
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
in agricultura județului Constanța

a- 
unui 

recolte

în ul-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidu
lui. președintele Republicii, a 
ercctuat. joi dimineața, o vizită 
de lucru in agricultura județu
lui Constanta, analizind. de a- 
ccastă dată, modul iu care ins
titutele de cercetări din dome
niul mașinilor si utilajelor a- 
gricole. unitățile producătoare 
acționează pentru transpunerea 
în practică a indicațiilor de a 
se realiza în tară o sistemă de 
mașini agricole care să asigure 
desfășurarea activității în 
gricultură în condițiile 
înalt randament, unor 
tot mai îmbelșugate.

Este a doua întîlnire.
timele zile, a conducătorului 
partidului si statului nostru cu 
lucrătorii ogoarelor dc oe pă- 
mintul atit de rodnic al Dobro- 
gei. după ce. cu o săptămînă 
în urmă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, în uni
tăți agricole, de stat si coope
ratiste. probleme de mare im
portanță ale etapei pe care o 
străbate in prezent agricultura 
românească — creșterea pro
ducțiilor vegetale si animale, 
fo'osirca intensivă a nămîntu- 
lui si a mijloacelor tehnice. în
deplinirea programelor speciale 
elaborate din inițiativa si sub 
directa sa îndrumare, modul in 
care s-a organizat si se desfă
șoară una dintre cele mai im
portante campanii agricole, a- 
ceea de strîngere a oăioaselor.

Secretarul general al partidu
lui a fost primit, si de această 
dată, de oamenii muncii de De 
ogoarele Dobrogei cu profunde 
sentimente de dragoste si pre
țuire. cu aleasă recunoștință 
pentru toi ceea ce a făcut si 
face nentru ca aceste ținuturi 
să cunoască, astăzi, alături de 
tara întreagă, ritmuri înalte de 
dezvoltare economică si socială.

Ziua actualei vizite coincide

DE EA UN „BRONZ“ EA... 188 DE MEDALII
OLIMPICE, MONDIALE Șl EUROPENE!

Cu caldă simțire româneas
că, doinele și baladele au cîn- 
tat dintotdeauna voinicia oa
menilor acestui scump pământ 
strămoșesc ; mari căriturari ai 
neamului au slăvit, apoi, în 
basme și povestirii, vitejia flă
căilor tării pentru bine și

ȘTEFAN RUSU 
dreptate. Vechi pagini die is
torie amintesc și de, adesea, 
frumusețea și virtuțile sportu
lui nostru naționd — trânta. 
Sub forma acestor întreceri 
erau, de altfel, cunoscute în 
popor luptele 0a început cele 
greco-romane), care aveau să 
apară însă mai tîrzi-u, la ho
tarul acestui veac, mai ales 
în Transilvania și Banat. Era 

ii MANGALIA; IN TABĂRA, 300 DE MICI OINIȘTI
ba Mangalia, unul din locurile preferate în sezonul estival, între 19 

- 26 iulie, aproape 500 de copii, practicanți al sportului nostru națio- 
Oină, vor lua parte Io o tabără de instruire. în încheiere se va 

■'«•■Oo un interesant și atractiv concurs, în care viitorii jucători de per- 
or-rroeeo. dar și animatori al acestui frumos sport printre colegii for, 
" r-ve să arate ce au învățat în această tabără.

ca un eveniment ații de scump 
întregului nostru DODor — îm
plinirea a 19 ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care a deschis tării si poporu
lui perspectiva largă a pro
gresului, bunăstării și fericirii 
întregii noastre națiuni. Istori
cele Înfăptuiri ale acestor 19 ani 
de lumină, de rodnice realizări 
își găsesc o semnificativă ilus
trare și în înfățișarea mereu în
noitoare a acestor vechi melea
guri românești dintre Dunăre și 
Mare. Sînt temeiuri puternice 
pentru entuziasmul si deplina 
aprobare cu care, alături de 
toți comuniștii tării, de între
gul popotr, țărănimea dobro
geană susține pe deplin Hotă- 
rirea Plenarei Comitetului Cen
tral cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
de către Congresul al XIII-lea 
in funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
garanție sigură a viitorului lu
minos al patriei, a independen
tei si suveranității. Această 
convingere a fost puternic ex
primată de manifestarea caldă, 
entuziastă cu care lucrătorii o- 
goarelor si specialiștii prezenți 
l-au intimpinat ne secretarul 
general al partidului.

Tovarășului Nicolae Ceausescu 
i-au fost prezentate cu acest 
prilej citeva din ultimele mo
dele experimentale de mașini 
si utilaje agricole destinate lu
crărilor de semănat, recoltat si 
balotat păioase.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului asistă la 
pornirea automată a unui trac
tor De baza dispozitivului de 
pornire pneumatică.

In cursul vizitei, o atenție 
deosebită a fost acordată ana
lizei practice a modului in care 
se acționează in nrezent pen

(Continuare in pag. a 4-a)

pe vremea faimosului Mititea 
Dona și a afișelor care anun
țau „mare match, mare" in 
arena circului, la „Sidolii"...

Alte etapei, care se cer men
ționate : includerea luptelor in 
programul unor societăți spor
tive (la „Tirul", în 1905) ; or

ganizarea prime
lor campionate na
ționale de greco- 
romane, de către 
„Chinezul", la Ti
mișoara (decem
brie 1921) ; înfiin
țarea Federației dc 
lupte și haltere 
(la Oradea, 23 no
iembrie 1930), dez
voltarea tradițiilor 
muncitorești ale 
acestui sport, care, 
potrivit anuarului 
statistic din 1938, 
era practicat în 
23 de grupări, la 
Oradea. Satu Mare. 
Arad, București, 
Timișoara. Lugoj, 
Reșița. Petroșani... 
Și — pînă în 1944 
— o performanță 
notabilă pentru a- 
cele vremuri și. 
mai ales. pentru 
condițiile existen
te atunci: meda
lia de bronz cu
cerită de Iosif 
Horvath (categoria 
muscă) la Cam
pionatele europene 

de la Roma (1934).
De aici începe, de fapt, o 

nouă și bogată istorie a spor
tului luptelor din țaira noas
tră, disciplină care, de-a lun
gul celor patru decenii de Ia 
Eliberare, asemenea celorlalte 
sporturi, a cunoscut o dezvol
tare și înflorire incomparabile 
cu trecutul.

Este, desigur, mare tentația
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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă
i

LINIILE DE FORȚA
Mai în.tii la Petroșani, la 9 

noiembrie 1977, și apoi la Hu
nedoara, la 10 noiembrie 1977, 
cu prilejul vizitei de lucru- 
efectuate in județ, in cuvitUâ- 
rile rostite la marile adunări 
populare organizate în .muni
cipiile respective, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al 
partidului. pre
ședintele Republi
cii, s-a referit și 
la fenomenul spor
tiv. indicînd
recțiile spre care 
trebuie să-și 
rienteze preocupă
rile activiștii din 
domeniul sportu
lui. practicanții și 
performerii înșiși, 
pentru ca această 
activitate să devi
nă mai bogată în 
rezultate, mai di
versă, cu adevărat de masă, 
să contribuie într-o “ ;
mai mare la întărirea sănătății 

di-

o-

măsură

de a continua aceste însemnări 
cu o cronică a parformanțetor 
de prestigiu realizate de luptă
torii noștri pe plain internațio
nal, un „palmares" impresio
nant, evident coruvingăltor prin 
numărul titlurilor și medali
ilor obținute Ia cele mai im
portante competiții — Jocurile 
Olimpice, campionatele mon
diale și europene. Ne gindiim 
însă că, înainte de toate, se 
cuvine să subliniem CONDI
ȚIILE DEOSEBITE ASIGURA-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2—3)

ABIA SOSIȚI LA LOS ANGELES, OLIMPICII NOȘTRI
AU Șl ÎNCEPUT

LOS ANGELES. 19 (prin 
telefon). După 17 ore de la 
plecarea din București, cu o 
escală de o oră la jumătatea 
drumului, la Gander, pe coas
ta de est a Canadei, cursa spe
cială „TAROM" a aterizat la 
Los Angeles, cu delegația o- 
limpică a României, cuprinzînd 
127 de sportivi, care vor con
cura la 12 discipline din pro
gramul celei de a XXIII-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară. 
Un zbor perfect, plăcut și ine
dit, dar și cu emoțiile apro
pierii de startul Olimpiadei.

Sportivii noștri au primit 
urări de succes Pe aeroportul 
din Gander, ca și de la sta
țiile terestre americane de di
rijare a zborurilor avioanelor.

Pe aeroportul din Los Ange
les. la ora 17 (ora locală) la 
aterizare temperatura era de 
27 de grade Celsius. Delega
ției noastre olimpice i s-a fă
cut o primire oficială atentă 
și ospitalieră, cu formalități 
operative, care au condus re
pede pe sportivii noștri în Sa
tul olimpic U.S.C. (University

i

ALE UNEI DEZVOLTĂRI IMPETUOASE

oamenilor muncii, la obținerea 
unor rezultate superioare.

„Este necesar — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
Hunedoara — să acordăm o a-

Sport, mișcare, grație, armonie — intr-o frumoasă demonstrație la Deva

ti

F ' V
I '

am in ve- 
activitatea sportivă de

tenție corespunzătoare și acti
vității sportive 
dere ■
masă, nu numai aceea de club 
— participării active a tine
retului, a tuturor oamenilor 
muncii la această activitate 
care constituie o parte insepa
rabilă a muncii de formare a 
omului nou, sănătos, cu o con
cepție Înaintată, care să se 
bucure din plin de toate cu
ceririle civilizației socialiste și 
comuniste. Trebuie, deci, să 
împletim activitatea de pro

MANIFESTARE OMAGIALA
Comitetul municipal Buturești pentru educație fizică și 

sport. împreună cu Muzeul de istorie și artă al municipiu
lui București, organizează o amplă manifestare politico- 
educativă dedicată evocării memorabilului eveniment pe 
care l-a constituit cel de al IX-lea Congres al P.C.R.

