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UN SIMBOL
La cîrma țării drept, neistovit,
Privești spre viitor cutezător, 
Ni-e scumpă țara-n cîntec tuturor 
Și te urmăm, oricînd, bărbat iubit I

Cu dragoste de glie, de popor, 
Prin virște te-am văzut nebiruit, . 
Cum veacuri de-ntuneric ai zvirlit, 
Iluminat de steagul tricolor.

îndeplinind a bunilor chemare, 
Poporul te iubește și te știe : 
Un simbol de nădejdi și de-omenie I

Și pentru țara asta ca o floare, 
Cu-ncredere în comunist destin, 
Recunoștința-mi sfîntă țî-o închin.

Al. JEBELEANU

In ce mă privește, doresc, ca și 
de la tribuna marelui forum de
mocratic al comuniștilor, să asigur 
partidul și întregul popor că, și în 
viitor, ca și pînâ acum, nu voi 
precupeți nici un efort și voi face 
totul pentru a sluji în orice îm
prejurare interesele națiunii, ale 
poporului, ale ridicării bunăstării 
și fericirii sale, independența și 
suveranitatea patriei, cauza socia
lismului și comunismului, cauza 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvîntarea rostită la încheierea 

-lucrărilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul ,,Daciadei“, 
olimpiadă a sportului românesc

(pag. a 3-a)

Ideile generoase, orientările și îndrumările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, izvor nesecat pentru 
dezvoltarea și afirmarea sportului românesc

(pag. 4—5)
înalta misiune a sportului

ca instrument de pace (pag. a s-a)
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ÎNCHFItREA VIZITEI OFICIALE A C010NIHIIUI 
MOAMMER EL GEDDAFI, 

CONDUCĂTORII MARII REVOIUJII Bl IA 1 SEPTEMBRIE 
Al JAMAHIRIEI ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Luni dimineața s-au înche
iat, in aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă reci
procă, convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și conducă
torul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste, 
colonel Moammer El Geddafi.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cei doi conducători 
și-au exprimat deplina satis
facție față de înțelegerile Ia 
care s-a ajuns, manifestindu-și 
convingerea că ’ documentele 
semnate cu prilejul vizitei rsi- 
gură o perspectivă nouă, de 
importanță istorică in dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
țări și popoare pe plan politic, 
economic, tehnico-șliințific și 
cultural, în folosul dezvoltării 
economice a României și Li
biei, al progresului și prospe
rității poporului român si po
porului libian.

Colonelul Moammer El Ge
ddafi a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul

împlinirii a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și al a- 
niversării zilei sale de naștere, 
cele mai calde felicitări și 
urări de viață îndelungată, de 
sănătate, fericire și succese tot 
mai mari în munca de înaltă 
răspundere pe care o desfășoa
ră in fruntea partidului și sta
tului român.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și conducă
torul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste, 
colonelul Moammer Ei Geddafi, 
au semnat, luni, 24 ianuarie, 
in cadrul unei ceremonii care 
a avut Ioc la Palatul Consiliu
lui de Stat, Programul de dez
voltare a cooperării economice, 
științifice și tehnice între Re
publica Socialistă România și. 
Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă piuă în 
anul 1990 și Tratatul de prie
tenie și cooperare intre Re
publica Socialistă România și

u toată căldura și bucuria inimilor, 
poporul intreg sărbătorește la 26 ia
nuarie un eveniment adine incrustat în 
istoria și conștiința sa - împlinirea a 
50 de ani de activitate revoluționară și 
aniversarea zilei de naștere a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, militant și înflăcărat 
patriot, strălucit conducător, profund devotat 
partidului și patriei, eminentă personalitate □ 
lumii contemporane. Este un eveniment deose
bit, emoționant, cu prilejul căruia toată țara 
aduce un vibrant omagiu Omului a cărui 
viață, luptă și muncă s-au contopit cu cei mai 
fertili, cei mai rodnici și mai luminoși ani din 
istoria României socialiste. Pretutindeni, in 
toate așezările patriei, fiii acestui scump pă- 
mint strămoșesc - români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - iși exprimă, cu a- 
ceastâ ocazie, cele mai alese sentimente de 
dragoste fierbinte și profundă recunoștință 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, pentru indelungata și 
pilduitoarea sa activitate de eminent mili
tant revoluționar, pentru uriașa sa contribuție 
la edificarea societății socialiste, pentru feri- 

Icirea și prosperitatea harnicului nostru popor 
muncitor.

Știm din mai vechi pagini de glorioasă is- 
Itorie a neamului că este in firea poporului 

nostru să-și omagieze marii conducători, să 
le evoce cu mindrie patriotică faptele de 

I curaj și vitejie, pietrele de hotai pe care 
le-au așezat, cu trăinicie nemuritoare, pe mi
lenarele drumuri ale ființei noastre naționale.
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INe sînt scumpe figurile de legendă, desprinse 
din tumultul istoriei, ale unor asemenea mari 
I conducători care au întruchipai întotdeauna 
dragostea de țară ți eroismul maselor popu
lare.- Burebista, Decebal, Mircea cel Bătrin, 

. Vlad Jepeș, Ștefan cei Mare, Mihai Viteazul., 
mai mari 
erou intre 

Ceaușescu, 
Comunist 
Socialiste

t=i ... . .
Istoria a înscris in rindul celor 

conducători ai neamului românesc, 
Ieroi, numele tovarășului Nico ae 

secretarul general al Partidului 
Român, președintele Republicii 

I România.
Personalitate proeminentă a lumii contem

porane, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a cu- 
“ cerii înalta stimă a întregii națiuni, iubireo 
I șr abnegațio fierbinte o tuturor cetățenilor

patriei, datorită meritelor sale excepționale in 
activitatea revoluționară, clarviziunii și înțe
lepciunii cu care conduce, neabătut, poporul 
nostru pe drumul socialismului și comunismu
lui. Pentru noi toți, secretarul general al par
tidului este arhitectul României de azi și al 
viitorului țârii.

Patriot și revoluționar inflâcârat, profund 
devotat clasei muncitoare, poporului din rîn- 
durile căruia s-a ridicat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a participat activ, din fragedă ti
nerețe, la lupta pentru o viață liberă, lipsită 
de exploatare. „Ca fiu de țăran - arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, evocind drumul 
său revoluționar — am cunoscut asuprirea 
moșierilor, iar apoi, incepind de la 11 ani, 
exploatarea capitalistă*. Au urmat, pe același 
drum, ani grei, in care tinărul și neînfricatul 
revoluționar avea să înfrunte, cu bărbăție și 
cutezanțâ comunistă, represiunile polițienești 
și teroarea burghezo-moșierească, participind 
cu exemplară dăruire la luptele duse de par
tid pentru eliberarea țării de sub dominația 
fascistă și instaurarea puterii populare. După 
victoria insurecției naționale antifasciste, îm
preună cu ceilalți membri ai conducerii de 
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu □ desfă
șurat, cu energie și elan revoluționar, o in
tensă activitate pentru organizarea și mobili
zarea maselor populare in marile bătălii pen
tru cucerirea și consolidarea puterii politice, 
pentru reconstrucția tării și dezvoltarea ei pe 
calea socialistă.

Anul 1965, de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află in fruntea partidului, a 
marcat inceputul unei etape noi - „ERA 
CEAUȘESCU" cea mai fertilă din întreaga 
istorie a României. O etapâ profund înnoitoa
re, care poartă pregnant pecetea clarviziunii, 
cutezanței și omeniei tovarășului Nicolae 
Ceausescu, o etapă glorioasă, cu cele mai 
largi deschideri spre un viitor de lumină, bel
șug și fericire.

In magistralul Raport prezentat Io Conferin
ța Națională a partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinio faptul că în anii construc
ției socialiste producția industrială o crescut
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Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi s-au 
felicitat reciproc, și-au strins 
eu căldură miinile, s-au îm
brățișat.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, și Jadalla Azouz 
Talhi, secretar al Comitetului 
Popular General al Jamahirici 
Arabe Libiene Populare So
cialiste, au semnat Protocolul 
privind dezvoltarea cooperării 
economice și a schimburilor 
comerciale intre Republica So
cialistă România și Jamahiria 
Arabă Libiana Populară So
cialistă in anul 1983.

★
Luni, 24 ianuarie, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie 
pe care a intreprins-o în tara 
noastră, Ia invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, colonel 
Moammer El Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de Ia 
1 Septembrie al Jainahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socia
liste.

♦
Prin rezultatele sale fructu

oase, noul dialog la nivel înalt 
româno-libian se inscric ca un 
moment important in cronica 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre țările și popoa
rele noastre, ca o contribuție 
de seamă Ia cauza păcii, coo
perării și înțelegerii internațio
nale.

Ceremonia plecării înaltului

oaspete libian a avut loc pe 
aeroportul international O!o- 
peni.

Cei doi conducători au sosit 
impreună Ia aeroport. Un ma
re număr de bucureșteni pre
zent! la plecarea înaltului oas
pete au făcut președintelui 
Nicolae Ceaușescu și colonelu
lui Moammer El Geddafi o 
caldă manifestare de simpatic, 
i-au ovaționat îndelung, ex- 
primîndu-și satisfacția pentru 
noua intilnire româno-libiană 
la nivelul cel mai înalt, con
vingerea că aceasta va deschi
de noi perspective extinderii 
și aprofundării relațiilor bila
terale pe cele mai diverse pla
nuri, conlucrării fructuoase a 
țărilor noastre pe plan inter
national, in scopul statornicirii 
unui climat de pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Ge
ddafi au salutat drapelul de 
stat al României. Cei doi con
ducători au trecut, apoi, in 
revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei, 
înaltul oaspete și-a luat ră
mas bun de Ia persoanele ofi
ciale române aflate pe aero
port.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de la per
soanele oficiale libiene care 
l-au insotit pe înaltul oaspete 
în vizita oficială de prietenie 
in tara noastră.

Un grup de pionieri au ofe
rit flori celor doi conducători.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi și-au 
strins cu cordialitate miinile, 
s-au imbrătisat cu prietenie.

La ora 10,30 aeronava prezi
dențială libiana a decolat.

EXAMENE ÎN FAȚA TABLEI DE ȘAH
La Casa de cultură a stu

denților „Grigore Preoteasa" 
din București s-a desfășurat 
duminică, în organizarea Co
misiei sportive a Centrului u- 
niversitar București, o frumoa
să și atractivă acțiune. In fa
ța meselor de șah, marea 
maestră internațională Ma
rina Pogorevici, maeștrii 
Internaționali Viorica Ionescu, 
Eugenia Ghindă, Mihai Ghin
dă și Valentin Stoica, maes

trul F.I.D.E. Constantin Iones
cu și maestrul Lucian Vasiles- 
cu au primit replica a 98 de 
studenți. Victorioși în majori
tatea partidelor, maeștrii au 
trebuit să cedeze sau să acor
de remiză în fața studenților 
L. Podgornei (an II Inst. Po
litehnic), M. Spirea (V, Inst. 
Constr.), Gh. Crăciun (II,
Univ.), W. Schlamgen (IV, 
Univ.).

de circa 50 de ori, iar producția agricolă de 
, 3,5 ori, ceea ce a asigurat creșterea venitului 

național de 15 ori. In aceeași perioadă, cu 
deosebire în ultimii 18 ani, s-au dezvoltat im- 

I petuos știința, invățămintul, cultura - factori 
J primordiali pentru progresul general al pa

triei, pentru înaintarea cu succes pe calea 
| socialismului și comunismului.
I La baza acestor mărețe înfăptuiri se află 

gindirea novatoare $i activitatea neobosită, 
4 atit in domeniul teoriei, cit și in cel al prac- 
' ticii, desfășurate cu înțelepciune, fermitate și 
, spirit revoluționar de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu.
O contribuție însemnată la cucerirea atitor 

trepte de progres și civilizație a adus-o, de-a 
lungul anilor, tineretul patriei, acest puter
nic și entuziast detașament despre care, cu 

j mulți ani in urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
I arăta, in primul număr legal al 

„Scînteii" : „Tineretul este viitorul unui 
1 popor... Cu energia și entuziasmul său, tinere

tul este o forță creatoare, care, pusă în ser
viciul științei și progresului, poate da un 
ajutor prețios pentru dezvoltarea economică, 

I socială, politică și științifică a unui popor", 
i Părinte drag al tineretului patriei, tovarâ- 
' șui Nicolae Ceaușescu, pilduitor exemplu de 
I militant revoluționar, patriot înflăcărat, neobo

sit luptător pentru înflorirea multilaterală a 
' patriei socialiste, a acționat permanent pen- 
I tru educarea comunistă a tinerelor generații, 

pentru pregătirea temeinică a acestora pentru 
■ muncă ți viață. In acest larg context, tovară- 
I șui Nicolae Ceaușescu a înscris și sarcina 

transformării educației fizice ți sportului - 
I activități de interes național - într-o amplă 
1 mișcare sportivă de masă, care să cuprindă 
. întregul tineret, masele de oameni ai muncii 
i de la orașe și sate, practic întregul nostru 

popor. Prin mai multe Mesaje ți Cuvintări, 
I cu prilejul intilnirilor cu sportivii fruntași, prin 
I prețioase indicații ți orientări de o inestima

bilă valoare teoretică și practică, tovarășul 
I Nicolae Ceaușescu a direcționat dezvoltarea 

sportului românesc în concordanță cu marile 
răspunderi încredințate de partid in măreața 

| operă de construire a societății socialiste 
j multilateral dezvoltate pe pămintul României.

De la an la an, sportul s-a constituit astfel 
1 tot mai mult ca o componentă importantă a 
> procesului de educare comunistă a tineretului, 
Ia maselor largi de oameni ai muncii, ca un 

factor de bază in menținerea ți întărirea să
nătății ți puterii de muncă, pentru petrecerea 
Iin mod plăcut ți util a timpului liber.

„Partidul și guvernul apreciază rezultatele po
zitive dobîndite în aplicarea hotărîrilor par- I Udului cu privire la dezvoltarea educației fi
zice și sportului, la Creșterea contribuției a- 
cestora la eforturile generale îndreptate spre 1 făurirea și formarea unui tineret sănătos, bine

dezvoltat din punct de vedere fizic și psihic" 
- arăta, onorantă ți mobilizatoare apreciere, I 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Mesajul adre
sat Conferinței pe țară a mișcării sportive din I 
anul 1975. Tot atunci, secretarul general al * 
partidului nostru sublinia faptul că „proble- ■ 
mele educației fizice și sportului de masă, 
activități de importanță deosebită pentru să- 1 
nătatea populației și cu implicații asupra r 
sportului de performanță, nu sint încă tra- I 
tate la nivelul exigențelor înscrise în docu
mentele de partid și de stat". Cuvintele se- ■ 
cretarului general al partidului s-au consti- | 
tuit intr-un puternic și entuziast îndemn pen
tru toți slujitorii mișcării noastre sportive. I 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi datorează | 
sportul românesc cea mai mare competiție 
națională - de masă ți de performanță - I 
din întreaga sa istorie : DACIADA, generoasă | 
ți strălucită inițiativă a secretarului general 
al partidului.

Bilanțul acestor ani este fără îndoială cel 1 
mai bogat din întreaga istorie a sportului . 
românesc. Pentru că, iată, „Daciada" devine, 
cu adevărat, o „olimpiadă a sportului romă- * 
nesc", așa cum cerea secretarul general al . 
partidului nostru. Cu peste 6 milioane de par
ticipant! la prima ediție. Cu peste 8 milioane 1 
la cea de a doua. Pentru că, iată, în răstimpul ■ 
acestor ani, „tricolorii" români au cucerit 83 
de medalii (17 de aur) la Jocurile Olimpice, 
321 (81 de aur) la campionatele mondiale i
și 422 (95 de aur) la campionatele europene, [ 
reprezentind cu cinste și demnitate sportul
românesc in arena internațională.

