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SESIUNEA SOLEMNĂ COMUNĂ Ă (X Ăl Ptt, MM Șl fMS. CONSACRATĂ 
ÎMPIINIRIIA 40 Dl ANI DE IA VICTORIA REVOLUȚIEI DIN AUCUST 1944

In prezenta tovarășului 
Nicolae C'caujescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a tovară
șei Elena Ceausescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, miercuri 
după-amiază, a avut Ioc in 
Capitală Sesiunea solemnă co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale ți 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste consacrată Împlinirii » 
40 de ani de Ia revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
— eveniment de însemnătate 
istorică fundamentală, care a 
marcat începutul unei noi epoci 
în dezvoltarea societății româ
nești, a deschis României calea 
unor profunde transformări re
voluționare, a înfăptuirii celor 
mai înalte aspirații de liber
tate și progres ale națiunii 
noastre.

Anivevsind împlinirea a patru 
decenii de ia victoria revolu
ției din August 1944, poporul 
român aduce o înaltă cinstire 
eroilor comuniști și antifasciști 
miilor de luptători patrioți. 
bravilor ostași români, care au 
acționat cu vitejie si și-au dat 
viața pentru a pune capăt do
minației hitleriste ne pămînlui

(Continuare in pag a 2-a)

DIN TOATĂ INIMA, ÎN NUMELE SPORTIVILOR NOȘTRI!
@ ȚARĂ LIBERĂ ȘI DEMNĂ,

MÎNDRĂ DE MARILE EI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint întimpinați cu dragoste și recunoș
tință. pe stadionul „23 August” din București, la porțile Universiadei ’81. de către multipla noastră 

campioană olimpică, mondială și europeană. Nadia Comăneci.

Competiții Pînă în
1944

1944-
1984

1944—
1964

â 1965
1984

Jocuri Olimpice 2 176 39 137
Campionate Mondiale 8 422 66 356
Campionate Europene 8 604 132 472

18 1 202 237 965
Cifre semnificative pentru progresul continuu al performanțelor românești in cei 40 de

ani de viață noua a patriei: bilanțul medaliilor cucerite la marile competiții

ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
HARALAMBIE ALEXA

președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

Intr-o atmosferă de înălțător patriotism, puternic entuziasm 
și însuflețit elan creator, sub semnul grandioaselor sale înfăp
tuiri socialiste, al deplinei unități de cuget și voință în pros
pectarea și edificarea noilor trepte ale viitorului, poporul român 
sărbătorește azi împlinirea a 40 de ani de Ia victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia
listă din august 1944, eveniment de importanță crucială pentru 
destinele națiunii noastre, care va rămine înscris eu litere da 
aur in istoria patriei.

încununare a unor îndelungate și eroice lupte sociale și na
ționale, punînd strălucit în evidență capacitatea Partidului Co
munist Român de a organiza și conduce toate forțele progre
siste ale națiunii, cele mai largi categorii sociale, în bătălia 
pentru salvgardarea intereselor vitale ale țării, înfăptuirea ac
tului istoric de la 23 August 1944 — așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
„A DESCHIS CALEA ÎMPLINIRII IDEALURILOR ȘI NĂZU
INȚELOR DE DREPTATE ȘI LIBERTATE ALE POPORULUI 
ROMAN, A CUCERIRII DEPLINE A INDEPENDENȚEI ȘI SU
VERANITĂȚII NAȚIONALE, A AFIRMĂRII ROMÂNIEI CA 
NAȚIUNE LIBERA ȘI DEMNA IN RÎNDUL NAȚIUNILOR 
LUMII1.
Comuniștii, întreaga noastră națiune au avut marea fericire 

ca, in a doua jumătate a acestei perioade de 40 de ani, Con
gresul al IX-lea să aducă in anul 1965 la cîrma partidului și a 
tării pe comunistul revoluționar, înțelept și neînfricat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român și președintele Republicii Socialiste România, făuritorul 
epocii celei mai luminoase și mal bogate in realizări din isto
ria multimilenară a României. De aceea cei 19 ani de la Congresul 
al IX-lea s-au constituit în „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU1*,  
perioadă marcată pentru totdeauna în mod strălucit de activi
tatea prodigioasă și personalitatea proeminentă a conducătoru
lui iubit al partidului și poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. slujitor devotat pînă la capăt intereselor suprema 
ale națiunii române, cauzei păcii și socialismului în lume. lata

