blagoev (Sofia) fiind oprit 
de’ medic să boxeze, reuniunea 
finală a început cu partida 
„muștelor". Bucureșteanul Costul 
Stancu l-a întîlnit pe I. Tiird 
(Budapesta), pugilist combativ și 
decis ră cîștige disputa. Primul 
rund a fost dominat de TUro, 
mai decis în atac. In următoa
rele trei minute. Stancu a în
ceput să folosească mai des di
rectele de dreapta cu care șl-a 
ținut la distanță adversarul, ob- 
ținind avantajul necesar victo
riei.

La „vcvvw? -----------
fără luptă Vasile Bărbat, adver
sarul “

..cocoș" a devenit clștigător
sarul său, M. Marinov (Sofia), 
fiind accidentat în semifinale.

Un meci frumos și viu disputat 
» fost cel al penelor Mihai Gru- 
escu și J. Sziics (Budapesta). 
Sziics, adversar - puternic, a ta- 
cercat încă de la început să-l 
surprindă pe Gruescu cu lovituri 
tari, dar boxerul bucureștean a 
folosit bine directa de stînga, ză- 
dărniclndu-1 majoritatea tentati
velor. Cu repetate contre de 
dreapta, Gruescu a fost superior

și în ultimul rund. cînd_ Sziics a 
început să manifeste semne de 
oboSeală. La semiușoară,' Gelu 
Hudișteanu a fost depășit de S. 
Smimov (Moscova), boxer înalt, 
tehnic și cu garda inversă.

Meci „în familie4* la ușoară : 
Aurel * Păsărică (București I) și 
Petre Crăciunescu (București II). 
Partidă disputată frumos, corect, 
de către cei doi combatanți și e- 
chilibrată pînă în ultimul minut 
de luptă, cînd antrenorul Gh. I- 
liuță :a aruncat prosopul elevului 
său (P. Crăciunescu), cerîndu-i 
abandonul (! ?). Explicația ’ges
tului total inoportun aveam s-o 
aflăm ulterior. Primise dispoziție 
de la tov. Mihai Anghel, secretar 
al C.M.E.F.S. București

Unul " ’ ’
boxeri 
vedit 
tean ____ „ _ _______ _ _
finalelor, el a mai obținut o vic
torie pe cit de prețioasă, pe atît 
de clară. De data accas’ta l-a în
vins pe z. Nagy (Budapesta), bo
xer tehnic, ’’ .
picioare, pe care l-a dominat în 
permanență 
și un-doi-uri. Celelalte rezultate : 
S. Jlrîmik (Budapesta) b.p. M. 
Musaev (Moscova), V. Rakievici 
CMoscova) b.p. z. Fuzesi (Bu
dapesta), S. Fomenko (Moscova) 
b. ab. 2 I. Iliev (Sofia), V. Kar- 
militin (Moscova) b.ab.l J. Or- 
mai (Budapesta).

dintrel cel
al turneului 
semi-tnljlociul _____

Gheorghe Encuna. In gala

„MEMORIALUL COVACI"
BRAILA, 18 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Marți 
a început în localitate cea de a 
7-a ediție a competiției pugi- 
listice „Memorialul Covaci". 
Prestigioasa întrecere, desfășu
rată în memoria celui care a 
fost Ion Covaci, redutabil bo
xer de pe meleagurile brăilene, 
a atras în acest an la startul 
ei 113 participanți, reprezentînd 
21 de cluburi șl asociații spor
tive din întreaga țară.

Competiția de la Brăila consti
tuie, pentru majoritatea sporti
vilor prezenți aci, un bun pri
lej de verificare a pregătirii 
efectuate în vederea apropiate
lor faze de zone din cadrul 
campionatului național indivi
dual de box. Privite din acest 
punct de vedere, majoritatea 
loturilor de boxeri prezente pe 
rmgui brăleaiî, '-^tn? tincT?, Jfi 
frumoase perspective de pro-

în C.C.E. la hochei

STEAUA BUCUREȘTI 
VA ÎNTÎLNI

PE DYNAMO BERLIN
Cîștigătoare a titlului națio

nal, echipa de hochei Steaua va 
lua parte în sezonul viitor la 
„Cupa campionilor europeni". 
Organizatorii întrecerii (forul 
de specialitate vest-german) au 
stabilit ca primele partide să 
aibă loc la 9 octombrie (jocu
rile tur) și 23 octombrie (jocu
rile retur). Formația bucureș- 
tcană va întilni în prima rundă 
a competiției campioana R. D. 
Germane, Dynamo Berlin, me
ciul tur uimind să se desfășoa
re la Berlin.

ÎMPĂTRIT SUCCES AL
Nici joi după-amiază nu ne-a 

fost dat să vizionăm o reuniune 
care să lasă din tiparul (medio
cru plnă în prezent) al celor pro
gramate la mijloc de săptămînă. 
Deși organizatorii au venit cu 
ceva „nou" (opt alergări în loc 
de șapte), numărul concurenti- 
lor, ca șl valoarea acestora, au 
fost în nota obișnuită : puțini și 
modești. în asemenea situație și 
calitatea spectacolului a avut de 
suferit, 
Toduță (un antrenor cu 
țină „firmă", dar foarte 
clos șl cu mult... apetit 
victorie) n-ar fi realizat 
taculos împătrit succes 
sela. Salata, Iberic, Herda — 
proape că nu am fi avut 
scrie despre ____ ____i___

Vesela, realizînd un substanțial 
salt de valoare, l-a întrecut des
tul de ușor pe Copist, cu care, 
de data aceasta, s-a mers la clș- 
"" • *•—- o 

de 
si-a

iar dacă formația 
mal pu- 
conștlin- 

pentru 
un spec- 
— Ve- 

a- 
_ ___ oe

aoeastă reuniune.

D.

tig : salata, fugind 1:29,7 pe 
distanță (2099 m) cu care 
obicei nu prea se împacă, .. _ 
înșirat adversarii ne drum (singu
rul care a încercat să-l opună o 
oarecare rezistentă fiind Harțag). 
iar iberic șl Herda. aceasta din 
urmă avînd în sulky pe apran-

Sportul

mal buni 
s-a do- 
bucureș-

cu un bun joc do
cu repetate directe

Mihai TRANCA

LA BOX
gres. O bună impresie au lăsat 
pînă acum reprezentanții secți
ilor de la Steaua, A.S.A. Cluj- 
Napoca, A.S.A. Bacău, 
Iași etc.

Dintre participanți 
marcat cîteva elemente 
moașe perspective de . _
cum sînt : T. Peroșu și C. Tă- 
nase (ASA Cluj-Napoca), FI. 
Dima (ASA Bacău), V, Ciobanu 
și V. Mihăilă (Steaua), C. Ro
dea (Nicolina Iași). Partidele 
disputate în galele preliminare 
au furnizat și cîteva surprize, 
dintre care amintim victoriile 
realizate de T. Ghinea (Meca
nică Fină Buc.), la Al. Șchiopu 
(Steaua), I. Guță (Box Club 
Brăila) la Al. Zbuchin (Steaua), 
N. Șchiopu (Box Club Brăila) 
la N. Șeitan (Litoral Mangalia), 
T. Roșu (ASA Cluj-Napoca) la 
I. Pop4r\aifcoliha iWî)7 » .Pe-, 
tropavlovschi (Mecanică Fină 
Buc.) la A. Tomozei (Box Club 
Galați) și I. Neculai (ASA Ba
cău) la I. Captari (Metalul 
București).

Finalele competiției vor avea 
Ioc sîmbătă seara.