Ințelegind pe deplin importantele sarcini I
ce-i revin, in lumina prețioaselor indicații și 
orientări cuprinse in Mesajul adresat de se- I 
cretarul general al partidului Conferinței pe l 
țară a mișcării sportive din martie 1982, avînd 
in față exemplul luminos al tovarășului Nicolae I 
Ceaușescu, spiritul său de exigență, îndemnul • 
de a realiza mereu mai mult și mai bine, dornic . 
să-și exprime prin succese cit mai valoroase 
dragostea și recunoștința față de partid, față 1 
de secretarul său general, sportivii patriei, t 
tehnicienii și activiștii mișcării sportive sint I 
hotăriți să-și înzecească eforturile, să facă to
tul pentru a dezvolta și mai mult baza de ■ 
masă a sportului nostru, pentru a obține noi [ 
și strălucite afirmări internaționale, care să 
contribuie la creșterea continuă a prestigiu- | 
lui cucerit in lume. [

Cu asemenea gînduri și înflăcărate senti- , 
mente, cu fermitatea acestui angajament, una
nim și entuziast, sportivii țării, întregul activ I 
al mișcării sportive îți* exprimă, din toată ini- I 
ma, marea prețuire, dragostea fierbinte ți pro
funda recunoștință pe care le poartă tovarățu- I 
lui Nicolae Ceaușescu, urindu-i multă sănăta- * 
te, putere de muncă ți viață îndelungată in i 
fruntea partidului ți statului, pentru continua I 
înflorire a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România. >

In municipiul It Wires MĂ! IERI —0 ZONĂ INUNDABILĂ,
MÎINE-UN ADEVĂRAT PARC AL SPORTULUI

DE PE SCHELE, OAMENII ȘANTIERELOR
COBOARĂ CU PLĂCERE PE TERENURILE DE SPORT

Acum, la început de an, am 
pornit pe traseul unor orașe 
în care știam că s-au luat Ini
țiative pentru amenajarea u- 
nor noi săli și terenuri de 
sport, prin acțiuni de muncă 
patriotică.

IDEI DE PESTE UN MILION I
Jocul de popice se bucură 

de o mare popularitate în rîn- 
durile muncitorilor de la în
treprinderea Electromureș din 
Tg. Mureș. Echipa masculină a 
clubului muncitoresc de aici 
a devenit campioana tării in 
anul 1982, iar în C.C.E. a urcat 
pe cea de-a doua treaptă a 
podiumului. Pentru acești mi
nunați popicari și colegele lor 
din formația feminină divizio
nară „A" s-a luat hotărirea de 
a se transforma vechea sală 
cu două piste într-o modernă 
arenă cu șase piste și tribună 
de 800 de locuri, folosindu-se 
materiale recuperabile. Proiec
tant și meseriași — membrii 
secției de popice, precum și o 
serie de pasionați suporteri, în 
frunte cu cel mai statornic 
prieten al tuturor sportivilor, 
inginerul loan Oltean, directo
rul întreprinderii. In ziua vi
zitei noastre, cunoscutii jucă
tori Ștefan OrdSg, Florea To- 
doran, Ladislau Siclodi, Liviu 
Moldovan, Levente Soos, Iosif 
Fodor, Ladislau Sereș, Iile 
Hosu și Iulin Bice (actualul 
campion al țării), ultimii doi 
oameni de bază ai echipei na
ționale de popice, lucrau, In 
orele lor libere, la cofrajul pla
fonului. De asemenea, sporti
vele Aurelia Serdan, Ana 
Oprea, Maria Martina sau Ro
die# Baciu, am fost informați, 
au participat la demolarea 
vechii săli și sortarea cărămi
zilor. grinzilor, g:urgiuvelelor 
și altor materiale.

— Cu ce gînduri lucrați la 

această sală? l-am întrebat pe 
lăcătușul Ilie Hosu, maestru 
emerit al sportului.

— Mă gîndesc că acela care 
construiește rămine, cumva, 
legai toată viața de ceea ce 
clădește.

E un adevăr. Am aflat că 
automatizarea pistelor se va 
face cu o instalație realizată 
de inginerul Ștefan Halicica 
(partea electronică) și subin- 
ginerul Levente Ianoși (par
tea mecanică), iar munca pa
triotică depusă la această are
nă, care va fi inaugurată la 
1 Mai, precum și materialele 
recuperate valorează peste un 
milion de lei.

REPERE DE MĂSURAT ARIA 
SPORTIVA

Privim, împreună cu pre
ședintele C.J.E.F.S. Mureș, 
Geza Kosa, schița noului com
plex sportiv și de agrement 
amplasat în fosta zonă inunda
bilă a buclei Mureșului, pe o 
suprafață de 5 hectare. Apoi 
plecăm, însoțiți de veșnic 
tînărul activist voluntar Ca
rol Gali, să vedem ce s-a rea
lizat pînă în prezent. Un han
gar pe noua albie a Mureșu
lui, o pistă de canotaj în linie 
dreaptă de 1 800 m și două 
„dreptunghiuri" de fotbal sint 
primele repere ale acestei ba
ze sportive, care va mai cu
prinde săli de handbal, box, 
haltere și lupte, peste 20 de 
terenuri de volei, tenis, hand
bal și baschet, pistă de pati
naj viteză, precum și un hipo
drom. Cine vor fi autorii aces
tor săli și terenuri de sport? 
Iubitorii de mișcare din dife
rite întreprinderi. Dornici de 
a practica sportul preferat, ei 
iși vor amenaja, cu cheltuieli 
minime și cu materiale prove
nite de la demolări, spatiile 
rezervate prin planul întocmit 

de secția de arhitectură și 
sistematizare a Consiliului 
popular județean.
DORINȚA DE IERI, REALITATEA 

DE AZI
De cîteva minute ne aflăm 

în biroul tovarășei Marieta 
Muji, directoare a Școlii ge
nerale din Singiorgiu, de fapt 
o suburbie a municipiului Tg. 
Mureș.

— Să începem cu dorința 
pe plan sportiv de acum cîtiva 
ani...

— Dorința a fost transfor
mată în faptă — ne răspunde 
interlocutoarea, devenind o 
realitate. Acum, in zilele fri
guroase, cei aproape 1000 de 
elevi ai noștri nu mai fac ore
le de educație fizică în sălile 
de clasă, ci într-o sală moder
nă de sport.

Gazda ne prezintă cîteva 
date referitoare la noua con
strucție, însoțite de explicații 
sumare, dar semnificative. Sa
la are dimensiunile de 33/14 
m, este dotată cu grup sani
tar, cu două vestiare și mai 
are o încăpere pentru șah și te
nis de masă. Ea a fost dată 
în folosință cu un an și ju
mătate înainte de termen, 
constructorii sălii fiind locu
itorii acestei așezări. '

— Anul 1982, a continuat 
directoarea școlii, a fost anul 
care ne-a pus Ia treabă nu 
numai cu brațele, ei mai ales 
cu mintea, trebuind să găsim 
soluții economicoase necesare 
reducerii timpului de construc
ție, pentru ca iarna să nu ne 
prindă nepregătit!.

Intr-adevăr, hărnicia cetățe
nilor din Singeorgiu poate fi 
măsurată și prin munca pa
triotică depusă pentru conti
nua îmbunătățire a calității 
vieții.

Troian IOANITESCU

Bucureștenii — ca toți ceilalți 
cetățeni ai țării — au respect 
și admirație față de construc
torii care ridică mari și moder
ne edificii economice, blocuri, 
cartiere de locuit. în drum spre 
locul de muncă, ori aflați la 
plimbare, ei urmăresc cu in
teres ce se întîmplă sus, pe 
schele, munca „șantieriștilor" 
desfășurindu-se în văzul tutu
ror. Și nu mică le e surpriza 
cînd văd că după o zi de rod
nică trudă, echipa de tineri 
fierari-betoniști încinge ad-hoc 
o aprigă „miuță1 cu mai virst- 
nicii mozaicari sau macaragii. 
E „stilul de muncă", e pasiunea 
insuflată de asociația lor spor
tivă — Construcția — una din 
cele mai mari unități de acest 
gen din țară — cu peste 30 000 
dte membri 1

Prezenți la una din numeroa
sele competiții de masă orga
nizate sub egida marii „Dacia- 
de” de către consiliul A.S. Con
strucția, reporterul află mai tot 
ce e nou din punct de vedere 
edilitar in Capitală. La un 
meci de handbal, bunăoară, 
află colectivele care au Înălțat 
Calea Moșilor și modernul 
Complex hotelier „București", 
de pe Victoriei, in foile de ar
bitraj apărînd, desigur, doar 
rezultatul sec: Grnpul de șan
tiere nr. 8 — Grupul de șan
tiere nr. 7 (16—18, la pauză 
11—8).

A.S. Construcția are o ac
tivitate bogată. Pe frumoasele 
baze sportive de la Vitan, Ciu
rel, ca și pe alte terenuri din 
diferite zone ale Capitalei, au 
loc, In ficare săptămînă, În
treceri de volei, popice, fot
bal, handbal, tenis, crosuri 
etc. Voieu Grigore, Nicolae 
Dumitrescu, Aurel Stroe și 
alți 57 de instructori obștești 
(constructori, ori loșți construc
tori, acum la pensie) asigură 

buna desfășurare a concursu
rilor. Asigură practicarea (s-a 
luat legătură și cu I.E.F.S.) cu 
regularitate și eficiență a gim
nasticii la locul de muncă,' 
programează — în zile libere 
fără activitate competițională 
— o suită de excursii și dru
meții : anul trecut — 358 de 
asemenea acțiuni, cu aproape 
14 000 de parlicipanți, cu hărți 
și trasee turistice anume în
tocmite, cu pliante, cu aparate 
foto în rucsacurile celor de la 
I.P.B., B.A.C., I.C.E.D. ș.a.

Această bogată și variată ac
tivitate sportivă de masă, cu 
mii de constructori la startul 
fazelor pe șantiere, a format, 
a dezvoltat deprinderea de 
mișcare (zilele acestea în „Cu
pa Unirii" s-au înscris mai toți 
tinerii de pe șantiere), a creat 
ceea ce numim bazele sportu
lui de performanță. Formația 
I.C.E.D., de pildă, participă la 
turneul pentru locurile 1—6 în 
divizia republicană „A“: de 
baschet, există yachting la In
stitutul Proiect București (Ia 
clasa 470 șl Finn veliștii au 
ocupat locuri fruntașe în dife
rite concursuri), Elena Dra- 
goș s-a clasat prima la cros in 
finala pe țară a „Cupei con
structorilor" (vin la această 
tradițională competiție atlețf^ 
tenismani, voleibaliști, handba- 
liști de pe toate șantierele pa
triei). Participă, de asemenea; 
in diferite campionate de sec
tor 10 formații de fotbal, 6 de 
popice, 12 de tenis de masă, 
50 (■') de orientare turistică 
etc.

O asociație sportivă, așadar, 
mare și puternică, cu mii de 
competitori, oameni de pe 
schelele din Berceni, Titan, O- 
topeni. Militari — de peste tot 
din frumoasa noastră Capitală.

Vosile TOFAN



i TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
i CTITORUL „DACIADEI“,
I OLIMPIADĂ A SPORTULUI ROMÂNESC

Anul 1982 a fost un an bogat în participări la întrecerile „Daciadei", la alte 
acțiuni și manifestări desfășurate sub însemnele marii competiții sportive naționale. 
Citeva cifre sint cu totul semnificative :

I 
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UN FRUMOS NUME ROMANESC 
PE FRONTISPICIUL UNEI MARI ÎNTRECERI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Seara de 19 august 1976 va rămine 
o seară de neuitat pentru sportul ro
mânesc. Va rămîne de neuitat pentru 
că ea a înscris momente memora
bile, cu adinei semnificații pen
tru dezvoltarea și afirmarea mișcării 
sportive din patria noastră, pentru 
toți slujitorii ei. Medaliații noștri 
olimpici de la Montreal, toți tehnl>- 
cienii și specialiștii care și-au adus 
contribuția la obținerea celor 27 de 
medalii au fost sărbătoriți, intr-un 
cadru festiv, la Palatul sporturilor și 
culturii, bucurîndu-se de privilegiul 
de a fi felicitați de însuși secretarul 
general al partidului, președintele 
țării, părintele iubit al tineretului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Prețuirea adusă in acea zi celor mal 
buni sportivi dintre cei buni, antre
norilor și tehnicienilor cu merite deo
sebite a constituit, în fapt, o nouă 
și elocventă expresie a înaltei apre
cieri pe care conducerea partidului și 
statului, poporul nostru, o dă acelora 
ce contribuie, printr-un admirabil 
efort, la dezvoltarea activității spor
tive, la creșterea prestigiului sportu
lui românesc pe plan internațional, a 
grijii și răspunderii întregii societăți 
pentru formarea multilaterală a tine
rilor, pentru afirmarea aptitudinilor 
lor fizice, intelectuale și morale.

Atunci, în acea seară de neuitat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a feli
citat Și i-a îmbrățișat cu căldură pe 
învingători, i-a îndemnat pe învinși 
să muncească mai mult și mai bine, 
pentru a se putea număra și ei prin
tre laureați. Expțrimînd înalta preocu
pare a conducerii partidului și statu
lui pentru dezvoltarea multilaterală a 
tineretului patriei, secretarul general 
al partidului a lansat atunci ideea 
organizării marii competiții sportive 
naționale „Daciada". „Avem in vedere 
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în aplauzele entuziaste ale sălii șt 
in aprobarea întregii țări, care afla 
de această generoasă inițiativă prin 
intermediul transmisiei radioteleviza
te — să angajăm în această activi
tate si mișcarea noastră sportivă, ea. 
alături de aceste competiții, să orga
nizăm competiții sportive naționale, 
adevărate olimpiade — dacă le pu
tem numi așa ; vom căuta să găsim 

Pe județe, participarea la întrecerile 
tarul tablou :
• La etapa

160 411
• La etapa

mai - -------- uv iwoivi m www mu
nicipiul București (101,300), urmat de județele lași (78 219) și Prahova (59 506), iar la 
cea de vară București (205 200), Prahova (89 910) șl lași (77 719)
• Cele mai numeroase participări în întrecerea băieților, Ic etapa de iarnă, au 

fost înregistrate la București (181 600), lași (144 228) și Bacău (109245), iar la edi- 
ția de vară la București (325 200). Bacău (165 856) și lași (162 671)

de iarnă : 1. Municipiul București 282 900 2.

de rară ; 1. București 530.400, 2. lași 240 390, _____
convingătoare participare feminină Io etapa de iarnă

insă un nume românesc pentru ele. A- 
cestc competiții să se desfășoare la 
doi ani odată, in așa fel incit să pu
tem crea o bază largă de competiție 
națională, de promovare a celor mai 
buni sportivi. Și, intr-adevăr, să an
gajăm intrcgul nostru tineret la aces
te competiții !“

Această minunată și originală ini
țiativă a secretarului general al parti
dului a fost salutată cu aplauze înde
lungate, cu nestăvilit entuziasm. Se 
contura în acele clipe, în premieră 
pentru țara noastră, o mare întrecere 
polisportivă, de masă și performanță, 
menită să impulsioneze puternic și să 
dea noi dimensiuni dezvoltării mișcă
rii sportive românești.