In cadrul manifestării, care are loc la Muzeul de istorie 
și artă al Municipiului București vineri 20 iulie a.c.. spor
tivii, antrenorii și activiștii sportivi din Capitală vor vi
zita sălile muzeului special amenajate pentru aniversarea 
acestui eveniment și vor audia expuneri însoțite de ima
gini pe diapozitive care redau marile împliniri din această 
perioadă obținute de poporul român avîndu-1 în frunte pe 
secretarul general al partidului? președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul și 
promotorul politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru.

ANTRENAMENTELE
South California), unde vor 
locui 6600 de persoane din 79 
de țâri. Acest sat olimpic 
U.S.C. este și cel mai practic, 
pentru că se află cel mai a- 
proape de principalele locuri 
de disputare a competițiilor. 
Al doilea sat olimpic este 
U.C.L.A. (University Califor
nia from Los Angeles), cu 
4400 de persoane din aproape 
60 de țări și mai există și un 
al treilea. Santa Barbara, pen
tru 1100 de sportivi — cano
torii. caiaciștii și canoiștii — 
din reprezentativele înscrise la 
aceste sporturi.

Pînă la ora convorbirii noas
tre au sosit la Los Angeles 
sportivi din 45 de țări, între 
care Franța. R. P. Chineză, 
Canada și India. Delegațiile 
continuă să sosească zi și 
noapte.

Deși oboseala sportivilor noș
tri era evidentă, antrenamen
tele de aclimatizare programa
te pentru miercuri au fost rea
lizate conform planificării de 
acasă. în vederea acomodării 
cu fusul orar, care marchează 
o diferență de 10 ore între

A

i, transformînd 
unitate de producție 
unitate unde să se

ducție cu activitatea de pregă
tire profesională, politică, cul
turală, sportivă, 
fieoare 
într-o 
trăiască după normele și re
gulile eticii și echității socia
liste".

In județul Hunedoara, pre- 

țjoasele îndemnuri ale secreta
rului general al partidului a>u 
avut un puternic ecou in ini
mile și sufletele sportivilor, 
ale tuturor locuitorilor acestor 
meleaguri, determinând factorii 
de decizie, organele și organi
zațiile cu atribuții in dome
niul sportului să întreprindă 
acțiuni și să ia măsuri efi
ciente în direcția creșterii șl

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

DE ACLIMATIZARE

și pînă la 
și canotori, 

grabă cîteva 
dintre spor- 
desprins din

București și Los Angeles. Dar 
oboseala a și început să trea
că (este și acesta un semn al 
bunei pregătiri) și, după pri
ma noapte dormită în noile 
condiții de schimbare a zilei 
cu noaptea, iată-i pe toți spor
tivii noștri pornind spre locu
rile de antrenament, de la 
micuțele gimnaste 
uriașii handbaliști

Am schimbat în 
cuvinte cu cîțiva 
tivii noștri și am 
spusele lor că vor cu toții să 
lupte pentru a cuceri medalii 
sau, cel puțin, pentru un loc 
foarte apropiat de podium. 
Astfel de gînduri. avînd ca 
principal izvor dragostea fier
binte față de patrie, dorința 
de a cinsti cum se cuvine ma
rea sărbătoare de la 23 Au
gust și a întîmpina cu cinste 
Congresul al XIII-lea al parti
dului. generează în inimile tu
turor sportivilor noștri olim
pici ambiție, disciplină, dăruire 
și o mare dorință de autode- 
pășire.

Aurel NEAGU



patru ce::::;:
(Urmare din uqq l)

dezvoltiăirii continue a activi
tății sportive de masă si 
performanță.

Cu sprijinul permanent 
organelor locale de partid 
de stat, mișcarea sportivă hu- 
nedoreană a parcurs in ulumn 
ani un drum in continuă 
cendență. cu împliniri și 
zultate care situează azi 
dețul pe locuri fruntașe in 
samenitele naționale. De la 
zilția 32-a, pe care o x-upt 
sportul de masă in urmă cu 
mal bine de un deceniu Hu
nedoara a ajuns, la cea de 
a treia ediție a „Daciade'". pe 
locul 9 intre județele tării la 
activitățile de masă, iar in do
meniul marii performante se 
situează, la activitatea spor
tivă internațională, pe tocul 
doi, după Capitală, grație suc
ceselor strălucite repurtate ma 
ales de gimnaste la campiona
tele mondiale și europene din 
1983. în numai 10 ani a cres
cut înitr-un ritm impresonan- 
numărul unităților de perfor
manță din județ, ou consecin
țe deosebit de favorabile asu
pra nivelului rezultatelor ob
ținute de unele disci oline 
sportive : clubul de fotbal Cor- 
vinul din Hunedoara, clubul 
de rugby de la Petroșani. Clu
bul sportiv școlar „Cetate" (de 
gimnastică și atletism) de la 
Deva, secția de înot de la 
Hunedoara (de care este le
gată, practic, apariția unui nou 
sport în această parte a tării), 
secția de canotaj de la Deva 
și cea de sanie de Ia Petro
șani — azi toate de nivel o- 
iimpic și internațional. In ritm 
corespunzător *-

LIBERA, PROSPERA

disciplinelor tehnlco-aplica-

1944 1965 1984

Asociații sportive 37 104 277
Cluburi 1 2 11
Secții aiiliate — 295 563
Sportivi legitimați 455 3 396 10 500
Sportivi clasificați :
- maeștri emeriți - — 13
- maeștri ai sportului — 11 29
- categoria 1 - 72 142
— categoria a ll-a — 462 886
Profesori de educație fizică 7 128 256
Antrenori 26 119 176
Instructori sportivi 104 795 2 110
Titluri de campioni naționali — 8 56
Sportivi în loturi naționale 2 22 63
Echioe divizionare 5 15 47
Arbitri - 480 771

W\\\\X\\\\\\WVAV

^etență unanim recunoscute, 
care iși pun cunoștințele și 
oriceperee in slujba marii per
formanțe muncind cu entu
ziasm și pasiune pentru desă- 
virșirea măiestriei sportive a 
sute și sute de tineri. Să men
ționăm. de pildă, că numai la 
C.S.S „Cetate" din Deva, la 
gimnaetică și atletism lucrează 
22 de cadre tehnice cu stu
dii superioare, investiția de 
nteiigență Și efort a acestora 
fiind materializată în numeroa
se rezultate care onorează nu 
numai sportul hunedorean. ci 
și întreaga mișcare sportivă 
românească. Gimnastele Eca- 
tersna Szabo și LaviniaAga- 
ehe, campioane mondtăie și 
europene la gimnastică, dețin 
o impresionantă colecție de 
medalii. Daniela Silivaș și-a 
înscris și ea recent numele pe 
tabelul de onoare a£ gimocB-

mondiali

In sălile de pregătire ale Liceului de gimnastică, activitate in
tensă de desăvirșire a măiestriei

baza sportivă materiaîlă hune- 
doreană, materializată in con
strucții și dotări care repre
zintă o adevărată mîndnie 
pentru practicanții sportului 
La Petroșani a fost de.t in fo
losință un stadion modern, cu 
o capacitate de 20 000 de locuri, 
pentru fotbal și atletism, pre
cum și un stadion pentru 
rugby : la Hunedoara — un 
oocbet bazin de inot ; la Deva 
— o sală de sport polivalen
tă, o modernă sală de gim
nastică pentru pregătirea lotu
lui reprezentativ feminin al 
țării, precum și cinci săli de 
antrenament, pe aparate, uni
cate în țara noastră în 
niul gimnasticii : un 
în aer liber și o sală 
Ia Aninoasa. stadioane 
Brad, Vulcan și Orăștie 
doar o parte din ceea 
construit și s-a oferit sportu
lui hunednrean în rtWiwîe 
două decenii.

îneiă u.n factor a stimulat 
considerabili amploarea pe 
care o cunoaște performanta 
sportivă în iuidețul Hunedoara 
în ultimii ani : cadrele de teh
nicienii, antrenori si instructori, 
de o profesionalitate și com-

dome- 
poligon 
de tir 
noi la
— iată 
ce s-a

tidii românești, devenind cam
pioană de junioare a Europei 
la bîrnă, iar Margareta Keszeg 
este campioană europeană de 
junioare la 1 500 m și mul“- 
plă campioană balcanică la 
800, 1 500, cros individual și 
pe echipe.

Tabloul realizărilor sportive 
de vîrf ale județului este în
tregit, fără îndoială, de fru
moasele rezultate ale unor 
performeri autentici precum 
atleții Cleopatra Pălăceanu, 
deținătoare a celei de a treia 
performanțe mondaiafe la 3 000 
m junioare, și Petre Drăgoescu, 
recordman național la 800 m, 
Maria Drăgan, medaliată ou 
bronz, la campionatele mon
diale de canotaj-junioare, Da
niel Granoea, campion națio
nal și balcanic la canotaj-ju- 
nteri.. Dorina Damian, Aurel 
Uri*escu si Gheorghe Pop, 
componenți ai lotului național 
de tir cu arcul, rugby știi Mir- 
oea Orfelecan, Ion Bucan și 
Ștefan Constantin, surorile Li- 
via și Rita Gheorghiță, diln lo
tul național de sanie, Daniela 
Ciortan, frații Iosif și Vladi
mir Kokosi, frații Petru și 
Ștefan Horvath, reprezentanți

,,Magnetul" de
începutul a fost de o rară spectaculozitate : 

vestea că la Deva s-a inaugurat o modernă sală 
de gimnastică că aici, la poalele Cetății, lucrează 
chiar Nadia Comăneci s-a rdspindit, in 1978, cu 
asemenea iuțeală in întreg județul incit numă
rul fetițelor doritoare de a o urma pe marea cam
pioană a fost de 12 ooo • Intr-adevăr, la prima 
selecție desfășurată în grădinițe și școli pentru 
depistarea celor apte de a începe o activitate or
ganizată în cadrul secției de gimnastică de la 
C.S.S. Cetate partîcîvarea a depășit orice aștep
tări.