Nicolae COSTIN

Nicolina

am re- 
cu fru- 
progres,

PENTRU A DEVENI BUNI

Echipa Școlii generale din Turnu Roșu (Sibiu), cîștigătoarea 
„Cupei speranțelor" la oină. Rîndul din față (de la stînga) : V. 
Coștei, I. Coștei, S. Căbunea, L. Crăciun, V. Purece, A. Ciolan, 
’ - ■ — - — - _ antrenorul echipei, S. Purece,

echipei, Lj. Cîrpătorcea, G. Barbu,
In picioare : 
S. Frățilă, C.
N. Crăciun ji

la oină.
___ Căbunea, _. 
prof. Vasile Toader 
Deneș — căpitanul

FI. Morar.
putea alege, pentruNici nu se .

o tabără de școlari care se pre
gătesc să preia, de la cel mari, 
ștafeta sportului nostru național, 
un loc mai potrivit de instruire 
decît Mangalia. Aici, pe stadionul 
„23 August", peste 400 de oinlști 
din categoria... speranțe și-au dat 
tatîinire, săptămina trecută, pen
tru o competiție pe care o în
drăgesc cu toții. Dar mal înainte 
de a scrie despre întreceri să no
tăm ca remarcabilă inițiativa Mi
nisterului Educației și Învățămîn- 
tului, a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și a 
C.N.E.F.S, (prin federația de spe
cialitate) de a asigura formarea 
unor viitor! otaiști. Dacă ținem 
seama de faptul că întreaga ac
țiune a fost coordonată de profe
sori, ne întărim convingerea că 
școala poate redeveni — așa cum 
este firesc — leagănul acestui 
frumos sport. In această ordine 
de idei, directorul taberei de la 
Mangalia, profesorul Constantin 
Dumitrescu, ne spunea : „Nu este 
pentru prima oară cinci organi
zăm tabere de oină. Dar cea de 
anul acesta a fost mai cuprinză
toare decît toate, cele 32 de e- 
chipe prezente venind din locali
tăți situate în aproape toate zo
nele țării. Mai mult, au fost pre
zente și formații din județe unde 
oină se practica sporadic sau de
loc, așa cum este cazul Hunedoa
rei sau Covasnei. Toate acestea, 
ca și modul cum cadrele didacti- 

_ Jie J'U ihțeiVs să se achite de res
ponsabilitatea primită ne dau' ga
ranția că sîntem pe un drum 
bun".

După o săptămînă de instruire, 
de antrenamente și de schimburi 
de experiență, a doua parte a 
șederii în tabără a fost rezervată 
desfășurării ediției din acest an 
a „Cupei speranțelor". Cum spu
neam. întrecerea a avut Ioc pe 
(itadionul „23 August", adică a-

colo unde cu puțin timp în urmă 
s-a disputat și finala „Cupei 
României" (am reținut remarca 
unui școlar din părțile Neamțului, 
care ar fi dorit ca printre mulții 
Invitați pe care copiii! l-au avut 
printre el in perioada de tabără 
și competițională să se afle șl un 
Jucător cunoscut ; In viitor acest 
amănunt n-air trebui scăpat din 
vedere, mai ales că și oină are

OINIȘTI
maeștri ai sportului, deci perso
nalități cie prim rang), coea ce a 
conferit întrecerii o notă de con
tinuitate și o dovadă a preocu
pării pentru ca la timpul potrivit 
schimbul de generații să se poată 
face normal.

Oiniștii au fost împărțit! în 4 
s-erii de cîte 8 echipe fiecare, ju- 
cîndu-se sistem turneu, exact ca 
în competițiile mari. Primele 8 
clasate, după o primă triere, au 
concurat pentru ciștigarea1 ..Cilvi 
speranțelor*4. După cum ne spu
neau profesorii și arbitrii care au 
oficiat s-a jucat la un bun nivel. 
S-a observat, totodată, că cel mai 
bine au evoluat formațiile jude
țelor în care senior.il ocupă po
ziții fruntașe în întrecerile re
zervate lor : Teleorman, Suceava, 
Neamț, Sibiu, Olt și altele.

Clasamentul primelor 8 echipe î 
1. Școala generală Tumu Roșu 
(jud. Sibiu) — cîștigătoarea „Cu

pei speranțelor” (antrenor V. Toa
der), 2. Școala generală Rîmni- 
celu (Buzău, antrenor Ion Ena- 
che),3. Școala generală Crîngu 
(Teleorman, antrenor A. Brînco- 
veanu), 4. Școala generală Frasin (Suceava, . ~ -- - -
Școala generală 
antr. C. Preda)v _____ „____
nală Gherăieștâ (Neamț, antr. V. 
Ciuștea), 7. școala generală Dră- 
gănești-Olt (Olt, antr. S. Croito
rii), 8. Școala generală Mogoșoaia 
(București, antr. Alexandra Pă- 
trașcu). Iată că majoritatea echi
pelor fruntașe sînt din localități 
rurale, încă o dovadă că tot la 
sate, conform tradiției, se învață 
foarte bine oină.

Ion GAVRILESCU

aintr. ton Netea), 5. 
Afumați (Dolj, 

6. Școala gene-

T/NEM NOȘTRI TENISMANI

IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
în aceste zile tineri jucători 

de tenis din țara noastră iau 
parte la importante competiții 
oficiale internaționale (etape de 
zonă). Cadeții și cadetele (năs- 
cuți 1964) vor fi prezenți la 
C.E. Băieții vor concura în lo
calitatea italiană Forli. însoțiți 
de antrenorul Gh. Boaghe, au 
făcut deplasarea : Emil Hnat, 
Cristian Moroșan, Dorel Pop, 
Mihai Vanță și Florin Chiru. 
Aceeași competiție, rezervată 
fetelor, se dispută la Atena. 
Lotul nostru este format din :

Luminița Sălăjan, Cristina Ca- 
z.acliu, Daniela Moise, Liliana 
Pop, Alice Dănilă. Tenismanele 
sînt însoțite de profesoara Eca- 
terina Roșianu.

Tradiționala „Cupă de cristal", 
competiție de tenis rezervată 
juniorilor, se desfășoară in lo
calitatea cehoslovacă Hutka de 
lîngă Praga. Antrenorul Vladi
mir Crevenciuc 
torul lot : Dan 
Popa, Georgeta 
la Precup.

a însoțit urmă- 
Caragață, Sorin 
Onel și Gabrie-

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-

La Buenos Aires și Reykjavik

ÎNCEP „SEMIFINALELE CANDIDAȚILOR"
• Korcinoi - Polugaevski

LA CLUJ-NAPOCA AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE CICLISM PENTRU JUNIORI

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin tele
fon). Joi dimineață au început 
pe șoselele din preajma, munici
piului Cluj-Napoca campionatele 
naționale de fond rezervate ci
cliștilor juniori. Pînă în prezent 
a avut loc proba de contratimp 
pe echipe, pentru ambele cate
gorii do juniori. In prima zi, pe 
o căldură toridă, s-au desfășurat 
pe șoseaua Cluj-Napoca — Dej, 
pe distanta de 40 km (20 km dus 
— 20 km întors) disputele for
mațiilor în a căror componență 
au intrat juniorii mici. In to
tal, s-au întrecut 17 formații.

FORMAȚIEI D. TODUJA
HI PISM

țiul M. Jula, debutant ta probele 
publice, ne-au oferit r' ' 
sosiri frumoase. In rest, 
demn de consemnat.

REZULTATE TEHNICE 
1: 1. Rodița ~ " ’■
1:39,5, 2. Tușa, 
dtaea 5. Cursa 
(I.R. Nicolae) __  ____
Neguran, 3. Valentin. Simplu 2,50, 
ordinea 15, event 6, ordinea tri
plă 249. Cursa a 3-a : 1. Vesela 
(I. Bănică) rec. 1:29,0, 2. Copist, 
3. Răpită. Simplu 2, ordinea 16, 
event 7. ordinea triplă 205. triplu 
dȘtlgător 77. Cursa a 4-a: 1.
Armeanca (N. Simion) rec. 1:32,6, 
2. Tamarlnt, simplu---- ---------
25, event 5. 
Iberic (D. " 
Oltenița. 3. 
ordinea 16, 
triplă 1009. 
Salata (M. 
Harțag, 3. 
dinea 15, __ ______  ____
2449. triplu cîștigător 314. Cursa a 
7-a s 1. Herda (M. Jula) 
2. Gurița, 3. Coridei, Simplu 3. 
ordinea 9, event 48. Cursa a 8-a: 
1. SibUa CM. ștefănescu), 2. Her- 
lea. Simplu 1,70, ordinea 13. event 
13.

singurele 
, nimic

(I. Oană) 
simplu, 2, 
a 2-a : 1.
rec. 1:41,3,

Cursa 
Toduță) 
Servant, 

event 
Cursa 

lorga) 
Balerin, 

event 83.