Au trecut de atunci mai bine de 
șase ani. Prețioasele indicații ale to
varășului Nicolae Ceaușescu s-au ma
terializat într-o competiție de largă 
rezonanță națională, toți tinerii patriei 
dorind să se numere astăzi printre 
participanții la „Daciadâ". Titlurile de 
campioni ai „Daciadei", cucerite în 
focul disputelor sportive, reprezintă 
trofee mult prețuite, deopotrivă de 
cei care se află la primele lor afir
mări sportive, ca și de marii sportivi 
ai țârii.

Cu o consecvență care onorează și 
obligă mișcarea sportivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează, ori 
de cîte ori este cazul, de desfășurarea 
„Daciadei", manifestă o înaltă preocu
pare ca această mare Întrecere să-și 
atingă cu adevărat scopul. In vizite 
de lucru efectuate în țară sau in ca
drul unor ședințe, secretarul general 
al partidului a dat prețioase indicații 
privind dezvoltarea activității sporti
ve de masă și de performanță, sub 
toate aspectele ei. Mobilizatoarele în
demnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse în vibrantul Me
saj adresat Conferinței pe țară a miș
cării sportive, care însumează orien
tări fundamentale pentru mersul 
înainte al „Daciadei", al mișcării 
sportive românești în ansamblul ei, 
reprezintă o chezășie sigură că în 
dezvoltarea educației fizice și sportu
lui vor fi îndeplinite întocmai sarci
nile de mare răspundere încredințate 
de partid.

Constantin MACOVEI

.Daciadei" in anul 1912 ne prezintă urmă*

lași 222 447 3. Prahova

3. Bacău 221 446.
a avut-o mu-

• Participări la „Daciadă": 8 000 000
• Practicarăți ai turismului : 2 800 000
• La exercițiile de gimnastică la locul do muncă au luat parte : 1 000 000
• Complexul „Sport și sănătate" a angrenat: 4 900 000

CEA MAI MARE COMPETIȚIE NAȚIONALĂ 
DIN ISTORIA SPORTULUI NOSTRU

în curgerea anilor de la prima for
mă de organizare comunistă a miș
cării sportive, în anul 1944, Organi
zația Sportului Fopular, s-a făurit o 
mișcare sportivă mereu mai viguroa
să, cu o largă audiență în rîndul ti
neretului, al maselor de oameni ai 
muncii, cu tot mai mulți mari perfor
meri de valoare europeană și mon
dială. înaltele valențe sociale și cul
tural-educative conferita de partidul 
nostru cereau insă mișcării sportive 
o contribuție crescută, mai activă, la 
nivelul dezvoltării generale a țării.

Cu grijă părintească, cu înțelepciu
ne si îndemn patriotic, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta atunci, 
pentru prima oară la acea memora
bilă sărbătoare a sportului românesc 
din 19 august 1976 că, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
răspundere încredințate de partid in 
amplul proces de edificare a noii so
cietăți socialiste, pe pămintul Româ
niei, mișcarea sportivă va trebui să 
organizeze competiții sportive națio
nale, adevărate olimpiade, cărora să 
li se găsească un nume românesc. 
Acest nume a fost găsit : „DACIA
DA" — eea mai mare competiție na
țională din intreaga istorie a spor
tului nostru.

Era pentru prima oară ciad n 
competiție de asemenea amploare a- 
șeza, firesc și necesar, o punte trai
nică, de puternică unire a activității 
DE MASA cu cea DE PERFORMAN
ȚA- Mișcarea sportivă pornea pe o 
nouă magistrală a dezvoltării si afir
mării...

Toamna anului 1973... In Mesajul 
adresat participanților la „Daciadă", 
cu prilejul spectacolului organizat la 
finele primei ediții, care a reunit în în
treceri peste 6 000 000 de tineri, to
varășul Nicolae Ceaușescu urează ti
nerilor din intreaga țară succese și 
mai mari in activitatea pe care o vor 
desfășura in cea de a Il-a ediție a 
competiției naționale, noi și noi vic
torii in lupta pentru recorduri si per
formanțe superioare, pentru ridicarea 
la un nivel și mai înalt a prestigiului 
sportului românesc și gloriei patriei 
noastre.

Cuvintele secretarului general al 
partidului trezesc ecouri puternice in 
inimi și conștiințe... Bilanțul celei de 
a Ii-a ediții a „Daciadei" : peste 
8 000 000 de participaați și cucerirea 
— în răstimpul acestor doi ani — 

a zeci de titluri șj medalii la cam
pionatele mondiale și europene, la 
„Universiada" de Ia București și Ia 
alte mari competiții internaționale.

Aceasta înseamnă, de fapt — o ve
dem, cotidian, în toate așezările pa
triei — că începe să fie îndeplinit 
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL, sta- 

• bilit prin Importante documente de 
partid, acela al cuprinderii întregului 
tineret, a maselor largi de oameni 
ai muncii in practicarea organizată 
și sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului, începind — așa cum a ce
rut secretarul general al partidului — 
cu pionierii, elevii, tinerii din între
prinderi și de la sate. Este (să mai 
subliniem, oare?) o contribuție im
portantă la menținerea și întărirea 
sănătății, la creșterea capacității de 
muncă și învățătură, la petrecerea 
in mod util și plăcut a timpului li
ber.

Aceasta înseamnă, de asemenea, că 
— prin comportarea și rezultatele ob
ținute — sportivii fruntași iși Înde
plinesc cu cinste datoria de onoare 
de a reprezenta demn culorile sporti
ve ale țării, ințelegind astfel să fie 
un model de urmat, făcind dovada 
unui profund sentiment al responsa
bilității și al unei înalte conștiințe 
patriotice.

Aceasta înseamnă că strălucita și 
generoasa inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, este temeiul 
clarvăzător, calea sigură și luminoa
să pe care — prin „Daciadă" — miș
carea sportivă va trebui să pășească 
in acest an, in anii viitori, spre noi 
și tot mai semețe piscuri ale dezvol
tării și afirmării sale prestigioase în 
sportul mondial.

De citva timp au început întrece
rile celei de a îl’-a ediții a „Dacia
dei", în prezent desfășurîndu-se fi
nalele etapei de iarnă. Este anul in 
care va trebui să crească și mai mult 
procentul tinerilor și al oamenilor 
muncii cuprinși în practicarea orga
nizată și sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului. Este ultimul an îna
intea marilor examene olimpice de 
la Sarajevo și Los Angelis. Să facem 
lotul ca „Daciada” să însemne mai 
mult ca pină acum — din toate 
punctele de vedere — o adevărată 
olimpiadă a sportului românesc !

Dan GARLEȘTEANU



Fotografie de aur a fototecii miș
cării sportive după Olimpiada de 
vară de la Montreal, imagine a dra
gostei părintești a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru tineret, pentru ma
rii campioni ai țării noastre.

Nadia Comăneci și Teodora Ungu- 
reanu. împreună cu celelalte gimnaste 
din lotul olimpic au compus după 
aceea o poezie dedicată Zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe care o reproducem :

Vă iubim ca pe-un părinte
Drag și înțelegător.
Vă iubim co președinte, 
Patriot, clarvăzător, 
Vă iubim co tot poporul, 
Sincer, cu devotament 
Vă iubim co pe-un prieten 
Ce ni-i reazim permanent, 
Vă iubim co pe-un simbol 
De-o fi pace și-o fi tihnă, 
Vă iubim ca pe modelul 
De-a munci fără odihnă, 
Vă iubim ca-ntreago țară, 
Care-acum pe ea se-ntrece, 
Vă iubim și vă promitem 
Numai note mari, de 10 I
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Întregul nostru popor își omogiază președintele, conducătorul iubit, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și a ani
versării Zilei de naștere. Este un moment sărbătoresc Pentru toți 

țării, ai acestui popor pentru o cărui fericire și bunăstare și-a închinat
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întreaga viață cel mai bun și cel mai iubit fiu al patriei. Este cel mai 
fericit prilej de a ne exprima prinosul de dragoste și recunoștință față de 
omul care și-a legat din fragedă tinerețe destinul cu cele mai nobile idea
luri ale clasei muncitoare, ale Partidului Comunist Român, punîndu-și viața 
In slujba poporului, luptînd necontenit, neînfricat, neobosit și clarvăzător, 
pentru o Românie socialistă liberă și independentă

Viața tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU este o pildă minunată pentru 
noi, toți tinerii. Abia trecut de virsta copilăriei, a intrat in tumultul act. r- 
tății revoluționare formîndu-și și afirmîndu-și personalitatea care avea să 
dea mai tîrziu națiunii un strălucit om politic, un conducător încercat o 
partidului și statului, un erou, ctitorul României moderne.

A rămos mereu cu inima tinără, mereu cu gindul și fapta alături de 
tinăra generație. Cel care n-a avut copilărie, cel care și-o transformat tine
rețea în luptă revoluționară veghează de aproape două decenii ca tînăro 
generație o patriei să crească drept și frumos. Am 22 de ani, c-i crescut 
in perioada care vo rămine înscrisă in istoria patriei ca ..Epoca Cecușescu . 
Sint mîndro că fac parte din generația epocii Nicolae Ceaușescu. Am avut 
șansa de o crește ca un vlăstar vegheat de grija părintească a celui ca’e 
ne-a învățat că datorăm totul poporului, că in orice îrr.ore’urare trebu.e 
să servim poporul, patria, socialismul. Minunatele condiții de vață și sport 
m-au ajutat să-mi împlinesc aptitudinile sporiive. In vora trecută om deve- t 
recordmană mondiolă la săritura în lungime iar apoi am cîșt'gat titlu! de 
campioană europeană. Ce mare bucurie, ce mare mîndrîe atunci end. de 
pe podiumul de premiere ol unei mari competiții privești tricolorul ridicat 
pe cel moi înalt catarg ! Ce minunat e să simți că ți-aî făcut datoria !

Promit acum că mi-o voi face întotdeauna, că mulțumirile și ură' le de 
viață lungo și sănătate pe care, în glas cu țara, le adresez pa- -teiji d-ag 
sînt însoțite și de un angajament solemn, de o-i urma mereu îndemn.’ și 
exemplul, de a reuși performanțe și mai mari in atletism.

„LA MULȚI ANI I" iubit conducător .
VAU IONESCU

recordmană mondială la săritura în lungime
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PENTRU GRIJA CE NE-O PURTA ȚI"
Sint unul «£.n sutele de mii de tineri care-și trăiesc viața liberă, fru

moasă. fericită pe acest strămoșesc pămint al patriei. Sînt unul din 
milioar.e’e de cetățeni c României socialiste, ai acestui harnic popor 

care omagiază, cu dragoste și recunoștință, împlinirea a 50 de ani de activi
tate revol-țoncră și onjversarea Zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducâto-ul iubit al partidului și statului nostru.

întotdeauna părinte d'og al tineretului, secretarul general al parti- 
c transmis generat Lor tinere, prin pilduitorul său exemplu de militant 

fiăcărat, cele mai înălțătoare sentimente de dra- 
de țară, față de cauza socialismului și a păcii, îndemnîndu-ne, invă- 

i și ajutindu-ne permanent ca fiecare, după puterile lui, să contri- 
Inflorirea necontenită a patriei, la creșterea prestigiului României 

. Tineretului i-au fost ca niciodată, larg deschise porțile științei și 
c'e afirmării în toate domeniile de activitate, inclusiv in acela al 
sportive care — se știe - în ultimii 18 ani a cunoscut o impetuoasă 

.re pe care o pot defini, printre altele, sutele de titluri și medalii 
de sportl.iî români la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale 

și europene, la alte mari competiții.
Toate profundele înnoiri in conținutul mișcării sportive, toate marile 

zbi-izi sportive ale acestor ani le datorăm partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cărui grijă și prețuire pentru munca și misiunea noastră, 
o sport <i'or fruntași, cm simțit-o zi de zi, fiindu-ne tuturor lumină și în
demn. O spun gindindu-mă nu numai la mine, tînăr muncitor tîmplar din 
Rădăuții Bucov-.-ei ajuns, >atâ, campion olimpic, dublu campion al lumii 
și de 4 ori al Europei, ci la toți sportivii fruntași care au cinstit și cinstesc, 
prin performanțe de cea mai înaltă valoare, sportul românesc.

In clipele marilor victorii, atunci cind pe arenele sportive din țări de 
pe toate meridianele, răsună acordurile Imnului de stat al României și 
tricolorul patrie: este înălțat pe cel mai înalt catarg, ne gîndim cu dragoste 
si profundă recunoștință la grija părintească pe care ne-o purtați, stimate 
și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la mobilizatoarele îndemnuri pe care 

l le oa'resați de a face totul pentru gloria sportivă a României socialiste. 
Pentru toate - VA MULȚUMIM DIN INIMĂ I

ȘTEFAN RUSU 
campion olimpic și mondial la lupte greco-romane

dului a t'ansm’s gene: 
revoluționar și petnot
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ÎNALTELE CALITATI MORALE ALE OMULUI NOU 
SĂ DOMINE PE TERENURILE DE SPORT!
în concepția secretarului ge

neral al partidului nostru pri
vind rolul social al activității 
sportive, Matura educativă a o- 
cupat și ocupă un Ioc de im
portanță majoră. reprezentînd 
o temă mereu prezentă in cu- 
vîntările și documentele con
sacrate acestui domeniu. Intr- 
adevăr, prin natura sa, sportul 
— care cuprinde în rindurile 
sale milioane de copii și tineri, 
practic întreaga generație tînă- 
ră — trebuie să contribuie tot 
mai activ Ia realizarea obiec
tivelor formative și educative, 
la făurirea omului nou al so
cietății noastre. Iată pentru ce 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat in repetate rinduri ca 
mișcarea sportivă să devină o 

-adevărată școală a educației. O 
școală multilaterală, o școală 
și a educației politice, morale, 
cetățenești și patriotice. Preo
cuparea sa profund umanistă 
ca tînăra generație să fie o ge
nerație viguroasă, călită pe te
renurile de sport pentru mun
că șl viață este constant înso
țită de indicații valoroase pri
vind necesitatea desfășurării în 
unitățile sportive a unei com
plexe munci educative. Astfel 
Incit tineretul patriei să cape
te, prin sport, o pregătire mul
tilaterală care să-1 facă apt 
pentru îndeplinirea misiunii 
istorice de constructor al so
cialismului și comunismului pe

pămintul românesc, de ridica
re a țării pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Un loc aparte, în acest amplu 
proces educativ, acordă se
cretarul general al partidului 
educației tineretului sportiv io 
cultul muncii, ca unic si im
portant criteriu de afirmare a 
personalității umane, de ex
primare a adevăratelor valori, 
de obținere a performanțelor 
autentice. Transpunerea în fapt 
a conceptului privind educația 
prin muncă și pentru mancă 
a determinat, între altele, creș
terea permanentă n potențialu
lui sportiv al țării in ultimii 
10—15 ani, ridicarea continuă a 
nivelului performanțelor, suc
cesele de prestigiu realizate in 
competițiile internaționale de 
către reprezentanții noștri. Și, 
deopotrivă, afirmarea — con
comitentă sau ulterioară — a 
tinerilor sportivi in activitatea 
productivă, în munca de crea
ție.