(Continuare in pag. a i-a)



SESIUNEA SOLEMNA COMUNA A C.C. Al P.C.R., MAN. Șl F.D.U.S.
(Urmare din pag. 1)

românesc, pentru zdrobirea de
finitivă a fascismului» pentru a 
asigura independenta patriei 
noastre, dreptul ei la dezvoltare 
liberă și suverană.

Ora 16,30. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu an fost intlmpinațl 
Ia sosirea la sala Palatului Re
publicii Socialiste România, 
unde a avut loc Sesiunea so
lemnă comună, eu deosebită 
căldură, cu eele mai alese sen
timente de stimă si înaltă pre
țuire, eu vil si îndelungi a- 
plauze. Participant!! la ce
siune au ovaționat eu Însu
flețire pentru partidul nos
tru comunist. Inițiatorul si 
organizatorul revoluției de eli
berare socială si națională, 
antifascistă si antllmperlalistă, 
eare s-a afirmat Întotdeauna, 
In momentele de supremă res
ponsabilitate. ea strălucit stra
teg si conducător al luptei 
poporului nostru. El si-au ma
nifestat, In acela?! timp, sim
țămintele de dragoste nețăr
murită, de stimă ți profundă 
recunoștință pe eare le nutresc 
pentru secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar ți 
patriot înflăcărat, eare ți-a 
tachinat viața st activitatea 
propășirii și înfloririi scumpei 
noastre patrii. libere si inde
pendente, cauzei nobile a păcii 
și înțelegerii In lume.

In acearlă atmosferă sărbă
torească, de puternică vibrație 
patriotică, împreună eu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, in pre
zidau au luat Ioc tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de partid 
Si de stat, oaspeți de peste 
hotare.

In sală se aflau membrii 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, deputății Marii 
Adunări Naționale, membrii 
Consiliului National al Frontului 
Democrației si Unității Socia
liste, miniștri, membri de par
tid cu stagiu din ilegalitate. 

participant! Ia Insurecția din 
August 1911, generali activi și 
in rezervă, membri al conduce
rii unor instituții eentrale. 
oameni ai muncii din întreprin
derile si instituțiile bueu- 
restene.

In sală se aflau, de aseme
nea. delegațiile de partid si de 
stat, guvernamentale, ale par
tidelor comuniste, socialiste, 
social-democrate si ale altor 
formațiuni politice, reprezen
tanții unor șefi de state si de 
guverne, alte delegații si per
soane oficiale din 109 țări eare 
participă la manifestările prile
juite de a 40-a aniversare a 
zilei de 23 Augnst.

An asistat șefii misiunilor 
diplomatice aereditati In Ro
mânia. atasati militari. alți 
membri al corpului diploma
ție. precum si trimiși speciali 
si corespondenții presei străi
ne la București.

Pe fundalul scenei se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceausescu. încadrat de drape
lele partidului si statului. Era 
înscrisă urarea -Trăiască Par
tidul Comunist Român. in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu !“

A fost intonat Imnul de stat 
al Republieii Socialiste Roma
nia.

Sesiunea solemnă a fost des
chisă de tovarășul Manea 
Măneseu, membru al Comitetu
lui Politie Executiv a! C.C. 
al P.C.R- vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, eare a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea respec
tuoasă de a lua euvlntul la 
această sesiune solemnă con
sacrată împlinirii a 44 de ani 
de Ia Înfăptuirea actului revo
luționar de la 23 August 1944.