Succesul atît de mare al startului, succes care 
s7a. rer)?tat in anii următori, a asigurat gimnas
ticii^ din Deva o bază de selecție de proporții ne- 
maiîntîlnite, transformând, practic, acest centru 
intr-un veritabil punct de interes pentru mii și 
mii de fetite. Firește, se pune întrebarea : prin 
ce anume atrage „magnetul* de sub Cetate, care 
sînt atuurile de forță ale seolil de gimnastică din 
Deva ?

Școala de aici dispune, in primul rind, de o 
bază materială optimă care include, pe de o 
parte, o sală mare de antrenament, edificiu spor
tiv modern, cu toate dotările necesare pentru pre
gătire și refacere, la cel mai înalt nivel, iar pe 
de alta, pentru sportivele începătoare, există aici 
săli speciale de antrenament pe fiecare aparat ; 
sînt asigurate gimnastelor condiții bune de învă
țătură, cazare și masă, iar structura organizato
rică a instruirii propriu-zise facilitează însușirea 
tehnicii de lucru și desăvîrșirea înaltei măiestrii 
intr-un ritm cit mai rapid. Toate acestea expli-

ai
tive. Firește, nu putem omiite 
fotbalul dintre sporturile frun
tașe. Județul Hunedoara de
ține în această privință un 
verătcbil record, avînd numă
rul cel mai mare de echipe di
vizionare : 27, dintre care 13 
de seniori (două in Divizia 
„A“, 3 în Divizia „B“ și 8 in 
»C“). Un număr de 15 fotba
liști hunedoreni au fost selec
ționați în loturi reprezentative, 
in fruntea listei situindu-se 
nume bine cunoscute pe plan 
nețiorui ca Gabor, Rcdnic, 
Andonc, Klcin. în 1974. echi
pa Jiul a cucerit „Cupa Româ
niei", iar Corvinul Hunedoara 
a fost de mai multe ori cam
pioană republicană de juniori. 
Vorbind de rezuîtate, nu pu
tem să nu asociem acestora 
numele unor repu-tați tehni
cieni și antrenori cu un aport 
considerabil la bilanțul fruc
tuos al județului : soții Vasi- 
Iica și Ortwin Șaibly, Mariana 
Mladin, Ștefan Mihaly (atle
tism), Ion Cărpinișan, soții 
Ana și Ferdinand Ghcnade 
(gimnaJîtică), Rozalia Șafar și 
Mircea Fodoreanu (canotaj), 
Vasile Tămaș (tir cu arcul), 
Zeno Giureasă (inot). Mircea 
Luaescu și Dumitru Pătrașcu 
(fotbal).

In ceea ce privește actavi- 
tatca sportivă dte masă, jude
țul este recunoscut prin con
stanta preocupare peatru a- 
mennțjarea unor zone de agre
ment cu dotări complexe în 
preajma unor mari localități, 
cum ar fi Cinciș, Pădurea Be- 
jain. Paring sau Straja. „Olim
piada albă" a Văii Jiului, 
„Cupa Cetății" la Deva, „Dia
logul sportiv" și „Cetățile Hu
nedoarei" la Hunedoara, „Mar
șul sănătății" la Brad — ilaltă 
doar citeva întreceri tradițio
nale de masă, de larg interes, 
care angrenează an de an, 
sub egida „Daciadei", zeci și 
zeci de mii de practica,nți ai 
sportului, de la preșcolari pînă 
la oameni cu părul nins.

După cum ne spunea Nieo- 
lae Hațeganu, președintele 
C.J.E.F.S., „județul Hunedoara 
dispune de toate - condițiile — 
organizatorice, materiale, 
mane — pentru ca și in vi
itor să înregistreze rezultate 
bune. Obiectivul nostru prio
ritar este acela de a îndeplini 
la un nivel calitativ cit mai 
ridicat importantele sarcini ce 
decurg dijn Mesajul pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, l-a adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din 
1982, de a face ca activitățile 
sportive să devină o parte 
inseparabilă a muncii de for
mare a omului nou, sănătos, 
cu o concepție înaintată des
pre lume și viață".

u-
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sub cetate....
că, in ultimă instanță, perioada destul de scurtă 
In care gimnastica din acest cochet oraș al țării 
s-a impus viguros atît pe plan intern, in compe
tiții de primă mărime, cit și pe plan internațional. 
Spunem aceasta pentru că in ultimii ani pe po
diumul de onoare al campionatelor școlare și al 
campionatelor naționale' de junioare, atit la indi
vidual cit și pe echipe, tntllnim tot mai des gim
naste dă la C.S.S. Cetate Deva. Iar in această 
primăvară, ca o frumoasă încununare a prestigiu
lui acestei școli, la campionatele europene de ju
nioare de la Rimini, din Italia, Daniela Silivaș a 
urcat pe cea mai înaltă treaptă, devenind campi
oana continentului la birnă.

Tabloul prestigioaselor succese ale gimnastelor 
de la C.S.S. Cetate ar fi, desigur, incomplet, dacă 
nu am menționa — și o facem cu reală plăcere 
— că aici activează, de asemenea, primele două 
gimnaste ale țării, Ecaterina Szabo și Lavinia 
Agache, aureolate cu medalii de aur, argint și 
bronz în competiții de primă mărime,., precum 
campionatele mondiale și europene.

Astăzi, pe urmele marilor noastre gimnaste pă
șesc cu încredere și speranțe reprezentantele unei 
noi generații, alături de Daniela Silivaș afllndu-se 
Luminița Cazan, surorile Cecilia și Alina Joc, Li
liana Cozma, sau mai tinerele lor colege Claudia 
Farcaș, Luminița Miscenco, Mihaela Mercea, Lu
minița Mureșan. Este poate cea mai elocventă do
vadă a faptului că la Deva se face gimnastică 
de înalt profil valoric, că de aici vor porni, in 
anii viitori, noi și noi campioane.

•1 
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Sportivii in „EFGCA CEAUȘESCU

RECUNOȘTINȚA DE FIU CĂTRE
PĂRINTELE

Odată cu întreaga națiune, 
cu toate sectoarele vieții e- 
conomico-sociale, sportivii, 
mișcarea de educație fizică 
și sport din țara noastră au 
raportat secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, situația 
lor de bilanț pe ultimii 19 
ani, ciți au trecut de 
Congresul al IX-lea 
P.C.R.

la 
al 

eveniment crucial in 
destinul patriei, al poporu
lui, in destinul fiecăruia 
dintre noi.

Succesele in toate domeni
ile sînt impresionante.

In fața examenului isto
riei, ele au statura impu
nătoare a realizărilor care 
depășesc de departe tot ce 
s-a împlinit pină în anul 
1965.

Cu legitimă mindrie, fie
care sector, fiecare ramură 
și-a prezentat raportul de 
fapte, de împliniri.

La rindul lor, sportivii au 
prezentat un grăitor bilanț 
al succeselor, multe, foarte 
multe, repurtate în marile 
întreceri ale lumii, in Jo
curi Olimpice și campio
nate mondiale, cind tricolo
rul românesc a fost înălțat 
pe cel mai inalt catarg, iar 
imnul patriei noastre a ră
sunat măreț pe mari 
rene din numeroase țări.

Dintre multe comparații 
foarte semnificative care 
scot in relief reușitele spor
tivilor români în acești 19 
ani, ne vom opri la o pa
ralelă care spune enorm :

— dacă intre anul 1924 și 
anul 1944 sportivii noștri 
au obținut 18 medalii olim
pice, mondiale și europene, 
intre anul 1965 și anul 1984 
numărul acestor medalii a 
fost de 909 !

Un salt extraordinar, care 
a uimit întreaga mișcare 
sportivă internațională, a- 
dînc impresionată de feno
menul sportiv românesc din 
ultimele două decenii.

Un salt care reprezintă e-

a-

fectul spectaculos al unui în
treg șir de cauze care au 
concurat armonios in pro
cesul de înaltă calitate al 
producerii marilor perfor
mante, ■ intre aceste cauze 
situîndu-se la loc de frunte 
condițiile excelente asigu
rate de partid, de stat, de 
însuși tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, condiții care au 
avut un rol hotăritor.

Cu fruntea sus și cu mîn- 
drie, sportivii au raportat 
„cifrele lor" — de mare re
zonantă — tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Sint insă lucruri care nu 
se pot raporta.

Sentimentele 
raporta.

Recunoștința 
raporta.

Deși in viața 
CEAUSESCU" 
totul — pentru 
sportivi cei 19 ani scurși de 
la istoricul Congres al IX- 
lea reprezentind întreaga lor 
viață de pînă acum (sau 

. aproape întreaga lor viată) 
—, deși știu prea bine că 
fiecare pas al lor mai sus, 
spre succese și împliniri, a 
fost posibil tocmai pentru 
că in fruntea tării se află 
marele român Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința lor 
profundă și dragostea lor 
na se raportează...

Ele se arată și se dove
desc prin cea mai curată și 
mai' convingătoare expresie 
a personalității omului nou: 
prin faptă !

Profund recunoscători ma
relui ctitor al României 
noi, fără respectată și 
demnă, angajată ferm pe 
drumul progresului, al so
cialismului și comunismului, 
sportivii țării sint hotăriți 
să răspundă prin fapte gri
jii părintești a partidului, a 
secretarului său general, re
cunoștința lor fiind recu
noștința de fiu către părin
tele mult iubit.