De asemenea, cerința insis
tentă a președintelui României 
ca principiile eticii și echității 
socialiste să stea mereu la ba
za activității educative din uni
tățile de performanță a de
terminat o optică nouă în rin- 
dul sportivilor, tehnicienilor și 
celorlalți activiști din mișcarea 
sportivă. A determinat, în 
esență, o atitudine nouă față 
de pregătire, înțelegerea exac

tă a eforturilor pe care socie
tatea le face pentru crearea 
condițiilor optime desfășurării 
acestei activități, a faptului că 
nu se poate pretinde totul de 
la societate fără a oferi, in 
schimb, totul. Aceste coman
damente au avut ca efect o 
pregătire mai susținută, conști
incioasă și responsabilă, intr- 
un climat de ordine și disci
plină care a stimulat perfor
manțele.

Un real sprijin a primit miș
carea sportivă prin indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la intensificarea e- 
forturiior tuturor factorilor cu 
sarcini și atribuții in scopul 
educării la sportivii noștri a 
celor mai alese trăsături mo
rale, astfel incit ei să devină 
tineri cu o conduită exemplară 
atit in arene cit și in mijlocul 
colectivităților in care trăiesc, 
in familie și in soeictate. Gra
ție acestor valoroase indicații, 
care au avut ca efect o îm
bunătățire continuă a procesu
lui educativ, ne mindrim astăzi 
cu tineri multilateral pregăti^ 
și educați, cu o înaltă conștiin
ță socialistă, harnici și destoi
nici participanți la viața poli
tică șl socială a țării, perfor
meri de elită mondială și, in 
același timp, aprcciați specia
liști în diverse sectoare ale 
economiei, științei și culturii. 
Tineri de apreciabilă robuste-

In cadrul tuturor organizațiilor sportive, al asociațiilor |i 
cluburilor, trebuie să se desfășoare, totodată, o largă acti
vitate educativă, care să cultive în rîndul sportivilor cinstea 
și modestia, dorința de autodepășire, înaltele calități mo
rale ale omului nou al societății noastre. Tuturor sportivilor 
noștri - și în primul rînd celor fruntași - li se cere să 
fie un model și un exemplu de urmat in toate privințele, să 
dea dovadă de un profund sentiment al responsabilității 
și de o înaltă conștiință patriotică, răspunzînd cu demnitate, 
prin rezultate valoroase, condițiilor de care se bucură în 
țara noastră, dragostei și prețuirii cu care sint înconjurați 
de masele iubitorilor de sport .

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat Conferinței pe țară a 

mișcării sportive)

țe fizică, intelectuală șl de a- 
leasă ținută moral-cetățeneas- 
că, participanți activi, alături 
de întregul nostru popor, la 
transpunerea în fapt a politi
cii generale a partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea, a obiectivelor majore care 
stau în fața națiunii noastre.

O atenție deosebită acordă 
secretarul general al partidului 
educației patriotice in rîndul 
sportivilor fruntași ai țării, 
care trebuie să se dovedească 
în toate împrejurările demni 
fii ai poporului nostru. Atit 
prin performanțele realizate 
in marile confruntări, cit și 
printr-o conduită ireproșabilă, 
în această ordine de idei, pur
tătorii culorilor românești tre
buie să dea expresie deopotri
vă înaltelor virtuți sportive ale 
poporului nostru. aleselor sale

Însușiri morale, dorinței lui de 
afirmare pașnică in rîndul po
poarelor lumii. Putem spune 
cu mîndrie că în ultimii ■ ani 
cei mai mulți dintre sportivii 
noștri și-au adus o contribuție 
deosebită la creșterea presti
giului internațional al sportu
lui românesc, al României so
cialiste în lume.

Beneficiind permanent de în
drumări atente și valoroase în 
acest domeniu și avînd mereu 
în față exemplul strălucii de 
muncă și viață al secretarului 
general al partidului, întregul 
activ al mișcării noastre spor
tive se angajează să ducă la 
îndeplinire îndatoririle educa
tive, de înaltă răspundere po
litică cu care a fost investită 
de partid.

Aurelian BREBEANU
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ÂSE, IIRIINTÂRItF Șl ÎNDRUMĂRII T TOVARĂȘULUI NICOLAL CEAUȘESCU,
ECAT PENTRU DT7VIIITARFA Șl AFIRMAREA SI'EIR IUI III ROMÂNESC

uie pusă desfășurarea unei puternice 
îtru antrenarea intregului tineret - 
i pionierii și elevii, cu studenții, cu 
ieri și instituții, de la orașe și sate 
ițiilor fizice, a sportului și turismului. 
□ fel incit să se asigure cuprinderea 
a celor mai largi categorii de ce-

NICOLAE CEAUȘESCU
ajul adresat Conferinței pe țară a 

mișcării sportive)

Fiecare sportiv trebuie să fie pătruns de o profundă 
dragoste și răspundere față de patrie, de popor - și so 
facă totul, să dea tot ceea ce este mai bun, pentru a 
reprezenta cu cinste culorile patriei in întrecerile sportive, 
pentru a nu știrbi cu nimic, ci dimpotrivă, a spori înaltul 
prestigiu de care România socialistă se bucura astăzi in 
rindul tuturor națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat Conferinței pe tară a 

mișcării sportive)

ETITOAREA CHEMARE 
E PENTRU POPOR!" 
0 REALITATE

rea sistematică și permanentă 
a exercițiilor fizice și spor
tului ridicate la rangul de acti- 

de interes național. Prin- 
tr-o hotărîre dc partid, care 
stă la baza Legii nr. 29/1967, 
prima „Lege a sportului" din 
țara noastră, de buna lor or
ganizare și desfășurare, de 
continua lor dezvoltare, în pas 
cu cerințele dezvoltării gene
rale a țării, răspund, în strîn- 
să colaborare cu Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, importante organiza
ții și instituții centrale, cu 
mari posibilități organizatorice 
și materiale, cum sînt : Uniu
nea Generală a Sindicatelor 
din România, Ministerul Edu- 
ca(iei și învățămintului. Uniu
nea Tineretului Comunist, U- 
niunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ministerul Sănătă
ții. Ministerul Apărării Națio
nale, Ministerul de Interne, 
Ministerul Turismului, Comite
tul pentFu Problemele Consili
ilor Populare, organele locale ale 
administrației de stat, precum și 
alte organe și organizații ob
ștești și de stat. Roadele în
deplinirii acestui mandat de 
mare răspundere socială încre- 

de partid, ca și ale in
vestițiilor statului pentru con
struirea a numeroase baze 
sportive moderne se văd în 
creșterea unor generații tot 
mai frumos dezvoltate fizic și 
psihic, în menținerea și întă
rirea sănătății și capacității de 
muncă a populației.

Marea competiție sportivă 
națională „Daciada", creată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a făcut ca o treime 
din populația țării să se bu
cure de binefacerile acestor 
activități, integrate organic în 
ansamblul măsurilor luate de 
partid pentru creșterea neîn
cetată a calității vieții.

Mircea COSTEA

PR0M0V1ND TINERELE TALENTE 
VOM RIDICA NIVELUL GENERAL 

AL SPORTULUI DE PERFORMANTĂ
Multe sînt imboldurile care 

stau la temelia performan
ței. Peste cantitatea de mun

că stăruitoare la antrenamente se 
așează ambiția, dorința de victo
rie, de record. Dar nimic nu poate întrece în valoare morală 
dragostea Cerbtat- de țară pe 
care ți-o insuflă apartenența la neamul In mijlocul căruia te-ai 
născut. Iată una din cele mai Importante Idei cu forță mobili
zatoare pe care — nouă, celor 
din sport — ni le-a transmis din bogatul său tezaur de gtadlre si 
acțiune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne amintim de aceasta ori de cite ori, pe unul din stadioanele 
lumii, in vreuna din sălile de 
sport de pe glob de la Fort 
Worth din S.U.A. pînă la Mosco
va, de la Skien din Norvegia 
Ptnă la Atena, pe toate meridianele și In toate direcțiile roze: 
vtaturilor, mîndrul nostru trico
lor s-a ridica» pe catarg semr.ă- lind spre toate zările noi biru
ințe ale sportivilor români. $i 
am avut multe asemenea satis
facții In ultimele două decenii, 
îndeosebi după 1963 in anii măr
eați luminos, pe toate planurile, 
de prezența la conducerea parti
dului șl statului a tovarășul-: 
Nicolae Ceaușescu. Au fost anii 
ta care — ta ordinea performanțelor — mișcarea .‘portivă româ
nească a primit cea mal prețioa
să îndrumare. îa concepția pre
ședintelui țării noastre se simte vocația particulară a sportului, 
cu o nobilă misiune patriotică și 
o Însemnată misiune internațională. Sportivii noștri, educați in 
spiritul partidului comuniștilor 
stat chemați să ducă ta lume faima unui tineret liber, stăpin 
pe destinele sale, capabil, prin 
multilateralitatea harurilor sale, să aspire la cele mai înalte suc
cese in sport ca și in alte do
menii de activitate.

Cultivarea tinerelor talente In 
orice specialitate a fost cu gene
rozitate încurajată de secretarul general al partidului. In Mesajul 
său din martie 1S32 se arată : 
„Este necesar să se acorde c atenție mult mai mare ridicării 
nivelului general al sportului de 
performanță, promovării șl afir
mării pe scară tot mai largă a 
r.ol șl noi talente din rindul tine
rilor care obțin rezultate de va
loare ta întrecerile sportive pe plan 
național și internațional".De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — tacă de la festivi
tatea consacrată medaliaților o- limpicl români la Jocurile Olim
pice din 1976 — atrăgea atenția 
că „factorul principal pentru a obține victorii, pentru a te putea 
ridica pe treptele cele mai înal

te, ta sport ca șl ta alte domenii, 11 constituie munca, per
severența". Iată o splendidă lecție pentru candidați! la gloria 
sporttvă, toți cei pe cane-1 lău
dăm pentru tenacitate. Otazenoe. pentru stă pir. ir ea de sine de care 
dau dovadă în arenele sportive. 
Era noastră socia^tă deschide tlneresulid perspecttve minunate 
de afirmare, dar fiecare trebuie 
să se străduiască al-st perfec
ționeze mâlestr.a pentru a putea 
obține rezultase tot —base.Pentru valrlarea acestei «di. a 
șlefuirii eataăților la tazgl ere 
de muncă, de abnegație, a fost 
dat exemplu Nad:e: Cocnânecl. 
ctad a primit titlul 6e —Eroc al 
Muncii Socialiste" și Medalia de 
aur „Secera și Ciocanul-. A fost 
o stimulatoare prețuire a capa
cității mișcării noastre sportive 
de a pregăti elemerte de taaltâ 
valoare, ta măsură să obttaă vic
torii de prestata ta tatEzările
Mirt urne
potențial stau bdanturije anilor

k-t»

- la

și alte daseip^ne-
Caracterisucâ in gtnClm so- 

eial-poliucâ a tovarășului Nicolae Ceaușescu este neosieuita preocu
pare pentru perspectivi, pentru 
asigurarea unui viitor luminos. 
Indicațiile sale poartâ întotdeau
na un gind creator trimis ea o 
punte spre viitor. Asa es^e apre
ciata activitatea sportivâ de
per formar, țâ, eird președintele 
țârii ni s->a adresat. prin Mesa
jul sâu la Conferința ztiscârii 
sportive, cu cuvintele : -JJesfâ- 
șurind o munci tenace, indirjrtâ 
pentru a ne pregâti cit mai te
meinic ți a oe menține locurile 
fruntașe pe care le-am dobindit 
Intr-o serie de discipline sporti
ve, trebuie sâ ne propunem U ridicăm și mal mult nivelul ge
neral al tuturor ramurilor de 
sport și sl cucerim noi poziții 
de frunte ta ierarhia sportului 
mondial*.

Urmfnd prețioasele îr.drarr-lr: șl indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sportivii noș
tri — cu profund sentiment de 
resp onsabilitate și înaltă conști
ință patriotică — vor răspunde 
cu cinste, făcînd totul pentru 
ridicarea prestigiului sportiv al 
României Socialiste in arena wi- 
temațională, contribuind șl în 
aoest domeniu la bunul renume 
pe care patria noastră șl l-a fău
rit In lume.

Victor BANCIULESCU

PODIUMUL LAUREATELORI
lorii**  au obținut aproape 200 de medalii 
ice, campionatele mondiale ți continen- 
r in care ne afirmăm se mărește con- 
sportului mondial au apărut noi stele : 

ta se, Ștefan Rusu, Ivan Patzaichin„ Sanda 
rneliu Ion, Vali lonescu...

lui ro- minunatelor condiții create pentru
răluci- afirmarea talentului tineretului

urmă nostru.
ui Ro- în acești ani, în care părintele 

peste tineretului și al sportului s-a întîl- 
olim- nit de nenumărate ori cu „frico

și ale lorii" pentru a-1 felicita și a le o- 
de aur feri noi orizonturi, s-au născut din
ictorii, plămada hărniciei și a talentului,

toate din abnegația tineretului și a teh- 
. ca și nicienilor, performeri, care au în- 
xirului cîntat lumea, smulgîndu-1 aplauze 
ternică Și elogii Nadia Comănecl a oferit 
bținute Canadei și, prin intermediul televi- 
iintelui ziunii. lumii întreg! nopți feerice 
lartidu- de neuitat, Ilie Năstase a revolu- 
JESCU, ționat tenisul și a dat adevărate 
care a recitaluri pe toate meridianele glo- 
îânești, bului, Ivan Patzaichin și-a umplut

La deschiderea 
solemnă a Jocuri
lor Mondiale Uni
versitare de vară 
’81 de la București 
mii de sportivi din 
85 de tari ale lu
mii. zeci de mii 
de spectatori și 
milioane de tele
spectatori din tara 
noastră și alte țări 
au ascultat cu viu 
interes caldul și 
mobilizatorul me
saj de pace și 
prietenie adresat 
de președintele 
României. tova
rășul Nicolae
Ceaușescu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, 
omagiul fierbinte și recunoștința profundă ale participanților !a 
Universiada '81 de la București.

Înalta prețuire a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cei 
mai buni sportivi ai patriei

Raportul pe care tineretul sportiv il adresează marelui bărbat de stat, sărbătorit cu în
treaga căldură a inimilor cetățenilor acestei țări, cuprinde izbinzi de prestigiu, realizate pe toate 
meridianele în ultimii 18 ani :

83 DE MEDALII (17 de aur) LA JOCURILE OLIMPICE DE LA CIUDAD DE MEXICO 
MUNCHEN, MONTREAL Șl MOSCOVA ;

321 DE MEDALII (81 de aur) LA CAMPIONATELE MONDIALE ;
422 DE MEDALII (95 de aur) LA CAMPIONATELE EUROPENE.

năvodul harului cu 25 de medalii 
în marile curse ale lumii, Viorica 
Viscopoleanu, Lia Manoliu, Ștefan 
Rusu, Cornel Penu, Sanda Toma, 
Vall lonescu, Corneliu Ion. atîția 
și atîția alți sportivi români, care 
au terminat victorioși acerbele dis
pute pentru supremație sau au do- 
bîndit uimitoare recorduri mondia
le, au demonstrat ascensiunea spec
taculoasă a școlii sportului româ
nesc, bogăția izvoarelor sale de 
talente.

Ceea ce a uimit, obligîndu-i pe 
mulți să vină aici, la poalele Car- 
paților, să descifreze tainele mira
colului a fost nu numai seria neîn
treruptă de mari campioni pe care 
România îi oferă arenei, ci — mai

ales — paleta tot mai bogată de 
discipline în care țara noastră se 
afirmă Mobilizați de insuflețitoa- 
rele îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sportivii și teh
nicienii tuturor ramurilor practicate 
la noi și-an făcut o datorie de o- 
noare din a urca neîntrerupt pe 
scara valorilor și — implicit — a 
ierarhiilor pentru a ajunge în ma
rea familie a performerilor de mar
că, pentru a-și aduce o cit mai 
substanțială contribuție la sporirea 
prestigiului sportiv internațional al 
României socialiste.