Cursa 
rec. 
or- 

Onlx 
2.

2,50, ordinea 
a 5-a : 1.
rec. 1:26,8,2.
Simplu 7, 

18. ordinea 
a 6-a : 1.

rec. 1:29.7, 2.
Simplu 3, or- 

ordinea triplă
rec. 1:30,9.

Gh. ALEXANDRESCU

După primii 20 km parcurși re
prezentativa Voința Arad o con
ducea cu 30 s, pe principala fa
vorită a întrecerii, formația Voin
ța București. La întoarcere, echi
pierii din București au reușit să 
recupereze secundele pierdute și 
să cîștige cursa cu un avans de 
38 s. Clasament : 1. Voința Bucu
rești (Mitran, Filip, Ion, Gancea) 
58:07,5 — medie orară 41,300 km, 
2. Voința Arad 58:45,2, 3.C.S.S. 1
București lh 01:05.

Vineri, pe aceeași șosea, dar pe 
distanța de 70 km (35 km dus — 
35 km întorf) s-au întrecut iunio- 
rii mari. Cele 12 echipe în
concurs au beneficiat de un timp 
mai răcoros fapt care le-a per
mis să alerge ,în condiții tehnice 
ceva mai favorabile. Victoria fi
nală a revenit — după o luptă 
strinsă — reprezentativei Metalul 
Plopeni (Constan tlnescu. Oprea. 
Apostol, Bulăneanu) cu timpul de 
lh 36:32 — medie orară 43,508 km. 
2. C.S.Ș. Brăila lh 36:39, 3. C.S.Ș. 
1 București lh 37:36. întrecerile 
continuă.

L LESPUC cores p.

Lumea șahului se află în preaj
ma unui eveniment așteptat cu 
cel mal mare Interes : la sfirși- 
tul acestei săptămîni vor începe 
întrecerile semifinale din cadrul 
meciurilor candidaților pentru 
desefnnarea șalangerului oficial al 
campionului lumii. La această oră, 
deși Olimpiada de la 
polarizează atenția ____
sportului, se fac suficiente 
mentaril și pe marginea 
două meciuri de șah, se l 
sează pronosticuri.

La Buenos Aires se vor __ 
tîlnl Viktor Korcinoi și Lev Po- 
lugacvski, jar la Reykjavik — 
Lajos Portisch șl Rudolf Hiibner. 
Se va juca pe distanța a 16 par
tide, fiind necesare 8'/, n pen
tru victorie. în caz de egalitate, 
la 8—8, se vor mai disputa 4 
partide de baraj și dacă egali
tatea persistă se dă cîștig de 
cauză jucătorului care a obținut 
mai multe victorii cu piesele ne
gre. Dealtfel, potrivit acestei 
clauze regulamentare Lajos Por
tisch s-a calificat ta dauna lui 
Boris Spasski.

In întîlnlrea din capitala Argen
tinei, specialiștii îl socotesc pe 
Viktor Korcinoi drept favorit. A- 
pelînd la statistică, să consemnăm 
că și în ciclul trecut al întrecerii 
cel doi mari maeștri s-au Intîl- 
nit ta semifinală. Victoria l-a re
venit La scor lui Korcinoi, cu

Moscova 
Iubitorilor 

co 
ceior 

avan-
în-

șl Portisch - Hiibner
V'li—i'li (+3—1=7). Dar să nu ui
tăm că Polugaevski se află ta- 
tr-o formă excelenta. reușind 
performanța de a fl eliminat în 
sferturi pe Mihail Tal, cu 3 par
tide cîștigăte și nici o tafrîngere. 
Privit prin această prismă, me
ciul ni se pare totuși echilibrat.

La Reykjavik, Lajos Portisch șj 
Rudolf Hiibner se întâlnesc „în 
premieră". Comentatorii acordă 
prima șansă maghiarului Portisch, 
punînd în balanță uriașa sa eru
diție teoretică, pregătirea minu
țioasă pe care o face în vederea 
oricărei tatîlnirl, faptul că în 
„laboratorul Portisch" toți marii 
Jucători ai lumii au fost puși... 
sub microscop. Dar șl Hiibner a 
obținut în ultima vreme o serie 
de rezultate excelente, iar în 
interzonalul de la RIO de Janeiro 
s-a clasat, la egalitate cu Por
tisch șl Petrosian, pe primul loc. 
Marele maestru vest-german este 
cunoscut pentru tenacitatea șl pu
terea sa de luptă, pentru stilul 
său pozițional foarte solid, pen
tru faptul că pierde extrem, de 
greu.

Iată, așadar, două meciuri deo
sebit de atractive, învingătorii 
lor urmînd să se tatîlnească. pînă 
la 1 decembrie, ta finala can- 
didațllor (24 partide) care-1 va 
desemna pe adversarul campio
nului lumii în meciul pentru ti
tlul din 1981. (V. Ch.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Sofia, a înce

put competiția pentru junioare 
dotată cu „Cupa Start". Echipa 
României a învins cu 60—57 selec
ționata Iugoslaviei. Alte rezulta
te : Bulgaria (B) — Finlanda 
69—29 ; Cehoslovacia — Bulgaria 
(A) 60-47 ; Polonia — Italia 
69—67.

CICLISM • Etapa a 20-a a Tu
rului Franței, disputată contra- 
cronometru individual, la Saint
Etienne, pe distanța dd 34,350 km. 
a fost cîștigată de olandezul Joop 
Zoetemelk, cu timpul de
El se menține lider.
FOTBAL • La Halmstad, 

ciul amical dintre reprezentativele 
Suediei și Islanded s-a Încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0). • Turneul 
de la Lille a fost cîștigat de F.C. 
Lille, oare în finală a întrecut cu 
I—0 (1—0) pe F.C. Nantes. Pen
tru locul trei, echipa braziliană 
Belo Horizonte a dispus cu 4—1 
(2—0) de S.V. Hamburg 0 La 
Varșovia, în meciul dintre echlpe-

mc-

le de tineret ale Poloniei și Bul
gariei, oaspeții au repurtat victo
ria cu 2—0 (1—0).

HANDBAL 0 în cadrul tur
neului pentru echipe de tineret 
de la Varșovia, echipa Poloniei a 
învins cu 15—13 selecționata 
U.R.S.S., iar echipa Cehoslovaciei 
a întrecut cu 20—13 reprezentativa 
de juniori a Poloniei .

ȘAH 0 In turneul internațio
nal femtair de la Nalenchow (Po
lonia), după șase runde, conduce 
maestra poloneză Malgorzata cu 
4 p (1), urmată de Margareta 
Mureșan — 4 p șl Ctonkis (Un
garia) — 3 p. In runda a șasea, 
Margareta Mureșan a învins-o. cu 
negrele pe olandeza Fanny He- 

emskerk 9 In turneul „Pri
etenia balcanică", aflat ta curs . 
de desfășurare Tă Sokolac (Iugo
slavia), clupă 6 runde conduc Mi
hai Șubă (România) șl Ylmaz 
(Turcia), cu cîte 4’/, p. urmați 
de Knezevlcl (Iugoslavia) și Ku- 
kunakis (Grecia), cu cîte 3'/a p.

C. Ionescu ocupă locul 6,cu 3 p.
TENIS 0 S-au încheiat meciu

rile semifinalelor „Cupei Galea". 
Rezultate : Aviles (Spania) : Spa
nia — Cehoslovacia 3—0 : Belgia 
— Israel 5—0 ; Royan (Franța) : 
Franța — Gliile 4—1 ; Romania — 
Olanda 3—2 (echipa țării .noastre 
s-a clasat pe locul 3. în grupă) ; 
Montecatini (Italia) : Italia — Ar
gentina 2—2 (meciul decisiv a 
fost amînat din cauza ploii) ; 
Maribor (Iugoslavia) : U.R.S.S. — 
Australia 3—2 : R.F. Germania — 
Iugoslavia 5—0. Pentru turneul fi
nal care va avea loc Ia șfîrșitul 
acestei luni la Vichy 
s-au calificat echipele 
Franței, Spaniei, Italiei 
gentinei. 0 In turneul 
Stuttgart (turul 2), Iile 
l-a învins cu 6—2. 6—3 pe italia
nul Zugarelli. 0 La Baastad. In 
primul tur al probei de simplu 
feminin, Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—2, 6—1 oe Marietta Pakker 
(Olanda).