Primit ca puternice aplauze, 
o luat cînrfntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general ol Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Ampla euvtntare a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu a fost 
urmărită eu deosebit Interes, 
eu profundă satisfacție, eu de

plină aprobare, fiind subliniată 
in repetate rinduri cu înde
lungi aplauze, ovalii si urale.

Sesiunea solemnă se încheie 
intr-o atmosferă de adîncă 
vibrație patriotică. Urale și 
ovații nesfirșite au răsunai in 
marea sală a Palatului Repu
blicii. Se scandează neîntrerupt 
-Ceausescu — P.C.R.!“, 
-Ceausescu si poporul!", 
-Ceausescu — Pace!". Sînt mo
mente înălțătoare, de intensă 
satisfacție, eare exprimă sen
timentele de nețărmurită În
credere în Partidul Comunist 
Român, de fierbinte dragoste, 
stimă si recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, de a cărui viată si ac
tivitate revoluționară sînt In
disolubil legate mersul ferm 
înainte al României socialiste 
spre noi culmi de progres și 
civilizație, creșterea prestigiu
lui ei în rîndul națiunilor 
lumii.

Intr-o deplină unitate de 
cuget si simțire, cei prezent! la 
sesiune — iar prin intermediul 
transmisiei directe a posturilor 
noastre de radio si televiziune 
— toti cetățenii patriei — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au partici
pat ia evocarea actului revolu
ționar de la 23 August 1911, 
eu sentimentul deplinei încre
deri in viitor. însuflețiți de 
dorința de a edifica, sub con
ducerea partidnlnl. societatea 
socialistă și comunistă pe pă- 
mintul României.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republieii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, oaspe
ții străini prezenți la festi
vitățile prilejuite de marea 
noastră sărbătoare au asis
tat, după Încheierea sesiunii 
solemne, la un spectacol oma
gial dedicat aniversării a 40 
de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe- 
rlalistă de la 23 August 1944.

ENTUZIASTE COMPETIȚII 
SPORTIVE DE MASĂ

FESTIVALUL SPORTULUI 
MUNCITORESC GALĂȚEAN

Timp de o săptămtnă ba
zele sportive gălătene au găz
duit întrecerile celei de a Ill-a 
ediții a ..Festivalului sportului 
muncitoresc*.  Concursurile — 
organizate în excelente con
diții de către Consiliul Jude
țean al Sindicatelor In cola
borare cu C-JJE.F.S. Galați — 
care s-au bucurat de un nota
bil succes, au constituit o reu
șită deplină, atît In ce priveș
te numărul participantilor 
(17 900 de tineri au fost pre
zent! la startul etapei de ma
să). cit si In ceea ce privește 
spectaculozitatea oi calitatea 
disputelor de la cele 9 ramuri 
de sport. La etapa finală, au 
participat 540 de sportivi din
tre care 180 au fost invitați din 
județele Vaslui, Prahova, Bu
zău. Vraneea si Tuleea. Fina- 
listii si-au disputat eu ardoare 
sansele pentru cucerirea trofe
elor puse ta joc. Iată numele 
învingătorilor : handbal, fete — 
Comerțul Galati : băieți — Pra
hova Ploiești ! volei, fete — 
Prahova Ploiești ț băieți — 
Ancora Galați : fotbal — Com
binatul siderurgic Galați ț tir. 
fete — Magdalena Joldescu 
(Comerțul Galati) t băieți — 
Săndel Galu (Rapid C.F.R. Ga
lati) : popice, fete — Mariana 
Luca (Confecția Focșani) ’. bă
ieți — Nicolae Mihai (Cons
tructorul IACMRS Galati) t te
nis de cîmp. fete — Carmen 
Velicsar (Dacia Galati) : băieți
— Gh. Teodorescu (Metalul 
Buzău); șah, fete — Marcela Ior- 
dache (INETOF Galați) I băieți
— Vaierică Costache (Otelul 
Galati) : orientare turistică, fe
te — Comerțul Galati 1 băieti
— Otelul Galati.