România a devenit o forță de 
prim rang a lumii sportului, afir
mație cu o tot mai mare circula
ție, iată adevărul cel mai de preț

al acestor ani, iată materializarea 
dorinței fierbinți a tuturor sporti
vilor și antrenorilor de a îndeplini 
și depăși obiectivele pc care cel 
mai iubit fiu al neamului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu- le-a oferit miș
cării sportive.

Șl nu există bucurie mai mare, 
mîndrie mai deplină, decît aceea 
de a putea raporta înțeleptului și 
neobositului nostru conducător vic
toria tricolorului în cele mai grele 
bătălii ale sportului, tot mai nu
meroase victorii internaționale, cîț 
mai multe medalii care să sporeas
că înaltul prestigiu de care Româ
nia socialistă se bucură astăzi în 
rîndul tuturor națiunilor lumii.

Hristache NAUM



„E ÎN JOC PRESTIGIUL FOTBALULUI ROMÂNESC!1
Interviu cu antrenorul Constantin Ofet

— Constantin Oțet, ești un 
antrenor la moda!

— Universitatea Craiova este 
o echipă la modă! Cind echi
pa este mare... Există insă și 
reciproca, o știu prea bine. 
Pentru că victoriile- se uită 
mai ușor decit infringerile!

— Fțnă acum ai fost un 
etern secund!

— Ceea ce înseamnă că am 
trudit greu pentru a ajunge 
un... antrenor la modă. Așa e, 
am fost „eternul secund", dar 
am muncit cinstit și „secund i- 
riatul" mi-a prins bine, m-a 
călit pentru pasul decisiv, 
pentru marea responsabilitate 
in conducerea unei echipe.

— Ai jucat fotbal, Ticâ Oțet 
sau...?

— Am fost extremă in Divi
zia „B", la Metalul Tr. Seve
rin.

— Și antrenoratul cind l-ai 
început?

— Imediat după ce am ter
minat ICF.-ul, in 1963, cind 
am antrenat o echipă de „C“ 
din Tr. Severin.

— Care este fișa personală? 
Lumea te cunoaște mai puțin 
sau deloc...

— Născut acum 42 de ani, 
ia Rogova, o comuni la v-eo 
30 de kilometri de Drobeta Tr. 
Severity După ucenicia din 
,.C", de care am vorbit. in 
1968 am trecut la Craiova, se
cundul lui Stefan Coidum. Din 
acel an. am ir.ceput să nă 
confund, practic, cu Universi
tatea Craiova, chiar daci am 
mai lipsit cțte un an-doi, fie 
pleclnd la Tg. Jiu, in „B* , 
după ce renunțasem la cate
dra universitară. pentru ci iu
beam prea mult meseria de 
antrenor, fie la F.C. Argeș, 
unde am fost secundul lui 
Florin Halagian. cu care am 
cfștigct campionatul și am ob
ținut frumoase rezultate ia 
cupele europene.

• AZI. PE STADIONUL PE
TROLUL din Ploiești, lotul olim
pic va intilni intr-un med de verificare formația locală Petro
lul. Echipa olimpică. pregătită 
de antrenorii Gh. Staicu și C. Frățilă, va fi alcătuită din urmă
torii jucători : Caval, Speriatu. 
M. Mihai, M. Zamfir, Cazan, C. 
Solomon, lovan (Steaua). Stre- 
die, Majaru. Șt. Petcu (F.C. Con
stanța). Pană, Paraschiv. Bărbu- 
lescu. Orac, Șoimar Nemțeanu.

• LOTUL REPREZENTATIV 
va evolua mîine. In Capitală. De data asta adversara tricolorilor 
va fi echipa campioană, Dinamo 
București. Meciul se va disputa pe. stadionul Dinamo, cu Începere 
de la ora 15,30.
• CORVINUL HUNEDOARA A 

plecat IN r.p. chineza. Di
vizionara „A“ Corvinul Hune
doara a plecat in R.P. Chineză, unde va întreprinde un turneu 
de mai multe jocuri. Fotbaliștii 
hunedoreni vor evolua la Beijing Șanhai șl In alte localități, 
urmind să revină în țară la jumătatea lunii februarie.• ...ȘI UNIVERSITATEA CRA
IOVA IN GRECIA. Formația U- 
niversitatea Craiova a plecat in

— Și bucuriile de la Craio
va, ca secund...

— Primul titlu, ia 74, ea fe
cund al lui Constantin Certă- 
ianu. Campionatul ți Cupa, âț- 
tigate, acum două ediții, ea 
secund al lui Nelu Oblemencc. 
Plus titlurile eu ^tineretul', 
de trei ori...

— Crezi că sint antrenori

La 2 kbruaric REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
INTILNESTE ECHIPA GRECIEI3

F. R. Fotbal a primit confir
marea forului de specialitate 
din Grecia privind meciul a- 
mical dintre reprezentativele 
GRECIEI și ROMÂNIEL Par

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

născuți numai pentru a fi se
cunzi?

— Cred că da! Cele mai bu
ne exemple, Dima ți— eu!

— Acum ești insă un „prin
cipal" apreciat!

— Ca secund, am luat de la 
fiecare principal cite ceva. 
Ceea ce m-a pregătit pentru 
„marele salt". Am avut însă 
și ȘANSA UNEI MARI ECHI
PE. Mulți antrenori cărora li 
ș-a propus in rară să rină la 
Craiova s-au speriat de va
loarea echipei—

— Ce e mai greu la o echi
pă mare pentru cel care o 
conduce?

— Nu si o conduci în an
trenamente, ei să-i determini 
mereu pe toți jucătorii si dea 
absolut totul in narile și mi
cile partide. Trebuie si fii «a 
bun psiholog, pedagog, stra- 
teg-

— Caxe sint armele antreno
rului principal Constantin 
Oțet?

— Corectitudinea, l.psa con
cesiilor. judecarea atentă a 
fiecărui moment, pentru ei 
orice colectiv naște probleme, 
și cu at it mai mult unul cu 
valori, unde cea mai mică ne
reușită capătă nuanțe aparte. 
Viața mea de secund m-a |w 
vățat, cred, să caut mereu e- 
chilibrul. Pentru că marele rd 
al unui secund este acesta, să 
păstreze echilibrul in antrena
mente. in joc, să se preocupe 
și de disciplină și de partea 
organizatorici, să colaboreze 
cu toți factorii—

— De ce l-ai preferat se
cund pe Nicolae Ivan?

— Pentru ci dintre toți ju
cătorii din vechea gardă pc 
care i-am avut mi s-a pint 
cel mai serios. Nu s-a jucat 
niciodată ea fotbalul, a făcut 
totul cu seriozitate. Acum, mă 
felicit că m-am oprit la Ni
colae Iran. E sta foarte bun 
meseriaș. Fa afaape departe

— Unde va ajunge Craios a 
in Cupa VEFA?

— Să trecem de Kt.se-sln- 
tern! Să obfiae-i o perfor
manți frumoasă. E ia joc 
prestigiul fotbalului roninesc.

— E posibil?
— încercăm.'- Nu i-am vă

zut ••ici*d  pe fotbaliști. de ta 

tida va avea loc la 2 februarie, 
in orașul Larissa. Reu-niatim că 
la 29 ianuarie, la Istanbul, e- 
chipa ROMÂNIEI va juca cu 
reprezentativa TURCLEL

cursul acemet dim‘nețl In Gre
cia, unde va eăectna un tumeu 
de pregătire. Jucătorii eraiovesi: vor susține patru tocuri. ___• ENERGIA GH. GHEOBGHir- 
DEJ — S.C. BACÂU 1—S O—!)■ 
Au marcat : Antohi (mm. 35) 
Chitara (mm. SI), respectiv Ar- 
hlre (min. SO). S.C. Bacău a fo
losit următoarea formație : Ur- 
saehe — Andrieș, Botez. Loara. 
Elisei — Cărpuci, Viserea». 
Șoțu — Chltaru, Antohl. Penotf. 
(GH, GRUNZU — coresp.).
• OLIMPIA RM. SABAT — 

GLORIA BUZĂU 1—* (•—♦). U- 
nicul gol al meciului a fost în
scris de Tone (mîn. 60). (T. BU- DESCU — coresp.).

• LA SFIBȘrrUL săptăminii 
trecute. Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca a găzduit un turneu de mini-frtbal dotat cu „Cupa 24 
Ianuarie", competiție organizată 
de divizionara „B" Universitatea. 
Au participat divizionarele „C" C.F.R. și C.EAI. din localitate, 
echipele Metalul roșu, C.U.C. șl 
Turist, din campionatul județean 
și, bineînțeles, echipa „U", care 
a și ctștigat trofeul pus in Joc. 
(L LESPUC — coresp.).

Kaiserslautern, dar, oricum, 
toată lumea știe că alcătuiesc 
o ech.pă bine cotată, care, 
acasă, spulberă adversarii. Să 
nu uităm ci Spartak Moscova 
a fost învinsă cu 4—0, Real 
Madrid cu 5—0, iar, in decem
brie. Sevilla cu 4—0! Din 
„predocu mentarea" mea reiese 
ci este o ^echipâ-tivălug-. cu 
trei jucători puternici — Nil
sson. Allots ți Briegel. Daci 
Tilihoi îl ra anihila pe suedcc, 
atunci areas mari șanse de 
mțrtă

— Șansa noastră in fața 
unei asemenea echipe?

— Ech.pcf Centura a ajuns 
la «a grad de maturitate— ra- 
temațscnală. încercăm n re
zultat avantajos la Kaiserslau- 
tem. csîa ir.semnxmd ks i
o in. 
cine

frinQere le ara po! 
ftie— Fapt*l  ei re:

se joacă la Craiova e
arentcj pe cere sper
lorifurcm. Piee le 2 n
rom ^deseifraf. sper, unele 
dintre secretele lui Kaiserslau
tern. Neșansa noastră este că 
aa joacă omul «r. 1, Bz.’-ri. 
Na se țt-.e iaci ce-i cu T>~ 
deann ți nici Donase nu-i 
tacă cert—

— Si dacă, exceptindu-1 pe 
Bălăci, nu va juca încă un alt 
titular?

— Nr mi-aț dori o aseme
nea situație. Dacă se va ivi, 
apelăm la lotul larga care sre 
rezerve valoroase, cum a de
monstrat-o și ia partidele pre
cedente. care ne-au dus in 
ttnl n~

Mircea M. ONESCU

DE LA JOC LA ANTRENAMENT SI ÎNAPOI LA JOC
Una dintre cele mal eficien

te metode vizuale, retunoscută 
in unanimitate de tehnicienii 
prezent î ia consfătul rile antre
norilor din Diviziile ^A*  și 
_B". a fost proiectarea unor 
filme pe video magnetoscop, 
care au cuprins secvențe din 
antrenamentele fotbaliștilor 
englezi, conduse de reputatul 
coach Ron Greenwood.

Sub genericul „Tehnologia 
pregătirii, principii, metode și 
mijloace*,  filmele au demon
strat prin multitudinea și com
plexitatea exercițiilor prezenta
te CE și CUM trebuie făcut la 
antrenamente în vederea ela
borării fazei de atac, a măririi 
eficacității Ia finalizare, in 
condițiile „crizei" de timp spe
cifice fotbalului actual.

„Serialul" care a cuprins 
multiple scheme de antrena
ment, a arătat clar faptul că 
procesul de instruire „repetă*  
tot mai mult jocul, fazele, si
tuațiile de atac-apărare care 
survin pe parcursul unei par
tide oficiale. Intr-adevăr, sec
vențele derulate au avut da
rul să demonstreze eficiența 
fiecărui exercițiu fa parte, in 
care mingea parcurgea aproa
pe aceleași trasee ca la antre-

Pregătirile divizionarelor „A“

F.C. CONSTANTA Șl... VARIANTELE FI
La Singeorz Băi, intr-un de

cor de iarnă veritabilă, echpa 
de pe ultimul loc al clasa
mentului, echipa condamnată 
azi de toată lumea la retro
gradare, echipa fără nici o 
speranță — cum o consideră 
cei mai mulți — F.C. Constan
ța se pregătește scrișn nd din 
dinți. Lotul ei compact urcă 
și coboară dealurile, „patinea
ză" pe aleile peste care s-a 
așezat un strat de gheată, a- 
coperă circuite de exerciții în 
sala liceului din localitate, 
joacă pe terenurile stațiunii. 
Sint, acum, pentru echipa Li
toralului, fugită în inima mun
ților, zile pline de muncă asi
duă. încordată, antrenorii și 
jucătorii străduindu-se să facă 
abstracție de poziția ocupată 
in clasament după una d ntre 
cele mai infructuoase toamne 
fotbalistice din istoria clubu
lui.

Vor să... uite. Dar nu se 
poate— Și poate că e mai bine 
așa— După un antrenament 
foarte greu. într-o discuție cu 
antrenorii Constantin Tilvescu 
și Constantin Mareș, dar și cu 
cițiva dintre jucători, ne-am 
convins că sint cu toții lucizi, 
cu picioarele pe pămint, că 
știu foarte bine de ce a ajuns 
echipa la —8 in clasamentul 
adevărului, că știu ce-i așteap
tă și mai ales ce au de făcut. 
..Noi am avut uns din cele mai 
slabe apărări pe teren propria. 
Am primit 11 goluri, tot atitea 
cite am și marcat", afirmă antre
norul principal. -Iar in atac 
s-a ratat enorm și orice rata
re s-a întors impotriva apă
rării". a completat secundul 
C. Mareș. Cele 11 goluri amin
tite și celelalte 27 primite in 
deplasare i-au condus pe cei 
doi tehnicieni constănteni la 
ideea schimbării structurii de
fensivei echipei. Și. ne-au co
municat ei, in partidele de 
după ..perioada Singeorz". cu 
F.C.M. Brăila (6 și 10 februa
rie). Gloria Buzău (13 și 17 
februarie) și Sportul studen
țesc (20 februarie), F.C. Con
stanta va alterna două vari
ante ale apărării. Prima: Cos- 

nament,. golurile marcate fiind 
urmarea celor învățate in 
timpul săptăminli.

A impresionat, în mod spe
cial. golul marcat de Keegan 
intr-un meci de campionat, la 
capătul unei înlănțuiri de 6 
pase directe, „dintr-o bucată", 
cum se mai spune. Era. de

PE TEME ACTUALE

fapt, consecința repetării de 
zeci de ori (poate chiar de 
sute de ori) a unor scheme 
tactice executate la antrena
mente după principiul de la 
ssnplu la compus, de la ușor 
la greu. Totul s-n executat cu 
adversarul direct in față (3 
coiura 3. 5 contra 5, 6 contra 
6 eic.). in condiții de mare 
dificultate. SIMPLU. PRECIS, 
RAPID. Greenwood a delimitat 
suprafața terenului în 9 drept
unghiuri de dimensiuni egale, 
astfel tocit fiecare jucător a- 
flat In posesia mingii știa e- 
xact ce are de făcut, in ce 
zonă va transmite pasa, unde, 
cu siguranță, la momentul o- 
portun. îl va găsi demarcat pe 

taș — Panaite, Conslanlinescu, 
Zahiu, Caramalău; a doua: Ni
colae — Purcărea, Dinu, Zahiu, 
Caramalău. Pentru celelalte 
linii, antrenorii au la dispozi
ție pe Drogeanu, Gaehe, Petru, 
Moldovan, Mănăilă, Hagi, Bu- 
duru, Bătrineanu, Kusu, Peniu, 
plus cițiva tineri din „grădi
na" proprie. Clubul a renunțat 
la Focșeneanu, Turcu, Vanea, 
Matache și Mihale. Iar Anto
nescu s-a decis să pună ghe
tele in cui, după 20 de ani sub 
culorile echipei de pe malul 
mării...