Marius POPESCU

MULT IUBIT

Mircea

nu se pot

lor „EPOCA 
a însemnat 
mulți dintre

începui (1

PARTICIPA
INTE

Iubitorii sporii 
din Sibiu vor p 
rească, începîndi 
atractiv concurs 
de sărituri (obsl 
vor lua parte i 
reți din Bulgari 
mană. Iugoslavia 
garia si Români

In 1979 acest 
inclus în calenc 
internaționale. I 
terminat, de ati 
pare adecvată, 
cum de interes: 
participanților. 
de la debutul să 
printre competitl 
iutinovici, 
goslavi^' 
Flamei 
Sieling,’ — 
Germană). Herbi 
Antal Mezo, Jo 
garia). Stanislaw 
gumil Kaszowii 
cunoscuți pent: 
obținute la alte 
cursuri, precum 
noștri fruntași 
detașează Duniii 
triplu camj^ph 
xandru Bozan, 
Florin Stoica. 1 
laureați ai Bale

Zlatk 
ia^^ Tcoi 

g,*^Hlo M

Căldură mare și, firesc, pre
tutindeni in țară, asalt conti
nuu spre locurile de agrement, 
și ștranduri. Spre lauda orga
nelor locale, a 
sportive, multe din 
locuri se prezintă bine, sint a- 
menajate corespunzător, atră- 
gindu-i pe cei care vor să-și 
petreacă timpul liber in aer •**-- »- să

a- 
o-

organizațiilor 
aceste

liber, in mijlocul naturii, 
facă sport. Iată citeva din 
ceste locuri de agrement și 
dihnă activă :
• Complexul sportiv „Ștrand"- 

Suceava. Cei ce-l vizitează 
spun despre el că este foarte 
bine îngrijit. In afara bazine
lor de inot extrem de solici
tate, complexul dispune . de 
multe — la fel de solicitate 
— baze sportive (tenis, volei, 
handbal, o popicărie, sală de 
sport, ba chiar și o pistă pen
tru patinaj pe rotile). Nu-i de 
mirare că în zilele de vîrf, 
aici vin 10 000—12 000 de persoa
ne. • Cinciș-Hunedoara. Adevă
rată zonă de basm. Jur împre
jur dealuri, în mijloc, un mare 
și frumos lac de acurp.ulare. Pe 
malul lacului, un mic hot'- 
de locuri), bazin de înot, te
renuri de fotbal, volei, o popi
cărie cu 4 piste. Foarte des, 
aici se organizează — in prin
cipal de către clubul „Meta.al" 
Hunedoara — frumoase serbări

AGREMENTUL SPO
LA ORA... CANIC

cultural-artistice și sportive. 
• „Insula" și „Parcul Gheră- 
iești“-Bacău. Apă din belșug, 
bazine speciale, multă verdea
ță, copaci cu coroane bogate 
terenuri sportive mult solici
tate. Gazde bune pentru fru
moase serbări cimpenești — 
ambele, aceeași sursă de ar 
riul Bistrița. • „Parcul Tine- 
retului“-Buzău. O adevărată 
„împărăție" a agrementului și 
sportului — cum ne era pre
zentat — situat pe malul apei 
Buzăului. Dispune de 4 bazine 
de inot (două pentru copii), 3 
terenuri de tenis, două de vo
lei, 15 mese din beton pen
tru tenis, lac de agrement cu 
bărci, spații de joacă (tobo
gane, balansoare, leagăne), me
se de șah din mozaic, amfi
teatru in are liber. Deși se în
tinde pe o suprafață mare de 
teren, foarte mare, este zilnic... 
„furnicar". • Zona Șuta-Mier- 
curea Ciuc. Situată în preaj
ma orașului, la numai jumă
tate de kilometru, zona, in 
care este inclus și lacul de a- 
cumulare, are la dispoziție, 
pentru cei care o vizitează (și 
ce mulți sînt!) : 
bărci, hidrobiciclete, 
verdeață, Alături de 
Miercurea Ciuc și Băile 
din (de fapt ștranduri). 
Șuta întregește baza de 
ment. • Complexul de 
ment „Dacia“-Plaiești.
dă elocventă a faptului că oa
menii cind vor... pot face mi-

apă, pădure, 
multă 
Băile 
Jigo- 
Zona 
agre- 
agre- 

Dova-

nuni. Acest exc 
agrement, in prî 
tului parc Bucov 
leajenului, s-a ’ 
zice, prin efortul 
ieștenilor. Mii d, 
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tuziasm și „groJ 
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volei, tenis, /otd 
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12000 m.p. de q 
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Evident, aici sj 
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tural-sportive, j 
caracter local, I 
blican.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII „EX
CURSIILOR" LA LOTO DIN 13 

IULIE

'FAZA I — Cat. 1 : 3 variante 
25% — autoturisme Oltcit-special 
plus obiecte din magazinele co
merciale în valoare de 3.250 lei ; 
cat. 2 : 13 variante 25% a 6.320 lei; 
cat. 3 : 16,75 variante a 4.905 lei;
cat. 4 : 43,75 variante a 1.878 lei ;
cat. 5 ; 396,50 variante a 206 lei ;
cat. 6 : 280,75 variante a 293 lei ;
cat. X : 1.745,50 variante a 1O0 lei.
Report la cat. 1: 17.308 lei. FAZA 
a H-a — Cat. A : 7 variante 100% 
a 15.702 lei, în cadrul cărora o 
excursie în R.D.G. și diferența în

Autoturismele ,,Oltcit-special“ 
de la categoria 1, au revenit par- 
ticipanților : Grigorescu Marin din 
Reșița, Coltan "*
șiorii de Vede 
din Vaslui.

Dumitru din Ro
și Rusu Georgeta

loc tragerea ex-• Astăzi are 
cursiilor LOTO, prin care se a- 
trlbule cîștlgătorilor autoturisme 
„OLTCIT SPECIAL", excursii în 
R.D. Germană, bani. Ea se va 
desfășura în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staicovici nr. 42, tneepînd de la. 
ora 17,15. Rezultatele vor zfi ra-4 
diodifuzate la ora 19 pe prograd 
mul II și la ora 23 pe programul 
I, fiind repetate și a doua zi, ifl

te ș: 
am văl 
traidiți 
dozvcJ 
P;nă J 
tru

Jk
JK
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..‘.orii călăriei din Sibiu 
Foto : V. CÎRDEI-Sibiu I

asiei ,1a baza hipică din Sibiu I
E VALOROASĂ LA CONCURSUL I 
NATIONAL DE CĂLĂRIE
Hor ecvestre 
ea să urmă- 
le astăzi, un 
internațional 

ole). la care 
noscuti călă- 

R. D. Ger- 
Polonia, Un-

I

loncurs a fost 
Irul federației 
Iptul a de- 
kci. o partici- 
luștrată și a- 
I și numărul 
el mai mare 
I. Se vor afla 
ri Milan Mi- 
i Kavur (Iu- 
ora JLneva, 

Talk

altor întreceri de anvergură.
Așadar, se anunță o dispută 

frumoasă care, credem, timp 
de trei zile, va reține atenția 
spectatorilor.

în programul ' de astăzi (de 
la ora 15) figurează două pro
be dotate cu „Premiul de 
deschidere" și „Premiul C.S.M. 
Sibiu".

I
I
I

lora JLin 

filer WR.
li Rathgerber, let Varo (Un- I Jasinski, Bolz (Polonia), 
Iu rezultatele I mari con- I și călăreții 
lîntre care se 
ru . Velea — 
[bajfciic. Ale- 
Mircea Ncagu, 
p rîndul lor 
kniadelor și ai
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delelent loc 
țajma cunoscu- 
l, pe malul Te- 
Inăscut, putem 
I „tuturor" plo
ii ore de mun- 
•rijin dur par.- 
Iri.'c.r

Ipa de gunoaie 
preșului" a de- 
I splendid loc 
Iești aici: ame- 
lie, terenuri de 
tal, bărci, hi- 
Lști, pomi, du- 
Ifre elocvente : 
llei asfaltate, 3 
[sportire, 13 000 
pjei ștrandului. 
Iau organizat 
Ht succes, ser-' 

duminici cul- 
competifii cu 

Har și repu-

țe dovedesc c' 
Ită preocupare 
ta problemă a 
lui liber, pen- 
rondițiLor de 
[rtului fi turis
te tint dintre

esto FFRKÂRIN1

ACTUALITĂȚI DIN POLO
Poloiștti de La Rapid Bucu

rești a.u participat zilele tre- 
culte Ia turneul internațional 
organizat la Varnaț cîștigînd 
cele trei partide susținute și, 
totodată, competiția. Astfel, e- 
chipa. antrenată de Cornel 
Rusu a învins cu. 16—10 for
mația poloneză Ostroviez, cu 
11—8 pe Mladost Varna și cu 
14—10 pe Bankia Sofia, for
mații fruntașe în campionatele 
țărilor respective. După cum 
ne spunea ing. Petre Măines- 
cu, vicepreședintele secției fe
roviare de polo, turneul a 
fost organizat în bune condiții 
și s-a bucurat de afluență de 
public, spectatorii aplaudând 
fazele create de câștigătorii în
trecerii. De notat că Rapid 
nu a putut deplasa din mo
tive obiective, întregul Lot. 
S-au remarcat Arsene, Gaiță 
(golgeter cu 8 goluri înscrise) și 
Chiriță.
• IN ÎNTRECEREA REPU

BLICANĂ A JUNIORILOR I 
s-a disputat zona Sud, cealal
tă avînd loc în aceste zile la 
Tîrgu Mureș. Pentru turneul 
final al competiției (București, 
5—9 septembrie) s-au calificat 
primele clasate în întrecerea 
drn Capitală : Rapid 20 p, 
Steaua 20 p, C.S.Ș. 1 19 p,
C.S.Ș. Triumf 8 p. De notat 
că, surprinzător, echipa C.S.U.- 
C.S.Ș. 2 nu a aliniat la nici 
un meci o echipă completă !
• ȘI ECHIPELE DE COPII

și-au desemnat participantele 
La turneul final de la Arad 
(8—12 august). în zona Sud, 
ierarhia fruntașelor a fost : 
C.S.Ș. Triumf 16 p, Rapid Buc. 
10 p, C.S.Ș. 1 6 p, Progresul
Liic. Bolintineanu 5 p (forma
ți* C.S.Ș. 2 nu a avut 7 ju
cători cu normele de control 
trecute !) ; zona Nord : Rapid 
Arad 24 p, Viitorul duj-Na- 
poca 18 p, Progresul Oradea 
16 o. Crișul Oradea 9 p.