(Franța) 
U.R.S.S., 
sau Ar
de la
Năstase

senior.il


Pregătirile divizionarelor A

F.C. BAIA MARE SPERĂ M NU MAI RATEZE 
CALIFICAREA ÎN CUPELE EUROPENE

26 iunie a fost ziua cînd s-a 
dat startul pregătirilor la F.C. 
Baia Mare pentru noul cam
pionat. S-a pornit cu motoarele 
ambalate în plin : cite două 
antrenamente în fiecare zi și o 
suită de meciuri amicale — 
majoritatea lor susținute acasă 
și cîteva în deplasare. La 
apelul antrenorilor Viorel Ma- 
teiaxhi și Traian Ivănescu au 
răspuns „prezent" : Frank și 
Verdeș — portari ; Molnar, 
Borz, Condruc, Sabău, Koller 
— fundași ; P. Kadu, Bălan, 
Mureșan, Hofmcister — mijlo
cași ; Sepi, Ciohan I, Ciohan II. 
Terheș, Roznai, Buzgău, Deac, 
Hotico — înaintași. Din lotul 
ediției trecute lipsește, purtăto
rul tricoului cu nr. 1 — Arieiu, 
pus pe lista de transferare, ca 
urmare a absolvirii Institutului 
de subingineri. în vacanță, cîți- 
va jucători au urmat tratamen
te medicale : Sabău (suspect de 
ruptură de menise), Kolier (o 
recidivă a unei entorse), Mu
reșan (ruptură musculară la 
coapsa dreaptă), Roznai (încă 
sub tratament pentru o tendi- 
nită). și Terheș (supus unei

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
• F. C. ȘOIMII SIBIU (Ia 

cîrmă cu antrenorul Panteli- 
mon Bratu) și-a reluat *pregă- 
țjrne pentru noul sezon fixîn- 
du-și și un bogat calendar de 
jocuri amicale. Iată suita jocu
rilor perfectate : cu F.C.M. Ga
lați (duminică 21 iulie), cu 
A.S.A. (23 iulie), cu F. C. Ar
geș (24 iulie) — toate la Sibiu, 
meci retur cu A.S.A. ț(2(i iulie, 
la Tg. Mureș), Gaz metan Me
diaș (27 iulie), cu Panionios din 
Grecia (30 iulie, echipa adusă de 
Sportul studențesc), cu MAGD 
Sport Club Damasc (8 august) 
Și cu Gaz metan Mediaș (10 
august, retur).

• RAPID ARAD a început 
pregătirile în ziua de 8 iulie. 

operații de polipi). • Ce nou
tăți ? „în funcție de necesită
țile formației — ne-a explicat 
Viorel Mateianu. în primul 
rînd — a portarului. Sîntem 
în tratative avansate cu Necula 
Răducanu și cu Moldovan, fos
tul portar al naționalei de ju
niori. Pentru linia de fundași: 
Kaizer — de la Olimpia Satu 
Mare, Onuțan — de la A.S.A. 
Tg. Mureș și Olteanu — de . la 
Unirea Dej, iar pentru înain
tare : Dragomirescu și Roatiș 
— care revin de la Minerul 
Cavnic, și Frățilă — de la 
Energia Slatina". • Pregătirile 
au loc acasă. De ce ? „Condu
cerea clubului, sprijinită per
manent și substanțial de orga
nele locale, a creat și creează 
condiții optime pentru ca acti
vitatea să se desfășoare aici 
cit mai bine", ne spunea Mihai 
Bob, vicepreședintele lui F.C. 
Baia Mare. • Cu ce obiectiv 
s-a pornit la drum ? „Dorința 
noastră este să ocupăm o po
ziție mai bună decît în cam
pionatul trecut, dar am fi mul
țumiți dacă intrăm într-o com
petiție europeană, fiindcă de

Antrenamentele se desfășoară 
acasă iar în program sînt pre
văzute mai multe partide ami
cale : cu Unirea Sînnicolau 
Mare (24 iulie), cu U.T.A. (26
iulie), cu Progresul Pecica (29
iulie), cu înfrățirea Oradea (31
iulie), cu U.M. Timișoara (3 și
10 august), cu Strungul Arad 
(7 august) și cu C.F.R. Arad 
(14 august). Antrenorii Dușan 
și Schweillinger au la dispo
ziție vechiul lot, care a readus 
echipa în Divizia B. Conduce
rea asociației este în tratative 
cu Găman și Mureșan (Elcond 
Zalău) ; va reveni Gal, care a 
activat în ultima perioadă la 
U.T.A. (Pavel Șodincă, coresp,). 

r
două ori am ratat-o Ia golave
raj — ne mărturisea Viorel Ma
teianu. De aceea, ca și în cei
lalți ani, am început cu pregă
tirea specifică, concomitent la 
toți factorii. Ne-am propus să 
îmbunătățim jocul apărării, fă
ră însă să se diminueze forța 
ofensivă, să se mărească capaci
tatea fizică a echipei, ;n așa 
fel îneît să fim la cîrma jocu
lui din minutul 1 pînă în mi
nutul 90. în toate evoluțiile 
sale, echipa va fi disciplinata, 
va respecta adversarii și spiri
tul de fair-play". • „Echipa 
poate urca maj sus, fiindcă 
componenții ei se cunosc bine 
și activează împreună de mai 
mulți ani, susține Condruc, că
pitanul formației băimărene. 
Are dreptate antrenorul nostru 
în ceea ce privește îmbunătăți
rea jocului apărării. Pentru a- 
ceasta, noi, apărătorii, vom de
pune eforturi susținute la an
trenamente și astfel vom fi bine 
pregătiți cînd va începe noul 
campionat". • Pentru că Con
druc a amintit de pregătiri, 
iată programul partidelor care 
vor fi susținute pînă la 2 au
gust : 20 iulie cu Corvinul Hu
nedoara, 22—28 iulie participa
rea la turneul pe care îl orga
nizează la Baia Mare, dotat cu 
„Cupa Minerului". • Să-i mai 
dăm, în final, din nou cuvîntul 
lui Viorel Mateianu : „Adre
săm un apel către toți jucătorii, 
antrenorii, de fapt tuturor di
vizionarelor A : întrecerea care 
va începe la 2 august să se 
desfășoare intr-un spirit spor
tiv, ceea ce înseamnă, în pri
mul rînd, apărarea șanselor, de 
Ia începutul pînă la sfîrșitul 
campionatului, pînă Ia ultima 
picătură de energie, indiferent 
de pozițiile ocupate în clasa
ment. Spune acest lucru un fost 
jucător, împotriva căruia, cred, 
nu s-a putut plînge nimeni de 
lipsă de fair-play, de atitudine 
incorectă pe terenurile de fot
bal".

Pompiliu VINTILĂ

SPORTUL STUDENȚESC Șl DINAMO TBILISI 
IN FINALA TURNEULUI DE LA CONSTANȚA
Pentru locurile 3-4, F. C. Constanța - F.C. Nafiflcluirg
Aseară a început, la Cons

tanța. un atractiv turneu inter
național de fotbal, cu partici
parea a' două renumite echipe 
de peste hotare. Dinamo Tbi
lisi și F.C. Magdeburg, foste 
campioane ale Uniunii’ Sovie
tice și, respectiv. R.D. Ger
mane, cărora li s-au alăturat 
Sportul studențesc și echipa 
clubului organizator. F.C. Cons
tanța. Au asistat peste 15 000 
de spectatori.