Cum văd constânțenii retu
rul? Ei susțin că nu-i totul 
pierdut.

® Că și în ’77 echipa s-a 
aflat tot la —8 și, pină la ur
mă, după un retur în forță, 
s-a salvat. Exista deci— pre
cedentul!

® Că multe echipe. aflare 
în prezent la —1. —2 sau —3, 
vor mai pierde meciuri pe te
ren propriu, avînd program 
dezavantajos față de F. C. 
Constanța—
• Că pină la urmă se va 

retrograda cu 28—29 de punc
te, „barem" de care constănțe- 
nii pot trece— - V

O Că totul va depinde de 
prima etapă a returului, cind 
F.C. Constanța va înt.Ini pe 
Universitatea Craiova „E ho- 
pul care ne va holări soarta, 
consideră Constantin Tilvescu. 
Ne gindim și la eventualita
tea— reluării tuturor lucruri
lor de la capăt. De aceea am 
adus aici, la Singeorz-Băi, si 
un grup de jucători tineri, 
dornici de afirmare, cum sint 
Popovici, Dinu, Ivan, Marinof, 
Toșa. 11 mai avem și pe Hagi, 
iar la lotul de juniori se allă 
un alt dobrogean de-al nostru, 
Despa. Poale că, pină la ur
mă. va reveni și Dorel Zam
fir. eare n-are decit 22 de 
ani, dar care parcă a... im- 
bătrinit ca rezervă pe la alte 
echipe..."

Deși „condamnată" de mulți, 
F.C. Constanța nu renunță. 
Nici n-are voie, atita timp 
cit bătălia nu s-a terminat.

Laurențiu DUMITRESCU

unui dintre coechipierii _ 
Dar pentru ca golul să „iasă*,  
antrenorii noștri l-au văzut pe 
Keegan repetînd dt zeci de 
ori un procedeu prin care el 
căuta să scape de marcajul 
„fundașului paznic". Fentei 
premergătoare driblingului îi 
urma centrarea. Dar nu de pu
ține ori adversarul direct, co
leg de echipă, încerca să-1 de
posedeze fără a-1 menaja cî- 
tusi de puțin.

Tehnicienii prezenți la con
sfătuire au reținut faptul că 
astăzi nu se mai poate ține 
Pasul cu fotbalul de înaltă per
formanță fără a ține seama de 
relația tot mai strinsă care e- 
xistă între PREGĂTIRE ȘI 
JOC.

„Caruselul" jocurilor de ve
rificare s-a pus în mișcare. De 
citeva zile echipele de diviziile 
,.A“ și „B" au început suita 
meciurilor amicale cu caracter 
de omogenizare și testare a 
unor scheme tactice. Iată pri
lejul — deopotrivă pentru an
trenori și jucători — pentru 
punerea în practică a celor în
vățate în ședințele de pregătire 
desfășurate pină acum. Tn 
fond, numai jocul poate re
flecta concret dacă „lecția" * 
fost sau nu bine însușită.

Gheorghe NERTEA

* H I P I S M>-. RETROSPECTIVĂ 1982 (IM) byulta dm 1983. Din generația 
cailor de 3 ani — 1983 se re
marcă citeva elements de mare

Crescătoria română de trăpași 
s-a îmbogățit cu câteva exempla
re de mare valoare, oare pe 
orice hipodrom din lume pot 
face față cu succes alergărilor. 
Două dintre aceste elemente Ies 
chia- din comun : Perjar șl Tri
foi. Primul, un excelent produs 
al lui Talion cu Perla a devenit 
un campion de necontestat al 
Uirfului. care în acest an a rea
lizat un excepțional record : 
1:21,0/km. Felicitări antrenorului 
și conducătorului său. V. Gheor
ghe. unul din specialiștii ta a

crea mari campioni, cum au fost 
Bosfor, Bucur, Fănișor. Gabarit, 
Godeanu, Selenar, sat acum Per- 
lar. toți etaloane de reproducție 
la herghelii Cel de-al doilea e- 
lement amintit. Trifoi, din ge
nerație ara 1 ani. descendent al 
lui Shamfort si Trufia. Prin ca
litățile arătate ta curse (viteză, demilond și fond) se anunță un 
element deosebit, care ta acest 
an va pune probleme campionului Perjar. Recordul realizat ta 
1982, l:2t,7/km pe distanța de
2200 m. spune, dealtfel, totul. 
Credem că întttnîraa Intre aceș
tia va constitui cloul anului 1983.

Dintre ceilalți ooemponenti al 
generației de 4 ani mal remar
căm pe Strunga, Calafat $1 Sol- stlțtu, care, Împreună cu Trifoi, 
vor fl cel mal îndreptățiți can
didați la cucerirea laurilor der-

perspectivă, ca Sardonic. Saditu. 
Strehaia. Humor. Osana șî Tltu. 
Primul un frumos urmaș al Iul 
Viraj cu Sadea, a realizat In finalul stagiunii victorii remarca
bile Suditu șl Osana, do! pro
duși al lui Godeanu, au im
presionat la începutul stagiunii, 
iar Strehaia și Tltu nu mal au 
nevoie de prezentare, fiind pro
duși a: unor excelente elemente 
ca Tlta șl Struna. Mal remar
căm. de asemenea, șl pe Orslna și Crișan, prima o valoroasă 
mînză care a realizat în finalul stagiunii recordul de l:29.67km. 
tar Crișan campionul momentan 
al generației ou recordul de 1^9.2/km. Mai este de scos în
evidență șl Copist, care prin va
loarea realizată tn IMS (l:M.€rkm 
pe distanța de 220# <n) a Intrat, 
ta rîndul lui, ta elita twrfuiuL

A. MOSCU

W1BUST1ATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTOPMEVA
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 1» IA
NUARIE 1983. Categoria 2: 1 
variantă 100% a 42.996 lei și 
6 variante 25% a 10.749 lei; 
categoria 3: 24,75 variante a 
4.343 lei; categoria 4 : 98,50 a 
1.091 Iei; categoria 5: 267,75 a 
401 lei; categoria 6 : 8.733 a 40 
lei; categoria 7: 220,50 a 200 
leî și categoria 8 : 4.046,75 a 
40 lei. Report categoria 1: 
211.660 lei. Cîștigul de 42.996 
lei, de la categoria 2, a fost 
obținut de BEDREAGA ALE
XANDRU din București.• ATI JUCAT LA PRONOEX- 
PRES I Pentru participant!! care 
doresc sl-șt sporească șansele

de mari succese și. bineînțeles, 
pentru cel ce nu au jucat incă 
numerele lor preferate se rea
mintește că astăzi este ultima zi de 
participare la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miercuri 26 ia
nuarie 1S*3.  După cum s-a mai 
menționat, o formă de partici
pare avantajoasă o constituie va
riantele combinate achitate în 
cotă de 25 la sută, oe care se 
pot Juca mai multe numere ta 
cadrul unor sume convenabile. 
Astfel a procedat, de exemplu, 
participantul Oancea Gheorghe, 
din Buhușl, care la tragerea din 
12 ianuarie a.c. a obținut un 
AUTOTURISM „Dacia 1300“ la 
categoria I șl o suită de cîști- guri In bani la alte categorii, 
încercați să vă numărați șt dv 
mîine printre marii clștlgători I



X

,,Cupa Dinamo" la schi alpin incepind de astăzi, la Miercurea Ciuc

UN SPECTACULOS DUEL
Disputată vineri, „Cupa Di

namo" la schi alpin s-a înche
iat cu proba de slalom special 
pentru femei. Zăpada puțină 
din Bucegi a făcut ca organi
zatorii să depună mari eforturi 
pentru a asigura condiții opti
me de întrecere celor mai bu
ne schioare alpine ale țării. Pe 
pirtia din Valea Dorului, din 
apropierea „Cotei 2000“, a fost 
amenajat un traseu, care a cu
prins 50 de porți în ambele 
manșe. Au luat startul peste 
50 de schioare, dintre care 33 
au terminat cursa.

Concursul a fost dominat de 
două dintre autenticele speran
țe ale schiului nostru 
tinerele Liliana Ichim si 
na Nagy. întrecerea lor 
extrem de spectaculoasă, 
prima coborire cel mai __
timp îl deținea Liliana Ichim. 
în manșa a II—s», schioara din 
Vatra Dornei a parcurs tra
seul la fel de sigur, dar pe ul
tima porțiune a ezitat și... atit 
a așteptat principala ei adver-

alpin, 
Suza- 
a fost
După 

bun

sară. Suzana Nagy a pornit 
decisă, s-a strecurat cu abili
tatea-! cunoscută printre cap
canele traseului și înregistrind 
cel mai bun timp al manșei a 
obținut o frumoasă victorie. De 
reținut că primele patru clasa
te sînt junioare. Dintre tine
rele speranțe, Delia Parate și 
Anca Moraru au abandonat din 
cauza unor erori comise pe 
parcurs, iar senioarele (puține 
la număr), au ocupat locuri 
modeste : Karin Kovacs (5) și 
Erica Codrescu (7). REZULTA
TE TEHNICE : 1. Suzana Na
gy (C.S.Ș. Miercurea 
108,07, 2. Liliana Ichim (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 103,50, 
driana Macrea (C.S.Ș. Sibiu) 
113,79, 4. Irina Vo’culescu (Bra- 
șovia) 114,90, 5. Karin Kovacs 
(C.S.U. Brașov) 117,29, 6. Mi
haela Fera (C.S.Ș. Sibiu — 13 
ani) 117,48 7. Erica Codrescu 
(Steagul roșu Brașov) 119,14,8. 
Csila Petres (Voința Miercurea 
Ciuc) 119,72.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI...
Fetele handbalului nostru 

sprintează spre linia de so
sire a turului Diviziei „A", 
întrecerea este spectaculoa
să, lingă lider 
tele podiumului 
du-se și coborîndu-se 
într-un carusel. 
A.E.M. Timișoara, 
Buhuși și Progresul Bucu
rești, au sosit in anturajul 
Rulmentului Brașov forma
țiile Chimistul Rm. Vîlcea 
— in acest campionat pro
movată pe prima scenă — 
și Știința Bacău, campioa
na tării. Și pinâ la primul 
finiș mai sînt încă patru 
etape...

Surprinde 
ența unora

Maria
nu, de pildă, a înscris 76 
de goluri, înregistrind o 
medie de 10,85 pe meci, iar 
Elena Ciubotaru (11 goluri 
în meciul cu Independenta 
Sibiu), Niculina Iordache 
(11 goluri în întilnirea cu 
Știința Bacău) și Rodica 
Grigoraș (11 goluri in par
tida cu Rulmentul si 13 
goluri în cea cu Textila 
Buhuși) se disting prin 
contribuția pe care o aduc 
la succesul formațiilor lor. 
Privind acest tablou, al efi
cientei în campionatul na
țional, și știind că jucătoa
rele citate au participat în 
decembrie trecut la campi
onatul mondial fără succes, 
aportul lor fiind în general 
minor în evoluția repre
zentativei țării, te poți in-

pe trep- 
— urcîn- 

ca 
După 

Tex.ila

re.
plăcut și efici- 
dintre jucătoa- 
Torok—Verigca-

TURNEUL ECHIPEI DE
Echipa masculină de hand

bal a Ungariei, care se pre
gătește pentru campionatul 
mondial, grupa valorică B, în
treprinde un turneu în țara 
noastră. Formația oaspete va 
juca la 26 ianuarie (ora 18) și 
27 ianuarie (ora 16,30) în Sala

CONCURS DE DESCHIDERE A
La poligonul acoperit Dina

mo din Capitală s-a desfășurat 
primul concurs de tir al sezo
nului 1983. In programul com
petiției au figurat probe pen
tru arme cu aer comprimat la 
toate categoriile de vîrstă. Din- 
fre rezultatele înregistrate au 
ieșit în evidență cele obținute 
în proba de pușcă 10 m, se
niori, de către Mihai Dumi
trescu (586 p) și Florin Mini- 
șan (580 p), performanțe cu 
care ei s-au clasat, în această 
ordine, în fruntea clasamentu
lui categoriei. ALTE REZUL-

• După meciurile desfășurate 
sâmbătă, In cadrul etapei a 23-a, 
in clasamentul campionatului 
național de baschet masculin s-a 
petrecut o singură modificare și 
anume schimbarea de locuri din
tre Dinamo Oradea (acum pe lo
cul S) șl Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași (locul 9). Referitor la 
rezultatele etapei, am consemnat 
a cincea înfrângere „la ~potou“ a 
formației Sportul studențesc Po
litehnica C.S.Ș. 2 București : 
79—81 cu Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Clul-Napoca. Clasamen
tul la zi :

Ciuc)
3. A-

Paul IOVAN

NtnOSTITE
treba: cum este posibilă o 
asemenea discrepanță valo
rică ? De ce jucătoarele în 
cauză forțează în echipele 
de club și stau adesea in 
espectativă Ia „națională"? 
Deși nerostite de specialiștii 
handbalului, aceste între
bări reclamă răspunsuri. 
Ele pot fi : marea di
ferență dintre valoarea 
formațiilor intilnite în cam
pionatul țării și cele din 
campionatul mondial, de 
unde și o firească diferență 
de prestație; vîrful de for
mă sportivă n-a fost atins 
la ora C.M., adică în de
cembrie. ci în... ianuarie; 
atmosfera din lot n-a fost 
favorabilă efortului colectiv 
maxim ș.a.m.d.

încercarea de a răspunde 
la întrebări... nerostite nu 
poate suplini o dezbatere 
profundă, responsabilă, a 
celor care au misiunea să 
vegheze destinul reprezen
tativei tării. Federația de 
specialitate are datoria să 
afle adevărul nereușitei din 
Ungaria pentru a putea 
pune bazele calificării na
ționalei la Jocurile Olimpi
ce de la Los Angeles, in 
turneul programat in de
cembrie curent in Polonia. 
Dacă handbalistele noastre 
fruntașe au intr-adevăr 
un înalt potențial, trebuie 
văzut ce le oprește să-l 
pună mai ales in slujba 
reprezentativei țării.

Hristache NAUM

HANDBAL A UNGARIEI
sporturilor din Brașov cn Di
namo, la 29 ianuarie (ora 17,30) 
în sala Victoria din Ploiești cu 
reprezentativa secundă a Româ
niei, meci ce va fi repetat la 
30 ianuarie (ora 18) în sala Flo- 
reasca din Capitală.

SEZONULUI LA TIR REDUS
TATE : pistol 10 m, juniori : 
1. C. Burciu (Dinamo) 540 p ; 
junioare I : 1. Simcna Ștefan 
(Steaua) 332 p : juniori II : 1. 
I. Vasile (C.S.Ș. 1 București) 
260 p ; pușcă 10 m, juniori I : 
1. V. Tirtan (Steaua) 557 p, 2. 
F. Dima (Steaua) 555 p, 3. M- 
Cristea (Olimpia) 5-Î4 p ; ju
nioare I : 1. Daniela Toader 
(Dinamo) 370 p, 2. Mihaela 
Ignat (Steaua) 355 p; juniori 
II : 1. C. Trăscăveanu (Dina
mo) 288 p; junioare II: 1. Ele
na Dumitru (Dinamo) 256 p.