• BAZINUL BUCUREȘTEAN 
DINAMO a fost desemnat 
drept gazdă a turneului final 
al Cupei României (16—19 au
gust). Să mai amant im că fa
za decisivă a campionatului 
juniorilor mici este programa
tă la Cluj-Napoca, între 29 
august și 2 septembrie.
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Despre Rapid, echipa cu cei 
mai multi suporteri din țară, 
„echipă de legendă", cum zic 
giuleștenii. s-a vorbit mereu 
foarte mult, se vorbește și a- 
cum, cînd un suflu nou bate 
dinspre Grant. Cine a 
cine a plecat, ce mai 
Victor Stănculescu. ce 
Viorel Kraus, cum arată 
ță. e ceva de Croitoru 
golgeterul din Fălticeni, 
rezolvat toate transferările, 
cînd încep meciurile de veri
ficare ? Iată numai cîteva din 
întrebările cu care am urcat 
la Bușteni, unde se află Rapi
dul pînă marți. Din „vechea 
gardă" au rămas 12 jucători : 
Mânu, Ghiuler, Băjan, M. Gri- 
gorc, Sameș, Mincu, Ion Ion, 
Rada. Șt. Popa, Cojocaru, A- 
vram, Manea. Semn că au ple
cat : Damaschin (la Iași), Pîr- 
vu. Tiță, Petrul, Al. Dumitru, 
I. Popescu, P. Petre, Aron. A- 
cestea sînt lucrurile sigure. în 
privința noutăților mai există 
discuții, se mai caută variante. 
Oricum, pe lista viitorilor ra- 
pidiști se află Toader, portar 
de la Unirea Slobozia, Mari
nescu, fundaș de la ICP Bo- 
lintin (un fel de Rapid II), 
Cîrstca, fundaș de la Auto
buzul (component al naționa
lei de juniori). Gheară, fun
daș de la Aversa. Preda, mij
locaș, fost în naționala de ju
niori. Goanță, mijlocaș de la 
Gloria Reșița, Croitoru, de la 
Chimia Fălticeni, Cîrlan de la 
Petrolul, Cioacă de la Politeh
nica Iași, și Agiu, de la C.S. 
Tîrgoviște. cei mai mulți a- 
flîndu-se la Bușteni. Un tran
sfer sigur (și foarte bun. cum 
a adăugat Victor Stănculescu) 
este doctorul Dorel Popa, 
la Dunărea C.S.U. Galați, 
cialist în cultură fizică și 
neofizioterapie. Rapid a 
și cițiva puști, de Ia speranțe 
și juniori (Stăncuiete, Fi. Po
pa și Belu), despre primul a- 
firmindu-se că va deveni o 
stea a Giuleștiului. „Un lot 
tinăr. cu dubluri pe fiecare 
post, ceea ce înseamnă concu
rență, emulație, un lot în care 
experiența 
cu dorința de afirmare a noi
lor veniți. ‘ ‘
cu toții o integrare rapidă j 
atmosfera... Rapidului" 
nește antrenorul principal Vic
tor Stănculescu echipa de as
tăzi a feroviarilor. „Compara
tiv cu anul trecut, echipa are 
acum condiții de pregătire la 
nivelul celor de elită, și aceas
ta datorită conducerii clubului 
nostru care a reușit să 
ture lipsurile semnalate 
rioadcle de pregătire 
oare. Aici. Ia Bușteni, 
toate condițiile, și le 
mim tuturor celor care 
țin cu vădită dragoste", com
pletează antrenorul secund 
Viorel Kraus. în prilvința 
primelor jocuri de verifi
er© : mîine, la Brașov, cu 
I.C.I.M.. marți, la Bîrlad. cu 
FEPA ’74, joi, la București cu 
Lokomotive Leipzig. Acestea 
fiind premisele, am ținut să 
vedem cum arată...

...O zi din viața Rapidului. 
O zi ca oricare alta din_ pre
gătirile de la munte, 
neața. 30 de minute, 
tehnică. După care, o alergare 
(prin ploaie, cînd am vizitat 
Rapidul) timp de 40 de minu-

venit, 
zice 
zice 

Goan- 
ăsta, 
s-au

de 
spe- 
bal- 
luat

unora se îmbină

de Ia ei așteptînd

defi-

înlă- 
în pe- 
anteri- 

avem 
mulfu- 

ne sus-

Dimi- 
ședință

• ••
te. pe traseul dinspre Babele. 
Apoi, exerciții în sala mică, 
exerciții pentru forță, dar și 
pentru remedierea unor factori 
deficitari (deposedarea prin a- 
Iunecare și lovirea balonului, 
cu capul, din plonjon). Și toa
tă această dimineață 
cheie în sala mare cu joc, trei 
echipe a cite șapte < 
urmărindu-Se principiile 
cepției de joc cu care Rapi
dul atacă noul campionat. 
După-amiază. dună ce jucă
torii au cerut o jumătate de 
oră de somn în plus, fie gim
nastică de mobilitate și suple
țe și bazin, la Sinaia, fie pro
gram pe stadion, unde după 
partea fizică se urmărește îm
bunătățirea capitolului tehnico- 
tactic („Trebuie să învățăm 
mai bine jocul. în campionatul 
trecut, nu fizic am stat slab" 
precizează Viorel Kraus). At
mosfera in rîndul alb-vișiniilor 
este excelentă. Chiar dacă lip
sește „omul cu poantele", Rică 
Răducanu. plecat cu lotul na
țional. la Cîmpulung Moldove
nesc. chiar dacă se muncește 
la cotă maximă, chiar dacă 
Victor Stănculescu notează fie
care exercițiu, și e cu ochii 
pe fiecare, e multă bună dis
poziție. Se mai și ride, se mai 
fac și glume, ceea ce denotă 
o stare de spirit foarte bună. 
„Echipa e foarte receptivă la 
tot ce i se cere. Și, în primul 
rînd, fiecare e convins că 
poate mai mult. Acesta este 
elementul cel mai îmbucură
tor" se confesează Victor Stăn
culescu. Manea, Sameș, Ion 
Ion sînt in frunte, vrînd să 
spună celor mai tineri că ei 
n-au îmbătrînit. vrînd să-i a- 
nunțe pe cei veniți că la Ra
pid se cere mult. acum, pentru 
că s-au schimbat și planurile 
de viitor, 
prietenia 
diști i-au 
ziua cînd _ 
venise Cioacă. Și 
meș. Agiu, Ion Ion, 
pa l-au îmbrățișat, 
tat ca pe un vechi 
s-au nurtat „mohicanii" Gran- 
tului și cu anonimii aduși. Ion 
Ion, „regele fentelor". fiind 
pur și simplu îneîntat de a- 
cest Goanță care „din 5# de 
pase greșește una sau două!". 
Gesturi, cuvinte, care spun că 
Rapidul este o familie.

Ce ginduri are Rapidul pen
tru noul campionat ? sună in
variabil întrebarea celor care 
au această echipă lingă suflet. 
„Nu vrem să spunem vorbe 
mari — precizează președintele 
clubului Daniel Lăzărescu. Ori
cum. Rapid va fi o altă echi
pă față de campionatul tre
cut !“. Iulian Stănculescu, stu
dent la A.S.E.. fiul antrenoru
lui, își permite să afirme 
„Rapid va veni în primele 
cinci echipe", însă Victor Stăn
culescu este realist : „UșureL 
ușurel, fiule !... E normal să 
mă bat pentru a readuce Rapi
dul acolo unde am lăsat-o, în 
lupta pentru podium, însă, în 
fotbal, salturile nu se produc, 
așa. peste noapte. Cert este 
un lucru : în noua ediție Ra
pidul nu va mai fi o rudă să
racă a campionatului, cl o 
forță de luat în seamă de toa
tă lumea !“.

se în-

oameni, 
con-

Și. ceea ce-i notabil, 
ai care vechii rapi- 
primit pe 
ne aflam

cei noi. în 
la Bușteni 
Mânu, Sa- 
Ștefan Po- 
1-au săru- 
coleg. Așa

.Mircea M. IONESCU

CIMENTUL HOGHIZ A PROMOVAT ÎN DIVIZIA „C“
obținut dreptul de a juca în Di
vizia „C“. In tur rezultatul a fost 
de 3—1 în favoarea echipei Con
strucții Sibiu.

Intr-un meci reprogra- 
mat pentru barajut de promo
vare în Divizia „C“, Cimentul 
Hoghiz a învins pe Construcții Si
biu cu scorul de 2—0 (1—0) si a

ta

188 DE MEDALII
re număr de specialiști, «me
najarea a nunaenoase săli de 
pregătire, un calendar compe- 
tițional internațional care să 
asigure afirmareia eelhr maî 
talentate elemente. Iată, și a- 
cestea simt pagini de istorie...

Nu—i uităm pe cei care, a- 
semenea lui Iosif Horvath, au 
fost, in aceste patru decenii, 
„deschizători de pîrtfie", cuce
rind primele medalii de argint 
sau de bronz incluse în acest 
bilanț omagial. „Panoul de o- 
noaref" al luptelor ne aminteș
te că Dumitru Pirvulescu a 
fost primul campion olimpic 
român al acestui sport, la Ro
ma, în 1960, că Valeria Bular- 
ea a cucerit prima, centură 
mondială, la Yokohama, în 
1961. și că Nicolae Martinescu 
a urcat, primul, cea mai înal-

tă treaptă a podiumului la 
campionatele europene, la 
Ests’en, în 1966. Tred mari spor- 
tiivi care ne,-au încălzit inimile 
de bucurie și mindrie. Trei 
sportivi — astăzi antrenori — 
cărora li s-au adăugat, in acești 
ani, zeci de alți performeri, 
„colecționari de medalii" în 
Argentina și Japonia', în Nor
vegia, Suedia, Iran și Ceho
slovacia, în S.U.A., Canada și 
Polonia. Ei au mai cucerit trei 
titluri olimpice (Gheorghe Ber- 
ceanu 
la Mitochen, 
Rusu, 
titluri 
mane 
iâittari 
mane

PÎNĂ ÎN 1944 —- o singură 
medalie, de bronz. ÎN ULTI-

și Nieolae Martânescu, 
în 1972, Ștefan 

la Moscova. în 1980), 12 
mondiale La greco-ro- 

și unul la> „libere", 17 
europene la greco-ro- 

și două la „lfibere".