In primul joc al cuplajului, 
F.C. Constanța a întîlnit pe 
Dinamo Tbilisi. în fața căreia 
a cedat cu 1—2, prin golurile 
înscrise de Petcu (min. 17); 
respectiv Daraselia (min. 20) și 
Jvania (min. 48). A fost un joc 
plăcut, foarte disputat, compo
nenții echipei constărițene ri- 
dieîndu-se de multe ori la ni
velul reputaților lor adversari.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI• • * »
• CHIMIA RM. VÎLCEA — 

NIJMY BEIRUT 4—1 (1—1).
Golurile au fost realizate de 
Preda (min. 40, 69 și 71), Geor
gescu (min. 89), respectiv Abud 
(min. 29). CHIMIA : Constantin 
— Lepădatu, Basno, Iordan, 
Cincă — G. Stan, Stanca, Ci- 
lcan — Gîngu, Preda, Georges
cu. Au mal jucat : Roșea, M. 
Ștefan, Alexandru, Savu, Ro
taru, Coca II, Cîrceag. (S. Gior- 
noiu, coresp.).
• STEAUA, TREI JOCURI 

ÎN POLONIA. Abia înapoiată 
din Madagascar, echipa Steaua 
va pleca mîine în Polonia unde 
va susține, în cursul săptămînii 
viitoare, trei jocuri amicale.

• F.C. ARGEȘ —F.C.M. GA
LAȚI 2—0 (0—0). Au marcat 
Cîrstea (min. 67) și Bărbulescu 
(min. 80, din 11 metri).

• MÎINE, MECI AMICAL IN 
CAPITALA. Terenul I.C.S.I.M.

în meci vedetă. Sportul stu
dențesc a primit ’ replica echi
pei F.C. Magdeburg. Jocul a 
fost de o rară spectaculozitate, 
cu multe faze de gol. create 
mai ales de echipa bucureș- 
teană. care însă nu a reușit să 

înscrie. întîlnirea s-a terminat 
la egalitate (0—0) după 90 de 
minute de joc. astfel că s-a re
curs la loviturile de la 11 me
tri. Octavian Ionescu Chihaia. 
Tănăsescu și Grigore au reușit 
să înscrie și astfel echipa bu- 
cureșteană a cîștigat cu scorul 
de 4—2.

Duminică, se vor disputa me
ciurile : F.C. Constanța — F.C. 
Magdeburg (echipele învinse 
aseară) și Sportul studențesc — 
Dinamo Tbilisi (echipele învin
gătoare care își dispută finala 
turneului).

Cornel POPA — coresp.

(din str. Barbu Văcărescu nr. 
164) găzduiește mîine, de la ora 
11, jocul dintre divizionara .,C" 
I.C.S.I.M. și divizionara „A" 
Progresul Vulcan București.

• CONSFĂTUIREA ARBI
TRILOR DIVIZIONARI A. în 
perioada 21—25 iulie, va avea 
loc la P. Neamț consfătuirea 
arbitrilor divizionari A. Cu a- 

cest prilej, „cavalerii fluierului" 
vor fi supuși și testelor fizice 
și teoretice.

• AFLAM TRISTA VESTE a 
încetării din viață a lui Con
stantin Titel Ursache, vechi ac
tivist pe tărîmul fotbalului, u- 
nul dintre fondatorii clubului 
Sportul stildențesc.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DOUĂ SANSE ÎNTR-0 ZI!

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

Minerul Anina
C.F.R. Tini.
Rapid Arad
F.C. Bihor
C.I.L. Sighet
Minerul Lupeni
Mțlaluj Aiud
Metalurg. Cugir 
C.F.R. Cluj-Napoca

— F.C.M. Reșița
— Minerul M. Nouă
— Olimpia S. Mare
— Minerul Cavnic
— Aurul Brad
— înfrățirea Or.
— U.T. Arad
— U.M. Timișoara
— Dacia Orăștie

ETAPA A Il-a (24 august)

U.M. Timișoara 
înfrățirea Or. 
Dacia Orăștie 
F.C.M. Reșița 
U.T. Arad 
Minerul M. Nouă 
Aurul Brad 
Olimpia S. Marc 
Minerul Cavnic

— Rapid Arad
— C.I.L. Sighet
— C.F.R. Tim.
— Metalurg. Cugir
— Minerul Anina
— Metalul Aiud
— F.C. Bihor
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Lupeni

Metalul Aiud 
Aurul Brad 
înfrățirea Or.

ETAPA A VII 
U.T. Arad 
Metalurg. Cugir 
înfrățirea Or.
C.F.R. Cluj-Napoca 
C.F.R. Tim.
Minerul Cavnic 
Dacia Orăștie 
F.C.M. Reșița 
C.I.L. Sighet

— F.C.M. Reșița
— C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C. Bihor #

-a (28 septembrie)
— Aurul Brad
— Olimpia S. Marc
— Rapid Arad
— Metalul Aiud
— F.C. Bihor
— Minerul Anina
— Minerul Lupeni
— Minerul M. Nouă 
—. U.M. Tim.

ETAPA A VIII-a (5 octombrie)

F.C.M. Reșița — U.T. Arad
Olimpia S. Mare — înfrățirea Or.
C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet
Metalurg. Cugir — Minerul Cavnic
Minerul M. Nouă — U.M. Timișoara
F.C. Bihor — Dacia Orăștie

ETAPA A XIII-a (9 noiembrie)

ETAPA A II

F.C. Bihor
Aurul Brad 
Minerul M. Nouă 
Minerul Anina 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Rapid Arad 
Olimpia S. Mare 
Metalul Aiud 
C.F.R. Tim.

I-a (31 august)

— Minerul Lupeni
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet
— U.M. Tim.
— F.C.M. Reșița
— Metalurg. Cugir
— Minerul Cavnic
— înfrățirea Or.
— U.T. Arad

U.M. Tim.
Minerul Anina 
Olimpia S. Mare 
Minerul Lupeni 
Minerul M. Nouă 
Metalul Aiud 
Minerul Cavnic 
Rapid Arad 
F.C. Bihor

— Dacia Orăștie
— C.F.R. Cluj-Napoca 
—U.T. Arad
— C.I.L. Sighet
— Metalurg. Cugir
— Aurul Brad
— înfrățirea Or.
— C.F.R. Tim.
— F.C.M. Reșița

Dacia Orăștie
F.C. Bihor
Minerul Lupeni 
Metalul Aiud 
Mineru] Cavnic 
Metalurg. Cugir 
C.I.L. Sighet 
U.T. Arad 
U.M. Tim.

— înfrățirea Or.
— Olimpia S. Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca
— C.F.R. Tim.
— Rapid Arad
— Minerul Anina
— F.C.M. Reșița
— Minerul M. Nouă
— Aurul Brad

ETAPA A XlV-a (16 noiembrie)

ETAPA A IV-a (7 septembrie)

C.I.L. Sighet
C.F.R. Cluj-Napoca 
U. T. Arad 
Metalurg. Cugir
Dacia Orăștie
F.C.M Reșița
C.F.R. Tim. 
Minerul Lupeni 
înfrățirea Or.

— Metalul Aiud
— Minerul M. Nouă
— U.M. Timișoara
— F.C. Bihor
— Minerul Cavnic
— Olimpia S. Marc
— Minerul Anina
— Rapid Arad
— Aurul Brad

ETAPA A V-a (14 septembrie)
Olimpia S. Mare 
Aurul Brad 
Mealurg. Cugir
F.C. Bihor
U.M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
Rapid Arad 
F.C.M. Reșița ' 
Minerul Anina

— C.F.R. Tim.
— Mineru] Lupeni
— Metalul Aiud
— U.T. Arad
— înfrățirea Or.
— C.I.L. Sighet
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Dacia Orăștie
— Minerul M. Nouă

ETAPA a Vl-a (21 septembrie)

Minerul M. Nouă 
U.T. Arad 
C.I.L. Sighet 
Minerul Anina 
Minerul Lupeni 
C.F.R. Tim.

— Minerul Cavnic
— Rapid Arad
— Olimpia S. Mare
— Dacia Orăștie
— Metalurg. Cugir
— U.M. Tim.