• în clasamentul „Trofeului 
eficacității", oferit de ziarul 
SPORTUL, Virgil Băiceanu (Fa
rul) s-a detașat, el înscriind 
pină acum 620 p.

1. Steaua 23 23 0 2207:1590 46
2. Din. Buc. 23 21 2 2132:1672 44
3. Rapid 23 15 8 1754:1644 38
4. Farul 23 13 10 1878:1918 36
5. I.C.E.D. 23 12 11 1913:1906 35
6. C.S.U. Sibiu 23 10 13 1834:1976 33
7. ,,U“ Cj.-Np. 23 10 13 1670:1849 33
3. Din. Oradea 23 9 14 1686:1854 32
9. Poli. Iași 23 8 15 1669:1877 31

10. IMUAS 23 7 16 1578:1734 30
11. C.S.U. Bv. 23 7 16 1707:1882 30
12. Sp. Stud. 23 3 20 1719:1933 26

START IN FINALELE ,,DACIADEI"
LA PATINAJ-VITEZA

de 
va

Ș> 
de

care

începînd de astăzi, pista 
gheață din Miercurea Ciuc 
găzdui finalele „Daciadei" 
ale campionatelor naționale 
patinaj viteză, întreceri
suscită un justificat interes în 
rînduriie iubitorilor sporturi
lor de iarnă din țara noastră, 
urmare firească a rezultatelor 
bune înregistrate în ultima pe
rioadă de reprezentanții noștri 
in concursurile internaționale.

Debutul alergărilor îl vor

Mihaela Dascălu. patinatoare 
tinără. de excepție, una dintre 
principalele candidate la un 
loc fruntaș in clasamentul fi

nalelor Daciadei

MAREA

face juniorii I și II, sportivi 
care iși vor disputa astăzi pri
mele două probe, urmînd ca 
mîine dimineață 
să ia startul în 
două curse, după care vor pu
tea fi stabiliți campionii ab- 
soluți ai „Daciadei" și ai ță
rii la patinaj viteză, atit la 
fete cît și la băieți. Campioa
na țării de 
na Todoruț 
poca) este, 
să-și apere 
data aceasta, emite 
și colega sa de club Mihaela 
Timiș, o alergătoare de excep- 

junioarelor 
să inregis- 
din partea 

Dascălu
Elena Cle-
Constanța)

competitorii 
următoarele

anul trecut. Sirco- 
(Viitorul 
desigur, 

titlul la

Cluj-Na- 
hotărîtă 

care, de 
pretenții

ție. In disputa 
este foarte posibil 
trăm însă surprize 
tinerelor Mihaela 
(Tractorul Brașov), 
teșteanu (C.S.Ș. 1
și Gabriela Hordobețiu (C.S.Ș. 
Sibiu), sportive promovate de 
curînd de la categoria copii I, 
la categoriile junioare I și II.

In ceea ce-i privește pe bă
ieți, aici lupta pentru întîie- 
tate va fi deosebit de strînsă, 
întrucît — ținînd seama de re
zultatele înregistrate în ulti
mul timp — trei patinatori se 
anunță drept candidați princi
pali la titlurile de campioni. 
Este vorba de Emeric Mikloș 
și Zsolt Zakarias (S.C. Miercu- 
cea Ciuc) și Marian Țigău 
(Petrolul Ploiești).

RIVALITATE
De mai multe luni de 

zile, marea rivalitate 
Vali Ionescu — Anișoara 
Cușmir ocupă un loc sta
tornic nu numai in pa
gina intîi a ziarului nos
tru, ci și în numeroase 
ziare sportive europene, 
care socotesc extrem de 
spectaculos și de pasio
nant acest duel la cel 
mai înalt nivel mondial 
intre două românce. Un 
interes major absolut 
explicabil, întru totul 
întemeiat, compatrioa
tele noastre Vali Io
nescu și Anișoara Cuș
mir, fruntașele Top-ului 
mondial la săritura în 
lungime, cîștigîndu-și — 
de drept —, prin strălu
citele lor performanțe, 
aprecierile tuturora.

Dar nu despre aceste 
aprecieri, absolut legiti
me, vrem să vorbim în 
aceste rînduri. Ci des

ALE TINERILOR NOȘTRI IENISMANI
E o mare plăcere să răsfo

iești ziare străine și să vezi 
onorați cu rînduri elogioase, 
ba chiar cu imagini fotografice, 
copii de-a! noștri, care duc 
numele țării departe, făcîn- 
du-i cinste prin comportarea 
demnă pe terenurile de sport. 
O asemenea bucurie ne-a pro
dus de curînd citirea unor zia
re ca „El Heraldo" din Ciu
dad de Mexico sau „The News 
Tribune" din Fort Pierce (Flo
rida, S.U.A.) în care sînt pu
blicate vești despre victoriile 
tinerelor noastre tenismane 
Daniela Moise și Alice Dănilă, 
aflate în circuitul american 
tradițional rezervat juniorilor. 
La numai 16 ani, Alice Dănilă 
ocupă de patru ori spațiul fo
tografic al acestor cotidiene, 
ca o mică vedetă a turneelor, 
în turneul _ pompos numit 
„Cupa mondială Casablanca 
de tenis juvenil" de la Mexi
co, Dănilă nu a pierdut decît 
in finală, în fața argentinienei 
A nai ia Falcon. Ea și-a luat 
insă o strălucită revanșă la 
„Sandalwood International Ju
nior 
Fort 
dat 
fiind 
7—5. 
Astrid Șunde. 
neului,. 
presei: _ _ __
jucătoare puternică și foarte 
calmă, pentru virsta ei. E foar
te agilă și bine pregătită fi
zic. Are un serviciu bun și un 
forhand eficace". De asemenea, 
organizatorul turneului. Chuk 
Gately declara : „Favoritei nr. 
1 Alice Dănilă, o îndrăzneață 
jucătoare româncă, ii prezic un 
viitor frumos în tenis".

în competiția oficială ] 
chipe „Continental Cup“ 
Tampa, echipa feminină i 
nă (Daniela Moise, Alice 
nilă) a întrecut echipa Filipi- 
ne cu 2—1 (Dănilă — Gomez 
4—6, 6—1, 6—0 ; Moise — Cas- 
tillejo 4—6, 4—6 ; Moise, Dă
nilă — Castillejo, Gomez 6—3, 
6—1), cu același scor echipa 
favorită a Cehoslovaciei (Moise
— Votavova 6—4, 4—6, 7—6 ; 
Dănilă — Holikova 2—6, 6—7 ; 
Moise, Dănilă — Votavova, Ho
likova 6—2, 7—6), cedînd abia 
în sferturi de finală în 
echipei Suediei cu 0—2
— Moise 6—1, 
holm — Dănilă 
ceea ce reprezintă 
manță promițătoare.

Bune rezultate au 
nute și în probeie 
La Miami Beach, la 
„Orange Bowl",

6—3 ;
6—2, 

o

pe e- 
de la 
româ- 

! Dâ-

fața 
(Olsson 
Ander- 

6—3), 
perfor-

Tennis Championships", la 
Pierce, unde n-a mai ce- 
întiietatea nimănui, cîști- 
o frumoasă finală, cu 6—3. 

împotriva norvegiencei 
Directorul tur- 

Mario Obando declară 
„Alice Dănilă este o 

puternică

GALINA ASTAFEI-1,71 M
la Înălțime î

în cadrul etapei de 
campionatelor naționale 
ale atleților juniori n, 
„23" August" din București, 
lina Astafel (C S.Ș. “ 
cîștigat proba de _______  __
înălțime cu 1,71 m. cea mai bună 
performanță românească pe teren 
acoperit pentru junioarele de 
categoria a m-a. (Andi VILABA 
— coresp.).

zonă a 
de sală 
in sala

Ga-
Steaua) a 

săritură în

> ’

• De miercuri plnâ duminică, 
baschet non-stop In cadrul 
campionatului național feminin 
se vor desfășura primele turnee 
pe grupe valorice : la București 
pentru grupa 1—6. la Tg. Mureș 
pentru grupa 7—12. - - —
Capitală vor avea 
Floreasca, miercuri, 
de la ora 15,30, iar 
la ora 9. Sâmbătă, 
vor disputa 
gram special, ___ ___ ,
jocurile etapei a 21-a a Divi
ziei masculine „A". printre care 
Si tradiționalul derby Steaua — 
Dinamo (ora 17).

Jocurile din 
loc in sala 
Joi și vineri 
duminică de 
partidele se 

conform unui pro- 
care cuprinde și

fost obți- 
de dublu, 
concursul 

„ , cuplul Moise
— Dănilă a trecut 3 tururi ; 
la Pembroke Lake, perechea 
Dănilă — Ciucă a ajuns în 
sferturi ; iar cuplul Alice Dă
nilă (România) — Andrea Ri- 
țecz (Ungaria) a jucat finala 

(pierzind 
Votavova 
4-6).

probei de dublu fete 
în fața cehoslovacelor 
— Holikova cu 2—6.

★
A fost desemnat 

principal al meciului 
dintre echipele României 
Chile, din cadrul primului tur 
al „Cupei Davis" (grupa non- 
zonală), meci care va avea loc 
la 4—6 martie, la Timișoara. 
Alesul federației internaționale 
este Gian Enrico Maggi (Italia).

pre rolul foarte pozitiv, 
despre rolul fericit al 
marii rivalități dintre a- 
ceste două mari sportive. 
Opinia noastră este că 
intre Vali Ionescu și A- 
nișoara Cușmir există o 
marc rivalitate nu nu
mai pentru că ele au o 
mare valoare sportivă, 
ci și pentru că IN CON
ȚINUTUL ACESTEI RI
VALITĂȚI INTRĂ MUL
TA OMENIE. Departe 
de a se nega sau a se 
contesta una pe alta, 
cele două mari sportive 
se apreciază foarte mult 
reciproc. Nu, nu-i o sim
plă elegantă în atitudi
ne, o eleganță poate pu
țin formală, poate puțin 
ipocrită, cum se mai în- 
tîmplă uneori în aseme
nea cazuri. Nu, aceste 
două mari campioane 
nu au numai o splendi
dă fibră musculară, ele 
au și o superbă fibră 
morală. Este adevărat că, 
de regulă, în retorta fi
ințelor marilor și adevă- 
raților campioni le gă
sești pe arnindouă. De 
aici și mari rivalități, 
rivalități — subiecte 
de roman cum au 
fo3t, de pildă, Cu- 
țov — Dobre seu, Voi- 
nescu — Tema. Năstase 
— Smith sau cum este 
azi Borg — Connors etc.

Revenind la marea ri
valitate Vali Ionescu — 
Anișoara Cușmir, apre
ciabilă esta nu numai 
frumusețea ei sportivă, 
apreciabil este și rolul 
el de motor generator de 
mari performanțe. Un 
motor alimentat cu mari 
valori ale ființei umane.

BOXERII
DIN NOU

arbitrul 
de tenis 

Și

FRUNTAȘI
IN RING

ora 18. la Pala- 
și culturii din

Vineri, de la 
tul sporturilor .
Capitală, cei mai buni boxeri ai 
țării, membri ai lotuiui olimpic, 
vor apărea in fata publicului 
bucureștean intr-o atractivă gală 
de verificare, în compania unor 
redutabili pugillști de la clubu
rile Steaua. Dinamo, Metalul, Ra
pid s-a. Printre cei ce vor urca 
In ring se află : C. Tițoiu, Cr. 
Gheorgliișor, C. Stancu, V. Ioana, 
Fl. Tircomnicu, M. Fulger, M. 
Ciubotaru, Gh. Simion, D. Sen- 
eiuc, P. Bornescu (lot). R. Geol- 
fan, N. Crăciun, Gh. Govici, I. 
Boboc, Gh. Brumă, FI. Stan, C. 
Hajnal, V. Iordache, N. Ciobanu, 
L Dobre (cluburi).

LUPTĂTORI ROMÂNI

Marius POPESCU

LA TURNEUL DE LA TBILISI
Tbilisi se va desfășura, laLa __ _________ .___ _

sfârșitul săptămânii, un important 
turneu Internațional de lupte 
libere, competiție la care vor 
participa și sportivii români N. 
Hincu (cat. 48 kg), A. Neagu 
(cat. 37 kg). Tr. Marinescu (cat. 
62 kg), L. Gergely (cat. 68 kg). 
Gh. Fodorea (cat. 82 kg). V. 
Pușcașu (cat. 100 kg), A. Janko 
(cat. +100 kg).

TURNEUL FEMININ 
DE SELECȚIE 

LA TENIS
In sala „23 August" din Ca

pitală continuă întrecerile tur
neului feminin de selecție. Ia
tă citeva rezultate : Corina
Taloș (Dinamo) — Gabriela 
Precup (Steaua) 6—1, 6—4,
Sanda Proca (Dacia Galați) — 
Taloș 6—4, 3—6, 7—5, M.arile- 
na Totoran (Dinamo) — Taloș 
6—4, 6—2, Otilia Pop (Progre
sul) — Oana Hincu (C.S.Ș. U- 
nirea Iași) 6—1, 6—4, Georgeta 
Onel (Progresul) — Precup
6— 2, 6—4, Cosmina Popescu 
(Politehnica București) — Pro
ca 6—3, 6—3, Gabriela Medveș 
(Sănătatea Oradea) — Floren
tina Cocan (Steaua) 6—3, 6—4, 
Teodora Tache (Dinamo) — Va- 
silica Ivan (Steaua) 6—1, 6—2, 
Monica Radu — Daiana Sa- 
mungi (ambele Dinamo) —
7— 5, 6—4, Kadu — Hincu 5—7,
6—0, 6—0, Ileana Trocan 
(T.C.B.) — Samungi 5—7, 6—1, 
6—4, Luminița Sălăjan — Pop 
6—4, 6—1, Popescu — Cocan 
6—2, 6—2, Totoran — Ivan
6—4, 7—6, Gheorghe — Proca 
6—4, 6—4, Sălăjan — Totoran 
4—6, 6—4, 6—0, Gheorghe — 
Niculae 6—4, 6—7, 6—1. (S. IO- 
NESCU-coresp.).

Sportul Pog.q7-q

* *



Din gîndirea politică și acțiunile președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

I ÎNALTA MISIUNE A SPORTULUI CA INSTRUMENT DE PACE |
Acționînd in spiritul întregii politici de pace și colaborare a partidului 

ți statului nostru, mișcarea sportivă din România, toți sportivii țârii, tre
buie să-ți facă un titlu de cinste din □ milita permanent pentru mai 
buna cunoaștere ți apropiere dintre popoare, din a promova susținut, 
in relațiile cu sportivii ți organizațiile sportive de peste hotare, ideile 
nobile ale înțelegerii, respectului reciproc și colaborării pașnice dintre 
națiuni, spiritul de solidaritate ți conlucrare dintre generațiile tinere de 
pretutindeni, aducindu-și astfel contribuția activă la cauza generală a 
destinderii, securității și păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Dia

Cum să ui ii imaginea de neuitat a 
acelei dupâ-amieze însorite, impodo- 
bitâ cu toate atributele marilor fes
tivități?! Cum să uiți fremătătoarele 
tribune, în culori atit de intense ? ! 
In incinta marelui stadion entuzias
mul aștepta să irumpă. Tineri sțu- 
denți de pretutindeni, poeți ai știin
țelor și tehnicii, al artelor umaniste, 
erau adunați intr-un singur loc, ca 
să celebreze împreună virtuțiile co
danei și ale flăcăului, in mișcare, 
cint și veselie, în neasemuita emu
lație a arenei prieteniei...