MELE PATRU DECENII — 
un total de 188 de medalii 
(aur, argint și bronz) cucerite 
de luptătorii de gneco-romane 
(133) și „libere" (55) la Jocu
rile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene.

Am amintit doar de câțiva 
dintre .acești flăcăi minunați 
care, de-a lungul anilor, au 
reprezentat cu cinste tricolo
rul românesc în arena spor
tului internațional. Sînrtem da
tori să adăugăm și alte nume, 
cel puțin câteva dintr-o listă 
cu mult mai lungă : Ion Cer
nea, Simion Popescu, Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Constantin 
Alexandru, Ion Baciu, Cornel 
Turturea, Nicu Gingă, Petre 
Dicu, Ion Păun, Vasile An
drei... (greco-romane), Ladis- 
lau Șîuhmi, Vasile Iorga, Fran- 
cisc Bolla, Petre Com», Lu
dovic Ambruș, Petre Cearnău. 
Aurel Neaga, Vasile Pușcara— 
(„libere"). Au fosta 3e t rt.

CE ÎNSEAMNĂ 
UN VÎRF DE ATAC ?

Ce înseamnă, de fapt, un 
vîrf de atac ? Iată una 
din nenumăratele întrebări 
pe Care le ridică fotbalul 
in ultima vreme și pe care 
le-a repus pe rol re- entul 
turneu final al campiona
tului european.

Profilul celor opt echipe 
în zona de foc a cîmpului 
advers a fost divers. S-a 
mers pînă acolo încît s-a 
spus că cel mai bun vîrf 
al turneului a fost Jordao, 
care, fără îndoială, a jucat 
în așezarea portugheză 
1—4—5—1. acest ultim 1 
fiind Jordao însuși, un ju
cător cu o mobilitate re
marcabilă. omniprezent pe 
mal mult de o jumătate de 
teren, dar care a sfîrșit 
prin a convinge pe toată 
lumea prin calitățile sale 
de vîrf autentic. în prima 
linie..

Dacă Jordao a fost vîr- 
ful-vîrf. cu merite cu atît 
mai mari cu cît, de cele 
mai multe ori. a fost și 
singur, secunzii săi ținîn- 
du-i doar trena. perechea 
daneză Larsen — Laudrup 
a impresionat prin joc tă
ios. tehnicitate și mai ales 
întrajutorare, ea fiind re
prezentanta cea mai apro
piată de modelul vîrfurilor 
din cadrul așezării 1—4—4— 
2. Acest desen tactic poate fi 
atribuit și vîrfurilor belgie
ne Van den Bergh — Ceu- 
lemans. cu o productivitate 
mai mică, fără îndoială.

Ce a însemnat Lacombe, 
vîrful Franței ? Un vîrf „în
fipt". care a avut în primul 
rînd misiunea de a înlesni 
mișcările permanente ale 
binecunoscutei linii de mij
loc a „cocoșilor".

în schimb, Voeller a fost 
vîrful foarte avansat, care 
a jucat chiar în fața așa- 
ziselor vîrfuri Rummenigge 
și Allofs el fiind, ca și 
Jordao. dar nu cu aceeași 
polivalență, jucătorul „cu 
pumn", așa cum s-a văzut 
în meciul cu echipa noas
tră.

Vîrful spaniol Santillana, 
binecunoscut publicului nos
tru. a început prin a fi ela- 
sie în primele focuri, a- 
mintind. de fapt, de cen
trul înaintaș al WM-ului, 
pentru a demonstra, pe mă
sura înaintării în turneu, 
o polivalență pe care nu 
i-o bănuiam, el încercînd 
— și reușind — să-l imite, 
finalmente, cu destul suc
ces, pe Jordao. în finală, 
Santillana a fost, de alt
fel. cel mai bun jucător 
spaniol.

în echipa iugoslavă toată 
lumea aștepta mult de la 
nouarul lui Paris Saint 
Germain, adică de la Su-

șici, vechea noastră cunoș
tință de pe Ghencea. Dar 
Sușici a decepționat mult, 
retrăgîndu-se la mijlocul 
terenului, de unde a operat 
steril, amintind foarte pu
țin de Sușici din meciul cu 
irlanda de Nord și de cel 
cu Bulgaria, jocuri hotărî- 
toare pentru calificarea 
plavilor.

în sfîrșit. Cămătaru a e- 
voluat mult sub așteptări, 
dar el i-a și avut în față 
pe doi dintre cei mai 
teribili „jandarmi" ai 
Iui Euro ’84. i-am nu
mit pe Goicoechea si 
K. H. Forster. Cămătaru 
a înlesnit însă, prin lipsă 
de mobilitate, marcajul „li
pit" al celor doi, cu âtit 
mai mult Cu cît a jucat 
mai tot timpul cu... spatele 
la poarta adversă. Este a- 
devărat, Cămătaru a fost 
și el singur în prima linie, 
fără asistența unui al doi
lea vîrf care să-i înlesneas
că mișcările.

Acestea au fost vîrfurile 
sau. mai exact. jucătorii 
capabili să răsucească, cu 
mai mult sau mai puțin 
succes, apărarea adversă. 
La Euro ’84. formula cea 
mai productivă ni s-a părut 
aceea a perechii Larsen
— Laudrup, care a practi
cat un joc de mare consis
tență. bazat pe formula 
„unde-s doi puterea crește", 
inclusiv pressingul olandez. 
Valoarea deosebită a unui 
Jordao. etalată mai ales în 
meciul cu Franța, a fost 
înlesnită și de jocul prea 
avîntat al francezilor, care 
a dus automat la lărgirea 
culoarelor, unde viteza și 
finețea portughezului au 
produs o mare impresie.

Se spune deseori : „Spu
ne-mi ce vîrfuri ai ca 
să-ți spun ce potențial ai 
în fotbal". Este adevărat, 
cam de mult nu a apărut 
în fotbalul nostru un Du- 
mitrache sau un Dudu 
Georgescu. ceea ce a fă
cut ca vîrful Cămătaru să 
depună deseori o muncă de 
Sisif pentru ca ceilalți să 
joace și să marcheze — 
cazul lui Biiloni, golgeter al 
preliminariilor și autor al 
golului din meciul cu Spa
nia, dar tehnicienii noștri
— începind cu juniorii — 
parcă au datoria de a crește 
și un vîrf independent, pe 
cout propriu, de talia lui 
Dumitrache, care a avut 
detenta lui Santillana. feli- 
nitatea lui Jordao și țîș- 
nirea lui Voeller. fără să 
realizeze, din motive obiec
tive. dar mai ales subiec
tive. marea cotă a celor a- 
mintiti.

loor. CHIRILĂ

MECIURI DE PREGĂTIRE LA BRAȘOV
Sîmbătă, pe același teren, se 

vor întilni, tot intr-un joc cu 
caracter de verificare, divizio
narele ,,A“ F.C.M. Brașov 
Steaua. Meciul va începe 
ora 17.

Stadionul Tineretului din 
Brașov a găzduit ieri un inte
resant cuplaj fotbalistic. în 
meciul vedetă, Steaua a întîl- 
nâlt F.C. Olt și a câștigat cu 
1—0 (1—0), prin punctul înscris 
de Majaru din lovitură de la 
11 m.

în deschidere, F.C.M. Brașov 
(tineret) a evoluat în compa
nia formației siriene Al. Kouds 
pe care a întrecut-o cu scorul 
de 3—1 (2—1).

„ștafete" ale marilor perfor
merii, cea de astăzi pregăitin- 
du-se să dea noi străluciri a- 
cestui bilanț omagial.

Forța luptelor a stat, poate, 
întotdeauna în atenția și res
ponsabila pregătire a „schim
bului de mîine". Pentru că, 
iată, nu putem încheia aceste 
însemnări fără a aminti că în 
ultimii 2—3 ani o serie de ti
neri luptători români — Gheor
ghe Savu, Mihai Cișmaș, Hic 
Minți, Ion Grigoraș, Aioolae 
Onioa, Cornel Ctririță (greco- 
roimane), Gheorhe Mîțu, Eu- 
mitru Chiru, Nicu Hîncu, Mă
ricel Popa, Claudiu Tămădu- 
ianu („libere") s-au numărat 
printre campionii sau meda- 
liații campionatelor mondiale 
și europene de juniori ! Nu 
este doar un simplu „fa.pt 
sportiv" ; ei se înscrie'cu pro- 
«♦--yțrf» semnificații in această

m ia «it r « esrT este —țări
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CONCEDIULUI DV
OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga țară, 
în colaborare cu OFICIUL 
JUDEȚEAN DE TURISM 
TULCEA. organizează in 
lunile iulie, august și sep
tembrie excursii în mirifi
cul peisaj al 
NĂRII.

Transportul 
cea cu trenul.

Cazarea la 
ristic din comuna Crișan. 
masa la restaurantele Del
ta, Egreta din Tulcea și Le
băda din Crișan.

Transportul pe canalele 
Deltei este efectuat cu hi.- 
drobuze de mică capacitate.

Informații și înscrieri la 
toate agențiile și filialele 
oficiilor județene de tu
rism și la Oficiul județean 
de turism Tulcea (telefon 
915/11607).