ETAPA A IX-a (12 octombrie)
înfrățirea Or. 
F.C.M. Reșița 
Metalul Aiud 
Dacia Orăștie 
C.I.L. Sighet 
U.T. Arad
C.F.R. Cluj-Napoca 
U.M. Tim.
Aurul Brad

— Metalurg. Cugir
— C.F.R. Tim.
— Minerul Anina
— Olimpia S. Mare
— Rapid Arad
— Minerul Lupeni
— F.C. Bihor
— Minerul Cavnic
— Minerul M. Nouă

Minerul Lupeni 
Metalul Aiud 
Aurul Brad 
C.I.L. Sighet 
C.F.R. Tim. 
înfrățirea Or. 
C.F.R. Cj-Napoca 
Minerul Anina 
Rapid Arad

— U.M. Timișoara
— Minerul Cavnic
— Olimpia S. Mare
— Dacia Orăștie
— Metalurg. Cugir
— Minerul M. Nouă
— U.T. Arad
— F.C. Bihor
— F.C.M. Reșița

ETAPA A XV-a (23 noiembrie)

ETAPA A X-a (19 octombrie)

Olimpia S. Mare — 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
F.C.M. Reșița — 
C.F.R. Tim. —
F.C. Bihor —
Metalurg. Cugir — 
U.T. Arad —
Minerul M. Nouă — 
Minerul Anina —

Minerul LUpenî 
U.M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet 
Metalul Aiud 
Aurul Brad 
înfrățirea Or. 
Dacia Orăștie 
Rapid Arad

Aurul Brad 
Minerul M. Nouă 
U.M. Tim.
F.C.M. Reșița 
U.T. Arad
Dacia Orăștie 
Minerul Cavnic 
înfrățirea Or. 
Olimpia S. Mare

— Rapid Arad
— F.C. Bihor
— Metalul Aiud
— Minerul Lupeni
— C.I.L. Sighet
— Metalurg. Cugir
— C.F.R. Tim.
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Anina

ETAPA A XVI-a (30 noiembrie)

ETAPA A XI-a (26 octombrie)

Minerul Cavnic 
Rapid Arad 
Dacia Orăștie 
înfrățirea Or. 
Aurul Brad 
Minerul Lupeni 
U.M. Tim. 
C.I.L. Sighet 
Metalul Aiud

— C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C. Bihor
— U.T. Arad
— Minerul Anina
— C.F.R. Tim.
— Minerul M Nouă
— F.C.M. Reșița
— Metalurg. Cugir
— Olimpia S. Mare

C.F.R. Tim. 
Minerul Cavnic 
Olimpia S. Mare 
F.C. Bihor 
Rapid Arad 
F.C.M. Reșifa 
Minerul Anina 
Metalul Aiud 
Metalurg. Cugir

— C.F.R. Cluj-Napoca
— Aurul Brad
— Minerul M. Nouă
— U.M. Timișoara
— Dacia Orăștie
— înfrățirea Or.
— C.I.L. Sighet
— Minerul Lupeni
— U.T. Arad

ETAPA A XVII-a (7 decembrie)

ETAPA A Xll-a (2 noiembrie)

Mineru] Anina 
C.F.R. Tim. 
Rapid Arad

— Aurul Brad
— Minerul Lupeni
— Metalul Aiud

C.I.L. Sighet —
Minerul Lupeni — 
Aurul Brad —
Minerul M. Nouă — 
U.M. Timișoara — 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
U.T. Arad . —
înfrățirea Or. — 
Dacia Orăștie —

F.C. Bihor ’ 
Minerul Anina 
F.C.M. Reșița 
Rapid Arad 
Olimpia S. Mare 
Metalurg. Cugir 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Tim. 
Metalul Aiud,

• După cum s-a mal anunțat, 
tragerea specială Pronoexpres 
Olimpic, de mîine, 20 iulie 1900. 
oferă participanțllor șanse sporite 
de a obține AUTOTURISME „Da
cia 1300“, ClȘTIGURI IN BANI 
de 50.000, 25.000, 10.000 lei etc., 
precum și EXCURSII pe ruta 
Cehoslovacia — Ungaria sau în 
U.R.S.S. (Tragerea va avea loc la 
ora 16,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare urmează a fi transmise 
în cursul serii la radio și televi
ziune) • Un bun prilej de satis
facții 11 constituie și concursul 
Pronosport de mîine, care poate 
furniza surprize plăcute pentru cei 
mai inspirați participant!. Agen
țiile Loto — Pronosport vă mai 
stau doar astăzi la dispoziție 
pentru a vă încerca și dv. șan
sele :

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 IULIE 1980

Extragerea I : 11 22 26 14 44 
25 5 53 88

Extragerea a II-a : 61 89 82 
23 36 3 43 87 28

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 976.770 lei din care 
297.365 lei report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 13 IULIE 1980
Categoria I : 2 variante

100% a 30.913 lei și 3 variante 
25% a 7.728 lei ; cat. 2 : 4.25 a 
20.003 lei ; cat. 3 : 16,25 a 5.231 
lei ; cat. 4 : 54,50 a 1.560 lei ; 
cat. 5 : 218,25 a 200 lei ; cat. 6 : 
1.710.25 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria 1 ju
cate pe variante 100% au fost 
obținute de BORA GHEOR- 
GHE din Sînnicolau. Mare ju
dețul Timiș și RADULESCU 
GHEORGHE din București.

LOZUL VACANTEI
(emisiune \[icci<tlâ limitată I

Sportul Pogd7-a



AZI ARE LOC DESCHIDEREA CELEI DE A XXII a
EDIȚII A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

4» Tot azi, înălțarea drapelului României in Satul olimpic ® Sportivii
noștri in centrul atenției presei mondiale • O ceremonie

inaugurală de trei ore, cu program sporliv-arlislic

NOUL PREȘEDINTE AL C.1.0.
SE PRONUNȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
MIȘCĂRII SPORTIVE

MOSCOVA, 18 (prin telex). 
Cu 24 de ore înainte de inau
gurarea Olimpiadei ’80, delega
ția olimpică a României face 
ultimele pregătiri pentru parti
cipare la defilare și la con
cursurile care încep duminică. 
Statul major al delegației noas
tre se află intr-o continuă miș
care; la secretariat se cunoaște 
pe diagrame întreaga desfășu
rare a activității loturilor. An
trenorii, tehnicienii și medicii 
sportivi îndeplinesc cu riguro
zitate planurile de pregătire și 
asistență; sportivii sint în febra 
marilor concursuri. Si cu toate 
acestea, buna organizare a in
stalat fără dificultate calmul 
necesar. Toți sportivii sint pe 
deplin conștienți de importanța 
reprezentării sportului româ
nesc la un înalt nivel. Ei simt 
din plin această responsabili
tate și manifestă o 
dorință și ambiție de 
șire.

Simbălă dimineața 
loc în Satul olimpic 
înălțării drapelelor delegațiilor 
participante. Cu acest prilej va 
fi înălțat și drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România, 
moment solemn care oficiali
zează instalarea în Satul olim
pic.