Așa ținem minte clocotul sărbăto
resc, atit de familiar nouă, sportivi
lor, din după-amiaza în care 80 000 
de oameni pe stadion (și milioane în 
fața televizoarelor) așteptau momen- 
tui solemn al inaugurării Universia
dei de la București. Era în vara a- 
nului 1981 și nici o manifestație spor
tivă internațională n-o întrecea în 
prestigiu pe aceea din capitala Ro
mâniei. în tribuna oficială, distinși 
oaspeți ai tării dădeau evenimentu
lui girul mișcării spoitive mondiale.

Mesajul adresat Conferinței Pe țară a 
mișcării sportive) '

Era un moment important. Pentru 
studenți, pentru tineret, pentru spor
tive

In loja de onoare se afla președin
tele României socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a a- 
cordat Înaltul său patronaj Univer
siadei bucureștene. Potrivit tradiției, 
președintele țării gazdă a fost rugat 
să proclame deschide! ca Jocurilor 
Mondiale Universitare. în asemenea 
ocazii se spun, de obicei, citeva cu
vinte protocolare. Șeful statului român, 
apreciind importanța momentului, 
măsurind cu exactitate valoarea au
ditoriului format din mii de studenți 
sportivi venițî din toate colțurile lu
mii, a sporit numărul cuvintelor pen
tru sublinierea unei idei superbe : 
„Această manifestare sportivă mon
dială trebuie să constituie o chema
re Ia luptă pentru dezarmare, pentru 
a pune capăt războaielor, pentru ca 
tineretul de pretutindeni să trăiască 
in pace, sg poată să învețe, să mun
cească, să trăiască liber".

Rezonanța cuvintelor președintelui 
României nu se putea măsura cu uni
tățile de măsură obișnuite. Apelul 
său s-a adresat in ptimul rînd ini
milor și minții, dragostei de oameni 
și înțelepciunii lor. Ecoul a fost ex- 
tiaordinar. Un stadion întreg, cu zeci 
de mii de ochi ațintiți spre un sin
gur loc, acolo de unde era lansată 
chemarea atit de omenească, atit de 
actuală și de acută, a fost impresio
nat de forța scurtei, dar atit de 
substanțialei cuvintăn. Toți cei care 
și din depărtări, prin radio sau te
leviziune, au ascultat înflăcăratul 
apei pentru făurirea unei lumi a pă
cii și dreptății, au apreciat entuziast 
gîndul generos, profund umanist, 
cuprins in cuvîntul președintelui Ro
mâniei. A doua zi, la conferința de 
presă, Juan Antonio Slmaranch, pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpic, ne spunea : „Vorbele fier
binți adresate participanților la Uni
versiadă de către Excelența Sa dom
nul Nicolae Ceaușcscu vor stărui cu 
siguranță multă vreme in inimile 
sportivilor studenți".

în cuvintele pornite din loja de 
onoare răzbatea o idee care ocupă 
un loc central în gîndirea politică și 
în acțiunile internaționale de larg 
ecou ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : .Problema fundamentală 
> epocii noastre este problema pre- 
intimpinării războiului și asigurarea 
păcii. Mai mult ca oricind, itebuie să 
facem totul pentru a bara calea răz
boiului, pentru a asigura pacea*.

De ce a fost adresat apelul tocmai 
masei de sportivi ?

Pentru că acești iubitori ai nobilei 
activități dătătoare de vigoare, să

nătate, frumusețe fizică și morală 
înțeleg cit de fundamentală este con
diția păcii pentru o viață fără coș
marul conflagrațiilor, pentru viitorul 
fericit al întregii omeniri. Sportivii 
știu, din experiența atîtor competiții 
internaționale, că numai în ambianță 
pașnică, în deplină prietenie, în so
lidaritate umană și înțelegere reci
procă pot înflori frumoasele lor în
treceri. Numai în aceste condiții poa
te fi viabil vastul calendar de întîl- 
niri sportive pe toate meridianele 
globului. Sportul — prin definiție — 
are vocația universală a unui instru
ment de pace. Acest lucru a fost cu 
strălucire sesizat de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Cu dragoste părintească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vorbea unei mase 
de tineri care n-au cunoscut ^ororile 
războiului, dar cărora trebuie să li 
se prezinte — acum, cit încă nu e 
tirziu, cit încă nu au început să ca
dă bombele atomice — gravitatea situ
ației, necesitatea asumării răspunderi
lor și a acționării viguroase pentru salv
gardarea păcii, a vieții pe planeta noas
tră. Vorbea tinerilor sportivi studenți 
un luptător neobosit pentru pace și 
înțelegere între popoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentă perso
nalitate a lumii contemporane. Pre
tutindeni în lume președintele țării 
este elogiat pentru tot ceea ce face 
spre binele și fericirea poporului ro
mân, pentru gloria României, ca și 
pentru triumful cauzei păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu fiind considerat 
un simbol al celor mal nobile idea
luri ale libertății, păcii și progresului 
omenirii contemporane.
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SĂRBĂTOAREA SPORTULUI 
SI PRIETENIEI DE LA BUCUREȘTI

în iulie 1981, cu prilejul vi
zitei la București, cu ocazia 
desfășurării Universiadei^ 
vară, 
ranch , . .,
tele Comitetului internațional 
Olimoic a fost primit de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care i-a inmînat 
.,Tudor Vladimirescu" 
I. Mulțumind pentru 
distincție președintele 
a spus: „Pentru mine 
mare onoare să primesc a- 
ceastă decorație care să ne 
amintească nu numai de țara 
dumneavoastră, ci și de ac
tul de neuitat desfășurat du
minică — deschiderea Jocurilor 
Mondiale Universitare — c- 
veniment patronat de Exce
lența Sa domnul președinte 
ai Republicii Socialiste Româ
nia".

Cu același prilej, rostind 
răspunsul pentru primirea 
ordinului Tudor Vladimires
cu" clasa I, Primo Nebiolo 
(Italia), președintele Federa
ției Internaționale a Sportu-

de
Juan Antonio Sama- 
(Spania), președin-

ordinul 
clasa 

înalta 
C.I.O. 

este o

lui Universitar, a spus: „Do
resc să vă mulțumesc, dom
nule președinte, pentru inalta 
onoare pe care ne-ați făcut-o 
astăzi prin acordarea acestei 
decorații care, de fapt, îm
brățișează pe _ț°t* membrii 
Comitetului

ce

toți membrii 
Executiv al 

F.I.S.U. ce s-au reunit aici 
cu ocazia Universiadei. Pro
fit de această ocazie pentru 
a vă adresa, incă o dată, 
mulțumirea mea profundă, 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, pentru inaltul patro
naj pe care l-ați acceptat, 
pentru sprijinul hotăritor pe 
care T 
cum ț 
sată i 
care 
care 
cători.
care sc află aici, această ma
re sărbătoare este o sărbă
toare a sportului și prieteni
ei, așa cum ați subliniat 
dumneavoastră in cuvintarea 
rostită Ia deschiderea Uni
versiadei".

l-ați dat Jocurilor, pre- 
și pentru invitația adre- 
celor 5000 de studenți 
s-au întrunit aici și 
vă sint foarte recunos- 

I. Pentru toți studenții

IIEEREN VEEN (OLANDA). Tit
lul de campioană europeană la 
patinaj viteză (4 probe) a fost 
cîștigat de Andrea Schone (K.D. 
Germană) cu 177,669 p, urmată 
de compatrioata sa Karin Enke 
(campioana mondială) 178,365 p 
și sovietica Natalia Petrușeva, 
fosta deținătoare a titlului conti
nental. 180.390 p. în continuare: 
4. Gaby Schonbrun (R.D.G.) 
180.804 p. 5. Biorn-Eva Jensen 
(Norvegia) 183,199 p, 6. Svetlana 
Kacluk (URSS) 183.328 p. Ultima 
hrobă a campionatelor. 1 500 m. 
a fast ctsttgată de Enke In 
2:08.58, urmată de Petrușeva 
2:10.41 șl Schone z:10.61.

thundery BAY (CANADA). 
Concursul de sărituri cu schlu- 
rile de la trambulina de 90 m 
din cadrul Cupei Mondiale a fost 
cîștigat de finlandezul Matti 
Nykaenen cu 272 p (sărituri de 
117 m sl 125,5 m). urmat de 
Horst Bulau (Canada) 257,4 p 
<113.5—117.5 m). Olav Hansson 

(Norvegia) 254,3 p (113—116.5 m), 
Armin Kogler (Austria) 243,8 p 
(109—113 m). După 11 concursuri, 
în clasamentul general al Cupei 
Mondiale conduce Nykaenen cu 
157 p. urmat de Kogler 111 p, 
Bulau 105 p. Hanss m 98 p etc.

BUDAPESTA. Turneul de ho
chei pe gheață de la Budapesta 
a fost cîștigat de echipa Unga
riei cu 6 p, urmată de Danemar
ca 4 p și Bulgaria 2 p.

SAINT GERVAIS (FRANȚA). 
In urma slalomului uriaș femi
nin cîștigat de Tamara McKin
ney, clasamentul general al Cu
pei Mondiale arată astfel : 1. 
Tamara McKinney (SUA) 142 p,
2. Erika Hess (Elveția) 135 p.
3. Hannl Wenzel (Liechtenstein) 
116 p. 4. Irene Epple (R.F. Ger
mania) 104 p, 5. Chnstin Cooper 
(SUA) 87 p. 6. Elisabeth Kindl
ier (Austria) 85 p etc.

LINZ. Cursa de schi fond (50 
km) „Cursa Dolomițllor* a fost 
cîștlgată de suedezul Bengt 
Hassls tn 21115:38 07.

IVAN LENDL A CÎȘTIGAT 
„TURNEUL CAMPIONILOR-
NEW YORK. 24. — Aproape 

19.000 de spectatbrl. decepționați 
de calitatea jocului oferit, au a- 
slstat duminică seara sub cupola 
sălii Madison Square Garden la 
finala Masters-uJul campionilor 
de tenis. La capătul a numai 2 
ore șl 10 minute, cehoslovacul 
Ivan Lendl a dispus de fostul 
nr. 1 mondial americanul John 
McEnroe, cu scorul net de 6—4, 
6—4, 6—2. A fost a șaptea victo
rie consecutivă a campionului 
cehoslovao asupra redutabilului 
său adversar, pe care ultima oa
ră îl învinsese tn semifinalele de 
ta Flushing Meadow. în finala 
probei de dublu a turneului. 
John McEnroe șl Peter Fleming 
au cîștigat eu 7—5. 6—S !n fața 
perechii Sherwood Stewart — 
Ferdl Taygan. „

MECIURI INTERNATIONALE

I d • h i • fxi
• în preliminariile C.M. de 

juniori (zona Americii de Sud), 
in grupa „A* : Brazilia — Ecua
dor 3—0. Columbia — Chile 2—1. 
în grupa „B“ Întrecerile Încep 
simbătă, într-o altă grupă preli
minară. la San Jose (Costa Rica) 
participă Australia Costa Rica 
șl Israel. Partidele Încep la 26 
ianuarie. Prima clasată se califi
că pentru turneul final.
• La Cairo, tn al doilea meci: 

Egipt — Ungaria 0—2 (0—1). Au 
înscris Poloskel sl Kiss
• Echipa Scoției va Întreprin

de în Iunie un turneu de trei 
meciuri In Canada, unde va In- 
tilnl reprezentativa țării. Este 
posibil ca scoțienii A evolueze 
și in S.U A

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 22) : Rezultate

mal Importante : Lille — Auxerre 
1—2, Bordeaux — Nancy 3—2, St. 
Germain — St Ellenne 4—L 
Brest — Nantes 1—1. Lyon —

Mulnouse 1—3. în clasament : 
Nantes 34 p, Bordeaux 30 p. 
Lens 27 p.

OLANDA (et. 19) : Zwolle — 
Kerkrade 5—0 !, Enschede — 
Alkmaar 0—6 1 Ajax — Groningen 
5—5 1, Sparta Rotterdam — 
Feyenoord 2—3. Eindhoven — 
Utrecht 0—0. tn clasament : 
Ajax șl Feyenoord cite 31 p, 
Eindhoven 29 p.

BELGIA (et. 19> : Rezultata
mal importante : Ton greș —
Waregem 3—2. Anderlecbt — 
Llerse 2—0, Beerschot — Stan
dard 0—0. Waterschel — Cercle 
Bruges 3—2. F.C. Bruges — Win
terslag 3—1 în clasament : An- 
derlecht 27 p. Standard și F.C. 
Bruges cite 26 p

GRECIA (et. 14: : Rezultate
mal importante : PAOK — Olym- 
plakos 1—1. A.E.K. — Panahaikl 
1—0. Larissa — Panathinaikos 
1—1, Rhodos - O.F.I. 3—1. Make- 
donikos — Panlonlos 0—0. In 
clasament : Olympiakos si A.E.K. 
cite 21 o, Aris 20 p.

ATLETISM • Crosul de la 
Votpiano (Italia) a fest cîștigat 
la sprint de englezul Dave Clark 
in fața campionului european la 
10 000 m. italianul Alberto Cova. 
Clark a fost cronometrat pe 10,6 
km tn 32:08. Ceva în 32:11. •
Crosul de la Algarve (Portugalia) 
a revenit portughezului Fernando 
Mamede. 10 km în 29:13 9 L-au 
urmat Steve Jones (Anglia) 
29:37.4. șl Jose Sena (Portugalia) 
29'50,0 a Crosul de la Bierbeek 
(Belgia) a revenit francezului

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Pierre Levisse, înaintea belgia
nului Wrio de Beck și a austra
lianului Robert McDonald. • La 
Auckland. Mike O’Rourke (Noua 
Zeeiandă) a aruncat 90.58 m la

AUTOMOBILISM • După pri
mele trei probe speciale in cla
samentul raliului Monte Carlo 
conduce echipajul suedez Stlg 
Blomqvist — Bjorn Cederberg 

(„Audi Quatro"), urmat de fran
cezii Guy Frequelin — Jean- 
Franqois Fauchille (..Opel Asoo- 
na“) șl vcst-germanll Waltner. 
Rohrl — Christian Geistdorfer 
(,.Lancia Rally").

HANDBAL a tn meci retur din 
sferturile de finală ale Cupei 
cupelor : SKA Minsk — Gross- 
walstadt 26—16 (13—8). SKA 

Minsk va juca tn semifinale cu 
Volan Szeged.

ȘAH • în runda a 8-a a tur
neului de la Wijk aan Zee. An
dersson l-a învins pe Korclnol, 
Nunn pe Olatsson van der Wiel 
pe Selrawan. iar Speelman pe 
Ree Hort a remizat cu Scheeren. 
Iar Ribll cu Brown. îs clasament 

conduce Andersson cu 6 p. ur
mat de Nunn sl Ribll 5 o etc.

TENIS • Rezultate din cam
pionatul european pe echipe 
(King’s Cup) : La Malmoe : Sue
dia — Irlanda 3—0 ; le Crawley: 
Marea Britanle — R.F Germania 
2—1 : la Chrudim : Cehoslovacia 
— Finlanda 3—0. în semifinalele 
competiției (28—30 ianuarie Ia 
Uppsala. Suedia’ se vor întîlnl 
Suedia cu R,F Germania șl Ce
hoslovacia cu Marea Brîtanie.
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