DELTEI

pină la

popasul

DU-

Tul-

tu-



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în agricultura județului Constanța

(Urmare din vag- 1)

tru realizarea de agresate care 
să asigure concomitent atît re- 
coliarea cerealelor năioase, cit 
si strîngerea si balotarea naie- 
lor.

Urmărind direct, intr-un lan 
de grîu. functionarea acestor 
utilaje agricole. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a retinut 
unele soluții nronuse, re- 
comandind să se acționeze în 
continuare pentru perfecționa
rea lor.

Secretarul general al partidu
lui a fost invitat apoi de direc
torul I.A.S. Albești. Paul 
Giurcan, să vadă mai multe 
parcele cultivate experi
mental cu diverse soiuri de 
griu-Lovrin. Doina. Ceres, 
Ftamura-80. creații ale specia
liștilor noștri, din C3re urmea
ză să se selecționeze acelea 
care se pretează mai bine la 
condițiile pedoclimatice din a- 
cest bazin agricol al Dobrogei, 
foarte sărac în precipitații.

La inloarcerea in stațiunea 
Neptun, locuitorii străvechii ce
tăți a Callatis-ului. infloritoa- 
rea Mangalie de astăzi, nume
roși oameni ai muncii aflati la 
odihnă pe litoralul Mării Negre 
au făcst tovarășului Nicolae

Ceausescu o caldă și entuziastă 
manifestare de simpatie. de 
dragoste si stimă.

Cu prilejul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, interesîn- 
du-se de modul cum se înfăp
tuiește programul construc
țiilor de locuințe, suplimentat 
la indicația sa. în concordantă 
cu dezvoltarea economică a o- 
rasului. a cerut să se acorde 
toată atenția modului de reali
zare arhitecturală a arterelor 
principale si a noilor cartiere.

Desfășurat in această zi cu 
profunde semnificații cind se 
împlinesc 19 ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului, 
deschizătorul celei mai înflo
ritoare epoci din istoria Româ
niei. noul dialmr al secretaru
lui general al partidului cu lu
crătorii ogoarelor dobrogene, 
cu specialiștii din agricultură 
a pus puternic in lumină. încă 
o dată, sentimentele de aleasă 
dragoste si stimă, de profundă 
recunoștință pe care intregul 
popor le nutrește fată de tova
rășul Nicolae Ceausescu, ctito
rul României moderne, a cărui 
întreagă viată de patriot si în
flăcărat revoluționar este în
chinată fericirii națiunii noas
tre socialiste. înfăptuirii nă
zuințelor sale de progres si 
pace.

La C. E. de tenis de masă-juniori

• Un turneu de ve
rificare a echipelor 
masculine de baschet se 
desfășoară în aceste 
zile la Hamilton, în 
Canada. Italia a întâlnit 
Canada și a obținut 
victoria la un coș, în
scris în ultimele secun
de ale partidei de Ren
zo Vecchiato. Scor : 
73—71. In a doua par
tidă a zilei, Iugoslavia 
(campioană olimpică) a 
întrecut Australia cu 
85—64.
• Concurs atletic in

ternațional la Burnaby, 
din ’ statul canadian 
Quebec : 5000 m ; Zeph 
Ncube (Zimbabwe)
13:24,07, Dan Anderson 
(S.U.A.) 13:24,75 ; 800
m : John Gray (S.U.A.) 
1:44,65, o milă : Mike 
Hillardt (Australia) 
3:52,34, prăjină : Earl 
Beli (S.U.A.) 5,60 m,
1 500 m F : Francie Lar- 
rieu (S.U.A.) 4:06,09.
• „Sam vulturul o- 

Iimpic“ — mascota ofi
cială a ediției a XXin-a 
a Jocurilor Olimpice, a 
fost creat de C. Robert 
Moore de la „Walt 
Disney Productions, 
Inc.“.
• întrecerile atletice 

se vor desfășura pe ve
chiul stadion „The Los 
Angeles Memorial Coli
seum" (a fost gazda a 
concursurilor olimpice 
și în 1932). Acesta va 
avea pistele din mate
rial sintetic ,,Recaflex-S 
Polyurethane Elastomer 
System". Piste cu a- 
ceeași compoziție vor 
mai exista și pe alte 
șase terenuri pentru 
antrenamentele atleților 
la Occidental College, 
Southwest College, Ca
lifornia State University 
etc.
• In programul între

m liber (bărbați), 200 m 
mixt și înot sincronizat 
(femei) ; judo : catego
ria open, tir : pușcă cu 

*aer comw’nMt (băr-

cerilor olimpice de la 
Los Angeles figurează 
în premieră cîteva pro
be noi : atletism : 3000 
m, maraton 4M mg- și

LI NING (R. P. Chineză)
heptatlon (femei), box: 
categoria supergrea 
(+91 kg) ; caiac : 4—500 
m (femei), gimnastică î 
ritmică (femei), înot : 
200 m mixt și 4 X 100

bați), pușcă cu aer 
comprimat, armă stan
dard calibru redus, pis
tol standard (femei), 
yachting : planșa cu 
pînză, ciclism ; cursă

cu adițiune de puncte 
(bărbați), cursă de fond 
(femei).

< Programul meciuri
lor reprezentativei noas
tre masculine de hand
bal este următorul : 31 
iulie : România — Alge
ria (ora 20, locală), 2 
august : România — is
landa (ora 20), 4 au
gust : România — El
veția (ora 20). 6 august: 
România — Japonia (ora
16.30) , 8 august î Româ
nia — Iugoslavia (ora
12.30) , 11 august : fina
lele (locul I din grupa 
„A“ cu locul I din 
grupa ,,B“, locul n din 
grupa „A“ cu locul II 
din grupa „B" etc.).

După cum se știe, e- 
chipa României face 
parte dm grupa „A“, 
din ,,B“, fac parte : 
Danemarca, Coreea de 
Sud, R.F. Germania, 
Spania, Suedia și S.U.A.
• în turneul masculin 

de volei cele două gru
pe au următoarea al
cătuire : „A“ : Tunisia, 
Brazilia, Coreea de Sud, 
S.U.A., ,,B“ : R.P. Chi
neză, Egipt, Japonia, 
I talui.
• Echipa R. P. Chi

neze, campioană mon
dială de gimnastică, la 
întrecerile masculine de 
anul trecut de la Bu
dapesta, principala fa
vorită a competiției o- 
limpice, este alcătuită 
din următorii : Li Ning, 
Lou Yun, Tong Fei, Li 
Xiaoping, Li Yuejiu, Xo 
Zhlqiang, Chen Xiaoz- 
hang.
• Intre Los Angeles 

și București este un 
decalaj de 10 ore. Cind 
este ora 1 la Los An
geles, la București este 
ora 11, iar cind este ora 
14 la Los Angeles la noi 
este 24.

NOI VICTORII ALE
LINZ, 19 (prin telefon). — 

în Sala sporturilor din locali
tate au continuat întrecerile 
pe echipe din cadrul Campio
natelor europene de tenis de 
masă pentru juniori și cădeți.

Așa cum anticipam, parti
da juniorilor cu echipa Fran
ței a fost cea mai dificilă din 
cadrul grupei, cîștigată — nu 
fără emojii —cu 5—3; Tiugan 
— Gejcli.cn 1—2, Florea — Va
lens 2—1, Toma — Monnessin 
2—1, Fio rea — Gadien 2—1, 
Tiugan — Monnessin 0—2, To
ma — Valens 2—0, Fior ea — 
Monnessin 1—2 și Toma — 
G-adien 2—1 I Iată, așadar, că 
cel mai mie dinitre jucători1, 
Toma, a menținut echipa în 
cursa pentru victorie... Cu a- 
eeasta, echipa de juniori a 
câștigat grupa și, împreună cu 
a doua clasată, Franța, s-a 
cailiflcalt în turneul pentru 
locurile 1—12, care se va dis
puta in continuare pe grupe, 
astfel : Austria. România, Iu
goslavia — U.R.S.S., R. F.
Germania, Franța — Olanda, 
Cehoslovacia., Anglia și Sue
dia, Italia, Ungaria.

Cadetele au învins ușor for
mația Greciei, cu 3—0. Kinga 
Lohr și Anca Cheler au oiș
ti gan partidele de simplu, la 
care s-a adăugat victoria du
blului Otilia Bădescu, Lohr.

A urmat meciul cu for
mația Turciei., în care fetele 
noastre, trimise la masa .de joc 
in aceeași formulă, cu 'Cheler 
si Lohr Ia simplu și Rădescu, 
Lohr la dublu, au învins tot cu

SAHISTE ROMANCE IN
9

BUDAPESTA, 19 (Agerpres). — 
Maestra româncă Eugenia Ghindă 
a obținut a 5-a victorie conse
cutivă în turneul internațional fe
minin de șah de la Tapolca, cîș- 
tigînd în runda a 7-a, cu piesele 
negre, partida cu Iugoslava Maria 
Petrovici. Tot cti piesele negre, 
Marla Albuleț a învins-o pe aus
triaca Zant. Madl a cîștigat la 
Măriei, iar partidele Turkinowicz 
— Bazaj, Hausner — Keresturi, și 
I. Szalai — Berglitz s-au încheiat 
remiză. In clasament conduce 
Madl (Ungaria) cu 6 puncte, ur
mată de Eugenia Ghindă (Româ
nia), Măriei și Stadler (Iugosla
via) cu cîte 5 puncte, Maria Albu-

Fotbal 
I meridiane

) • Echipa reprezentativă a Me
xicului va întreprinde, luna vii
toare, un turneu de mal multe 
jocuri în Europa, în cadru! căruia 
va întîlnl selecționatele Irlandei, 
Finlandei, Uniunii Sovietice, Sue
diei și Ungariei. Partida cu Iugo

SPORTIVILOR ROMÂNI
3—0. Mai ușor decât ne aștep
tam au câștigat-, seara tîrziiu, 
la echipa Suediei, cu 3—0, de 
astă-dată Bădescu jucând cu 
Lohr și în partidele de simplu 
și în cea de dublu.