La ora cind transmitem aces
te rinduri, la Moscova se fac 
ultimele pregătiri pentru des
chiderea solemnă 
de vară ale celei de a XXII-a 
Olimpiade, care se celebrează în 
capitala Uniunii Sovietice. Va 
fi un mare spectacol care va 
începe la ora 16 și va dura trei 
ore, inclusiv protocolul olimpic 
de prezentare a delegațiilor, 
scurte cuvintări, înălțarea dra
pelelor și depunerea jurămîntu- 
lui olimpic. La programul spor- 
tiv-artistic vor lua parte 16 000 
de persoane, ansambluri din 
uzine, școli, facultăți, armată, 
din toate republicile sovietice, 
cu specificul fiecăreia. Specta
colul a fost pregătit în repetiții 
generale de la 16 iunie și pînă 
azi, dar ziariștii nu au avut ac
ces la repetiții. Organizatorii 
mizează pe efectul surprizei, ca 
SiNîn cazul numelui sportivului 
sovietic care 
olimpică pe 
inaugurării.

puternică 
autodepă-

va avea 
ceremonia

a Jocurilor

va aduce flacăra 
stadion în ziua

Flacăra olimpică a parcurs, la 
ÎS iulie, ultimii săi kilometri, 
de la Podolsk la Moscova. La 
ora 13 a ajuns la linia de cen
tură a Moscovei, iar la ora 16 
în Piața Sovetskaia, unde s-a 
desfășurat ceremonia de preda
re de către ștafeta care a par
curs 5 000 de kilometri, de la 
Olympia, trecind prin Grecia, 
Bulgaria, România si Uniunea 
Sovietică. Conform tradiției, 
flacăra olimpică va fi găzduită 
in noaptea dinaintea purtării ei 
pe stadion in primăria orașului 
gazdă a Olimpiadei. Flacăra 
olimpică va fi depusă in salo
nul albastru al Sovietului din 
Moscova, intr-o cupă metalică, 
pe un suport de marmură, in 
nișa ovală de la fereastra unui 
balcon istoric, de unde V.I. Be
nin s-a adresat, de mai multe 
ori, muncitorilor și mulțimilor. 
La ora 16,24 flacăra olimpică se 
va afla sîmbătă la porțile Sta
dionului V.I. Lenin, iar la ora 
16,50 va fi aprinsă de ultimul 
mesager, in aplauzele . celor 
peste 100 000 de spectatori, și a 
sutelor de milioane de telespec
tatori. . . _

In cadrul ceremoniei de pri
mire a flăcării olimpice au 
rostit alocuțiuni I. T. Novikov,, 
președintele Comitetului de or
ganizare a J.O. de vară, și V. F. 
Promîslov, 
Moscova.

Ultimul 
olimpice a 
na Koșevaia, campioană olimpi
că la J.O. de la Montreal.

Patru ramuri ale flăcării o- 
limpice vor porni miine de aici 
spre celelalte orașe gazdă ale 
Jocurilor: Kiev, Minsk, Lenin
grad — unde se vor disputa me
ciurile din cadrul turneului de 
fotbal — și Tallin, unde va avea 
loc concursul de yachting.

★
Interesul pentru ceremonia 

de deschidere a Olimpiadei ’80 
este deosebit de mare. Deși 
prețul oficial al biletelor este 
ridicat (150 și 200 de lei pentru 
locurile centrale), biletele sini 
foarte căutate. Vremea schim
bătoare (joi seara a plouat, iar 
vineri a fost senin) nu împiedi
că antrenamentele. Satul olirn- 
pi este ca un stup, cu un 
du-te-vino permanent. Sute și 
mii de sportivi pleacă și vin de

primarul orașului

schimb al ștafetei 
fost purtat de Mari-

Ceremonia deschi
derii Satului o- 
limpic din Mosco
va s-a încheiat, 
tradițional, cu
înălțarea steagului 

olimpic

Foto :
A. GRAȘCENKOV.

A.P.N.

antrenament,' 
chiar 

(cind sportul 
Sportivii ce- 
ochii căută- 

ai fotografi- 
internaționa- 

poate 
S» 

de gimnastică 
permanență. 

i“ ale
a-

la locurile de 
multi își fac pregătirile 
in Satul olimpic 
respectiv permite), 
lebri se ascund de 
tori ai ziariștilor, 
lor, aflați in zona 
lă. Numai cu greu se 
scăpa de aceștia. Nadia 
echipa noastră 
sint „vinate" în 
De teleobiectivele „giganty' 
fotoreporterilor (unele au 
proape un metru lungime) nu 
scapă nimeni. Fotografia Nadiei, 
la antrenament, a apărut pe 
prima pagină a ziarului pari
zian „L’Equipe", ca și in „Ex
celsior” (din Mexic). Îndeosebi 
ziariștii mexicani sint extrem 
de interesați, deoarec# campio
natele mondiale de gimnastică 
vor avea loc in anul 1981 la 
Ciudad de Mexico /și ei speră 
ca Nadia să fie prezentă nu 
numai ca invitată de onoare, ci 
să și participe la întreceri.

Delegația română a desemnat 
drept purtător al 'steagului_ țării 
la defilare 
Andrei.

Noul președinte al Comitetu
lui Internațional Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, a declarat 
că în perioada mandatului său, 
pînă în anul 1988, va depune 
toate eforturile pentru dezvol
tarea mișcării sportive intema-

INTERNATIONALE 
ționale și promovarea nobilelor 
idealuri olimpice, pentru ca 
sportul să contribuie la mai 
buna înțelegere între oameni.

J. A. Samaranch, vechi mili
tant al mișcării olimpice, a fost 
în tinerețe un fervent sportiv, 
practicant ai călăriei, schiului 
și boxului. El s-a distins ca or
ganizator al Jocurilor Medite
raneene și ca promotor al bie
nalelor de artă plastică cu su
biect sportiv de la Barcelona. 
Editor de ziare' și diplomat, el 
a fost de mai multe ori oaspe, 
tele mișcării sportive românești. 
J. A. Samaranch este al 7-lea 
președinte al C.I.O., predeceso- 
sorii săi fiind Demetrius Vike- 
las (Grecia), Pierre de Couber
tin (Franța), Henri de Baillet- 
Latour (Belgia), Sigfrid Ed
strom (Suedia), Avery Brunda
ge (S.U.A.) și Michael Killanin 
(Irlanda).

pe luptătorul Vasile

★
mai desparte de de-O zi ne 

butul competițiilor olimpice. De 
duminică 20 iulie, laolaltă cu 
cei aproape 6 000 de concurenți 
olimpici, sportivii români vor 
lua startul în 18 din cele 21 de 
sporturi, cel mai bogat start 
din istoria participării Româ
niei la Olimpiade. Numai du
minică, sportivii noștri se vor 
prezenta la box, lupte greco- 
romane, gimnastică, canotaj, 
înot, handbal, pentatlon mo
dern, tir, sărituri, volei, polo.

Duminică la prinz se vor de
cerna primele medalii ale aces
tei Olimpiade, la pistol liber. 
Va reedita Dan luga surpriza 
de la Jocurile Olimpice din 
1972 și să aducă României pri
ma medalie a acestei ediții 
olimpice? Ar fi de bun augur 
pentru toți sportivii români 
care se angajează în această în
trecere sportivă, de cel mai 
mare prestigiu internațional, 
cărora le dorim cu toții, cei pu
tini de aici și cei mulți ’ de 
acasă, succes deplin!

Aurel NEAGU

d Joi strwa a fost deschisă 
tabăra internațională de tineret a 
celei de-a xxii-a Olimpiade de 
vară. Festivitatea de deschidere 
s-a desfășurat în prezența lui
I. T. Novikov, președintele Comi
tetului de organizare a Olimpia
dei ’80' și Willi Daume, memorii 
al Cil.O. La tabără participă și 40 
de tineri români. Adresa taberei 
este : regiunea Moscova, zona 
Himki, Ivakino.
• Cea mai tînără participantă 

la aceste Jocuri este o fetiță ca
re nu a împlinit încă 13 ani, 
Garnette Charvat din Nicaragua, 
care participă la înot. Ea a sta
bilit noi recorduri ale tării ei.
• în cadrul lucrărilor sesiunii 

ce se desfășoară la Moscova, 
C.I.O. a hotărît să adauge la 
programul Jocurilor Olimpice, în- 
cepind din 1984, 13 noi probe — 
12 pentru Olimpiada de vară și 
una pentru cea de iarnă. In a- 
celași timp s-'a luat hotărîrea ca 
în viutor la judo categoria „open" 
să nu mai figureze în programul
J. O.
• Examinarea admiterii teni

sului de masă, a judo-ului femi
nin și a tenisului pentru J.O. 
din 1.188 a fost amânată pentru 
anul viitor. A fost acceptată, în 
principiu, propunerea ca la O- 
limpiadh de la Los Angeles, în 
1934, să fie înscrise două spor
turi cu caracter demonstrativ, 
dintre oare unul va fi, probabil, 
baseball-ul.
• Sportivii români care vor 