în concursul caideților. Că
lim Creangă și Romulus Revisz 
au cîștigat cu 3—0 și partida 
cu echipa Turciei. Meciul cu 
Spania le-a pus... probleme 
celor doi băieți, care au în
vins, totuși, cu 3—-2, pentru ca 
în fața Italiei să Cîștige ca
tegoric : 3—0.

In cea de a treia zi a eu
ropenelor, echipele României 
vor susține partidele cu Aus
tria (juniori), Franța (cădeți) 
și Olanda (cadetele).

STEVE OVETT
ÎNVINS PE 800 m!

Intr-un concurs de atletism 
la Larvik, în Norvegia, s-a în
registrat o mare surpriză : 
campionul olimpic la 800 m 
(Ovett) a fost învins! Rezu-1-

(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Anglia) 
(Spania)

ta te : 100 m: Robinson
10,47. 400 m : Rowe
46,99, 800 m : Ikem 
1:46,11. Trabado 
1:46,39, Ovett (Anglia) 1:46,41, 
1500 m : O’Sullivan (Irlanda) 
3:39,9. 3000 m : Cova 
7:53,12. Maminski 
7:53,64, înălțime :
(S.U.A.) 2,27 m ; 800 m F :
Groenendal (S.U.A.) 2:01,1.

(Italia) 
(Polonia)

Jakobi

TURNEE INTERNAȚIONALE 
leț (România), Petrovici (Iugosla
via) 4,5 puncte, Starck (R.D. Ger
mană). Bazaj (Iugoslavia) cîte 4 
puncte etc.

★
VARȘOVIA. 19 (Agerpres). — 

In turneul internațional feminin 
de șah de la Malenchowe (Polo
nia), după trei runde în clasament 
conduce Irina Levitina (U.R.S.S.) 
cu 2,5 puncte, urmată pe Vio
rica Ionescu (România) 2 puncte. 
In rundă a 3-a Viorica Ionescu a 
remizat eu Nagrodska, Egalitatea 
fiind consemnată șl în partida 
Pytel — Perevoznic. Levitina a 
cîștigat la tău Siulan.

slavia a fost anulată, în locul el 
fiind programat un joo cu R.D. 
Germană, la Berlin.

• Jupp Derwall. fostul antrenor 
al reprezentativei H.F. Germania, 
care a demisionat din funcție în 
urma evoluției slabe a echipei 
sale la turneul final al campiona
tului european din Franța, va ac
tiva în viitor în Turcia. Derwall 
va funcționa ca antrenor al echi
pei Galatasaray din Istanbul.

• Tot la Galatasaray va activa

TURUL FRANȚEI 
ETAPA A 20-a

Dacă mal existau îndoieli asu
pra foarte probabilei victorii pe 
care o va înregistra Laurent Fig- 
non în acest Tur ciclist al Fran
ței — ediția 1994, ele au -fast cu 
siguranță risipite la capătul ul
timei etape de ascensiune alpină, 
a 20-a, aseară la Crans Montana 
(Elveția). Purtătorul tricoului gal
ben a făcut o nouă șl convingă- 
toate demonstrație de superiori
tate, cucerind a patra sa cunună 
de lauri pe etape șl a doua in 
oele de munte. Acum, poziția sa 
de lider este și mal mult conso
lidată, iar diferența ce-1 separă In 
clasamentul general de marele 
său rival, Bernard Hinault, crește 
la aproape 10 minute.

Morzine — Crans Montana 
(140,5 km) a fost de fapt o etapă 
fără istoric. Fignon, bine susținut 
și de coechipierii săi, care alear
gă sub culorile firmei Renault, 
n-a avut probleme în a respinge 
toate atacurile ivite pe parcurs, el 
urmărind in special ca misiunea 
dată „secundului11 său. america
nul Greg Lemond, aceea de a-1 
ține la distanță pe Hinault, să fie 
îndeplinită. Misiune dusă doar pe 
jumătate la bun sfirșit, fiindcă 
fostul șef de coloană al ciclismu
lui francez termină Ia mică dis
tanță de învingător, menținîndu-șl 
poziția. Dar — afirmă din nou 
comentatorii prezenți în caravană 
— șansele lui Hinault de a mai 
întoarce rezultatul sînt minime.

Operațiunile tactice lansate de 
„grupul- Fignon11 au avut drept 
rezultat că acesta a fost propul
sat la conducere pe ultimii kilo
metri al etapei, ciștigînd în fața 
unui pluton răsfirat. Un vînt pri
elnic a. accelerat tempoul de ru
lare, ceea ce explică și media 
orară ridicată (33,819 km) obținută 
în pantă. Iată ordinea primilor 
sosiți la Crans Montana : 1. L. 
Fignon (Franța) 4h09:16, 2. A. Ar
royo (Spania) 4h09:27, 3. P. Wil- 
ches .(Columbia) 4h09:33, 4. P. Ju
les (Franța) 4h09:50, 5. J. Gorospe 
(Spania) 4hl0:05, 6. P. Munoz
(Spania) 4hlfl:23, 7. A. Agudelo 
(Columbia) 4hl0:24, 8. S. Kelly (Ir
landa) 4hl0:26, 9. P. Simon (Fran
ța) 4hl0:26, 10. B. Hinault (Franța) 
4hl0:33. 15. J. M. Grezet (Elveția) 
4h 10:33, 12. G. Lemond (S.U.A.) 
4hl» :33.

In clasamentul general, Fignon 
este urmat de Hinault la .9:56 și 
de Lemond la 12:23.

Azi, etapa a 21-a (Sion — Ville- 
franche, 320,5 km) cu coborîri 
spectaculoase spre valea Honului.

șl internaționalul iugoslav Zoran 
Simovici portarul selecționatei na
ționale la turneul C.E. Inițial si
movici semnase un contract cu 
clubul englez Nottingham Forest, 
dar acesta a renunțat la contract 
în urma... prea multelor goluri pe 
care Simovici le-a „încasat- în ca
drul campionatului european I
• în meci amical, la Montevi

deo : Uruguay a întrecut Argen
tina cu 1—0 (0—0) la capătul unui 
joc extrem de disputat. Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Barrios în min. 61.

0 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI
DIN R.P.

Ca și noi, românii, vecinii 
și prietenii noștri cfe peste 
Dunăre, sărbătoresc în acest 
an patru decenii de la vic
toria revoluției socialiste în 
Bulgaria. Această aniversare 
jubiliară este întâmpinată de 
poporul bulgar intr-o atmosfe
ră de puternic avînt creator, 
cu remarcabile realizări în 
toate domeniile de activitate, 
dar și cu manifestări omagia
le dintre cele mai variate în 
conținut și dimensiuni.

O astfel de manifestare, de 
mare amploare, a constituit-o 
spectacolul festiv desfășurat 
duminică seara pe stadionul 
„Vasi'l Lcvski" din Sofia, cu 
prilejul finalelor celei de a 
6 ediții a Spartachiadei repu
blicane. Acest spectacol, prin 
care tineretul sportiv ai Bul
gariei a ținut să-și demon
streze dragostea sa fierbinte 
pentru patrie și partidul co
munist, a constituit apogeul 
tradiționalei competiții din 
țara vecină, care în fazele ei 
de masă a înregistrat o par
ticipare masivă la startul în
trecerilor.

Precedat, deci, de finalele 
Spartachiadei, ca și de cîteva 

x importante competiții de ni- 

Aspect din desfășurarea spectacolului festiv
Foto : PETER SPASOV-Sofia

vel internaționali organizate cu au fost parada 
același prilej, spectacolul de populare, muzica 
duminică seara a avut carac- jocurilor din repriza 
teru'l unei adevărate sărbători
a sportului bulgar. Desfășurat 
in prezența a numeroși invi
tați de peste hotare și a zeci 
de mâi de spectatori, specta
colul a impresionat prin ex
celenta sa -organizare, prin 
grandioasa desfășurare de for
țe, ca și prin conținutul său 
tematic.

Timp de peste două ore, cei 
aproape 27 000 de participant* 
angrenați în acest spectacol au 
oferit adevărate demonstrații

BULGARIA
de virtuozitate, răsplătite ge
neros si meritat cu aplauze 
de către publicul diin tribune. 
De altfel, ar fi foarte greu să 
ne manifestăm preferința pen
tru vreuna sau alta dintre re
prizele care s-au succedat în— 
tr-o înlănțuire continuă și o 
interferență tematică bine gîn- 
di'te și perfect regizate, dcoa- 
retee fiecare a constituit în 
silne o frumoasă reușită. Poa
te că, totuși, ar trebui să pu
nem în prim-plan repriza sus
ținută de miile de copii, de 
la cei de grădiniță pînă la a- 
ceia din pragul adolescenței, 
care au incinta! prin exube
ranța și voioșia lor molipsi
toare, dar și prin acuratețea 
exercilțiilor executate cu obiec
tele, care explică remarcabi
lele succese dobândite de ani 
și ani în arena internațională 
de reprezentantele școlii bul
gare de gimnastică ritmică. La 
fel de mult ne-a impresionat, 
însă, repriza oferită de spor
tivii militari, maă ales prin 
dificultatea și precizia execu
țiilor. Ingenioase și deosebit 
de sugestive ni s-au părut, de 
asemenea, demonstrațiile spor
tive cuprinse în celelalte re
prize. După cum îneîntătoare 

costumelor 
și ritmul 

ansam
blurilor folclorice.

Cu un final de-a dreptul 
grandios, care i-a reunit în 
întreaga incintă a stadionului 
pe toți partiicipan-ții, spectaco
lul ne-a dat o imagine con
vingătoare a solidei baze de 
masă pe care o are în pre zenit 
sportul din țara vecină și 
prietenă, precum și a puter
nicei sale forțe de exprimare, 
care îl impune tot mai mult 
și în arena internațională.

Constantin FIRANESCU
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