lua parte la concursul olimpic 
de yachting, programat între 21 
șd 23 iulie, se află de săptămâna 
trecută la Tallin, unde se antre
nează împreună cu ceilalți con- 
curenți, în prezent, în Satul o- 
limpic din Tallin se află circa 
300 de sportivi, antrenori șl ofi
ciali din 23 de țări. Concurenți! 
români vor lua startul Ia trei 
clase „Finn" „Olandezul zburător" 
și „Tornado". Echipele Braziliei, 
Olandei, Poloniei și U.R.S.S. vor 
participa la întrecerile tuturor

celor 6 clase incluse în com pe-’ 
tiția olimpică.
• La centrul de presă principal

din Moscova se desfășoară /n 
program cultural destinat spec--^ 
ziariștilor acreditați la Jocurile 
Olimpice. In, fiecare seară, ama
torii ’ 
aici 
mai 
rice, 
gale __ — _ ---------
montare, alte manifestări 
ral-artistice, susținute de 
zen tăind de Ir un te ai artei 
tice. '• în cadrul programului 
ral al Jocurilor Olimpice, 
Moscova a fost inaugurată expo
ziția „Sportul — ambasador al 
păcii". Expoziția cuprinde peste 
1 OOlT opere de artă.
• în cadrul lucrărilor Adunării 

generale a Federației internațio
nale dc gimnastică, Iuri Titov 
(U.R.S.S.) a fost reales pre
ședinte al acestui for sportiv.

de artă 
evoluțiile 
cunoscute 
concerte, 
de filme

vor putea urmări 
unora dintre cele 
ansambluri folclo- 
spectacole de circ, 
artistice și docu- 

cuitu- 
repre- 
sovie-
cultu- 

la.

OLIMPIADA
LA RADIO..

RECORD MONDIAL
LA SĂRITURA CU PRĂJINA

PARIS, 18 (Agerpres). Cu pri
lejul concursului internat io nai a- 
tletic care â avut loc la Paris pe 
stadionul „Charlety" atletul fran
cez. Philippe Houviotn a stabilit 
un nou record al lumii in proba 
de săritură cu prăjina cu o per* 
tor mantă de 5,77 m. Recordul 
mondial era de 5,75 m și aparți
nea compatriotului său Thierry 
Vigncron.

O Concurs atletic la Varșovia 
(pe ploaie) : înălțime : 1. Wszola 
2.24 m. Proteasa (România) 2.20 m 
3000 m obstacole : Copu 8:33,3,

Pe toată durata Jocurilor 
Olimpice de vară de La 
Moscova, posturile noastre 
de radio vor informa ope
rativ despre desfășurarea 
întrecerilor. Zilnic, în ra
diojurnalele de la orele 
7—13—16 șl 18, în buleti-, 
nele de știri de pe pro
gram ui I de la orele 11—12 aT 
—17 șî 21, în radioprogra- " 
mele „De la 1 la 3", „O- 
rele seriiw și „O zi intr-o 
oră", precum și în alte 
spatii speciale, echipa de 
reporteri a radiodifuziunii 
va transmite direct din 
studiourile Centrului olim
pic de radiotelevlziune 
de la 
țațele 
pice, 
rar ea 
tante _______

Așadar, de astăzi pînă la 
3 august, ’’
Moscova, 
viuri și informații 
în oră direct de la 
Olifnplce.

ASTAZI, DE LA 
PE PROGRAMUL 
DIRECT DE LA 
COVA : ASPECTE DE 
CEREMONIA DE DESCHI
DERE A CELEI DE A 
XXII-a EDIȚII A JOCURI
LOR OLIMPICE.

Si 
bazele sportive rezul- 
competițiilor olim- 

aspecte din desfășu- 
celor mai impor- 

întreceri.
direct de la 

transmisii, lnter- 
dln oiră 
Jocurile
ORA 16, 
I, LN

MOS-
LA

6 PARTICIPĂRI
Lia Manoliu — atletism, aruncarea discului : 1952 — VI 1956

— IX, 1960 — III, 1964 — III, 1968 — I, 1972 — IX
5 PARTICIPĂRI

Olga Szabo — scrimă, floretă : 1956 — II (individual), 1960
— V (individual), 1964 — V (echipă), 1968 — III (echipă), 1972
— III (echipă).

Ana Pascu — scrimă, flo
retă : 1960 — rezervă, 1964
— V (echipă), 1968 — III 
(echipă), 1972 — III (echi
pă), 1976 — VII—VIII (echipă).

Nicolae Rotaru — tir, pușcă-calibru redus : 1960 
1964 — V, 1968 — IV 1972 — III, 1976 — LXVIII.

4 PARTICIPĂRI
Mircea Anastasescu — caiac-canoe 1952 — 

minat serii), 1956 — K 2 1000 m — IV (cu 
1960 — K 4X500 m — VI (cu Ion Sideri, 
Aurel Verneseu), 1964 — rezervă.

Ion Dumitrescu — tir, trap : I960 — I, 1964 
1972 — XXX.

...Șl LA lELliVIZOR
Telespectatorii din t-ara 

noastră vor fi în contact 
nemijlocit, gratie micului 
ecran, cu bazele sportive 
care găzduiesc întrecerile 
celei de a XXII-a Olim
piade de la Moscova. Stu
dioul. nostru de televiziune 
va efectua zilnic transmi
sii directe și înregistrări de 
la principalele competiții 
olimpice.

ASTAZI, LA ORA 16. IN 
DIRECT, DE LA STADIO
NUL CENTRAL „V. I. 
LENIN", DE LA LUJNIKI, 
PUTEȚI URMĂRI CERE- 

- MONIA DE DESCHIDERE 
A OLIMPIADEI.
• In programul transmi

siilor de DUMINICA figu
rează : ora 16 — meciul 
de polo ROMANIA — UN
GARIA și selecțiuni Înre
gistrate din prima gaia a 
turneului olimpic de box 
(programul i) ; la ora 22.15 
(programul I și II) — re
zumatul întrecerilor din 
prima zi a competițiilor 
J.O. (ciclism, haltere, înot, 
tir, pentatlon modern, gim
nastică, fotbal și lupte).

Tănase Mureșan — scrimă, floretă : 1960 — eliminat în 1/4, 
1964 — VI (echipă), 1968 — IV (echipă). 1972 — VII—VIII 
(echipă).

Dumitru Pîrvulescu — lupte greco-romane, categoria 52 kg : 
1952 — eliminat turul II, 1956 — IV, 1960 — I, 1964 — III.

Aurel Verneseu — caiac-canoe : 1960 — K 4X500 m — VI 
(cu Anastasescu, Sidieri, Teodorof), 1964 — K 1 1000 m — III 
și K 4 1000 m — III (cu Cuciuc. Sciotnic, Țurcaș), 1968 — K 2 

1000 m — VI (cu Sciotnic), 
1972 — K 4 1000 m — II (cu 

__ ______ ______________ Sciotnic, Vartolomeu, Za-
’ fiu).

Nicolae Martinescu — lupte greco-romane, categoria 100 kg: 
1964 — IV. 1968 — III, 1972 — I, 1976 — VII.

Ecaterina Stahl — scrimă, floretă : 1964 — V (echipă), 1968 
— III (echipă), 1972 — III (echipă), 1976 — VII—VIII (echipă).

Ileana Jenei — sorimă floretă : 1964 — V (echipă), 1968 — 
III (echipă), 1972 — III (echipă), 1976 — VII—VIII (echipă).

3 PARTICIPĂRI
28 de sportivi și sportive au fost prezenți de 3 ori la Jocu

rile Olimpice. Dintre aceștia, canoistul Ivan Patzaichin, atle
tele Ileana Silai și Cornelia Popa, cîrmaciul de canotaj La- 
dislau Lovrenschi sint gata pentru al 4-lea lor start olimpic, 
la Moscova.

CAMPIONII LONGEVITĂȚII IN LOTURILE ROMÂNEȘTI
XXIV,

K 1 1000 m (eli-
Stavru Teodorof), 
Stavru Teodorof,

— V, 1968 — XI,
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