T. SIRIOFOL — coresp.

Tg. Mureș - finale pe (ară 
in cadrul „Daciadei*

INELA CULCEA Șl ȘTEFAN 
TOADER - CIȘTIGATORII 

„CUPEI U.G.S.R.*  LA POPICE

Printre competițiile sportive 
de masă intrate în tradiție se 
numără si ..Cupa U.G.S.R." la 
popice, iuniori. aiunsă la cea 
de a 14-a ediție, desfășurată 
anul acesta la Tg. Mureș. în
trecerile au fost găzduite de 
asociația sportivă Electromures. 
De o arenă de toată frumuse
țea si într-o ireproșabilă orga
nizare. Ceea ce se cuvine 
sdus nentru a demonstra po
pularitatea de care se bucură 
această amplă acțiune înscrisă 
sub genericul ..Daciadei" este 
că la etapele preliminare au 
participat peste 80 000 de iu
bitori ai popicelor, tineri si 
tinere din întreprinderi si ins
tituții din întreaga tară, ia e- 
tana finală au luat parte re
prezentant! din 35 de iudete 
si municipul București (au ab
sentat ..nemotivat" iudetele 
Bacău. Brăila si Dîmbovița).

Clasamente — fete : 1. Inela 
Culcea (O.J.T. Giurgiu) 396 D.d. 
2. Ibolya Taar-Vuță (întreprin
derea minieră Săsar. Maramu
reș) 386 p.d. 3. Lenuta Cîm- 
pean (Electromures Tg. Mures) 
378 P.d. Băieti : 1. Stefan Toa- 
der (I.C.A.B. Sf. Gheorghe) 
847 p.d. 2. Zoltan Fazekas (E- 
lectromures) 842 p.d. 3. Iuliu 
Roman (Unio Satu Mare) 836 
p.d. Cel mai tehnic concurent 
s-a dovedit a fi Zoltan Faze
kas cu 289 p.d. izolate. Câști
gătorilor le-au fost înmînate 
diplome ale „Daciadei", cupe și 
frumoase premii ta materiale 
sportive. La buna desfășurare 
a competiției o contribuție deo
sebită si-au adus Consiliul Ju
dețean al sindicatelor sf 
C.J.E.F.S. Mureș.

C. ALBU — coresp.

(Urmare din pag. 1)

de ce, intr-nn singur glas, 
partidul și poporul nostru con
sideră că prezenta in continuare 
in fruntea partidului și a statu
lui nostru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie cea mai 
fermă garanție a mersului 
neabătut înainte al națiunii 
române pe drumul glorios a! 
libertății. independentei și 
bunăstării deschis tării noastre 
de istorica victorie a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
periaiisiă de la 23 August 1944.

Act al demnității românești, 
strălucită afirmare a botărîrii 
poporului român de a înlătura 
orice dominație străină, de a 
fi liber și deplin stăpin in pa
tria sa. de a-și hotări singur 
destinele, istorica victorie de 
la 23 August 1944 a permis 
țârii noastre să se alăture cu 
întregul potențial economie și 
militar de care dispunea coa
liției antihitleriste. aductad 
astfel o contribuție de seamă 
— prin eroismul ostașilor săi, 
prin uriașele jertfe materiale 
și umane făcute — la obține
rea victoriei finale asupra 
Germaniei naziste.

începută prin insurecția ar
mată. revolufia de eliberare 
socială și națională. antifas
cistă și antiimperialistă a inau
gurat o nouă eră in istoria 
patriei noastre marcată de 
profunde prefaceri în structu
rile politice economice ți so
ciale eare an asigurat mai ta
tii instaurarea puterii demo-
crat-popuiare și apoi trecerea 
Ia edificarea societății socia
liste.

Retrospectiva eeior patru
decenii care s-au scurs de Ia 
eliberarea națională a Româ
niei ne relevă cu deplină cla
ritate că marile schimbări în
noitoare pe care Ie-a cunoscut 
țara, realizările impresionante 
obținute în toate domeniile de 
activitate isi au izvorul ta 
Justețea noiiticii promovate 
de partidul nostru. în capaci
tatea sa de a mobiliza de a 
organiza și conduce clasa 
muncitoare țărănimea intelec
tualitatea întregul popor ta 
ooera istorică de transformare 
revoluționară a societății. de 
făurire a socialismului și co
munismului ne pămînfu! Româ
niei.

„EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU" a devenit cea 
mai rodnică din întreaga isto
rie a patriei noastre realiză
rile din această perioadă in 
dezvoltarea economică ți so
cială a țării ta dezvoltarea și

0 ȚARĂ
modernizarea forțelor de pro
ducție. Pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
înflorirea ariei și culturii, 
creșterea necontenită a nivelu
lui de trai material și spiritual 
al Întregului popor fiind fără 
precedent. Venitul național 
este ta anul 1984 de 32 de ori 
mai mare decîț în 1945, iar 
producția industrială a crescut 
de 100 de ori. Industria chimică 
de 1000 de ori. cea metalurgi
că de 100 de ori, iar produc
ția agricolă de 7 ori. 80 Ia 
sută din populația țării s-a 
mutat în locuințe noi. România 
continuă astfel să urce viguros 
pe noi trepte ale progresului 
ți civilizației socialiste, să do- 
bindească totodată — datorită 
și participării ei active, efi
ciente ți constructive la în
treaga viață internațională — 
un mare și meritat prestigiu 
Pe plan mondial.

Calitățile strălucite de con
ducător revoluționar ale secre
tarului general al partidului și 
președintele țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. spiritul său 
creator clarviziunea ți profun
zimea gindirli sale dialectice, 
receptivitatea față de tot ce 
este nou ți înaintat, capacita
tea sa de a previziona eursul 
dezvoltării istorice ți de a mo
biliza energiile creatoare ale 
clasei muncitoare, ale întregu
lui popor, au dat impulsuri 
botăritoare operei de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Dînd o înaltă apreciere rolu
lui esențial pe eare încercatul 
nostru conducător politic, cti
torul României moderne. to
varășul Nicolae Ceaușescu ii 
are in elaborarea ți înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului ți statului nostru, 
precum ți o vie expresie sen
timentelor de stimă ți adincă 
prețuire pentru eroul revolu
ționar ce întruchipează in mod 
strălucit idealurile ți aspira
țiile întregii țări, poporul nos
tru si-a exprimat deplinul a- 
cord și susține eu entuziasm 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind propunerea de 
realegere a tovarășului Nicolae 
Ceausescu ta cel de al XIII- 
iea Congres ta funcția supre
mă de secretar genera! al 
partidului.

In conștiința națiunii noas
tre este de asemenea, mereu 
viu rolul de seamă al tovară
șei academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu personalitate 
proeminentă a vieții noastre 
politice ți sociale, oia de «ti-

LIBERA Șl

și semni- 
mițearea 

ea însăși 
față de

frumoase

și un 
puținele 
datorate 

străda- 
convinși 

ca

ință de renume mondial, care, 
alături de cel mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducătorul parti
dului și statului, și-a adus și 
iși aduce o contribuție deose
bită Ia marile înfăptuiri ale 
societății noastre socialiste, la 
creșterea prestigiului Româ
niei in lume.

în grandiosul și insufleți- 
torul tablou al marilor prefa
ceri și împliniri eare au mar
cat aceste patru decenii de 
viață nouă. liberă ți prosperă 
se integrează ți realizările, fără 
precedent ca valoare 
fieatie. dobindite de 
sportivă românească, 
structural schimbată 
trecut.

Creîndu-și vechi și 
tradiții pe meleagurile noastre, 
activitatea sportivă din perioa
da antebelică avea totuși — 
din cauza slabului interes ți 
sprijin oficial, lipsei de insta
lații și eadre tehnice — o arie 
de răspîndire restrînsă 
nivel foarte scăzut, 
roade apărute fiind 
îndeosebi pasiunii ți 
niilor unor entuziaști, 
de efectele binefăcătoare, 
ți de plăcerea exercițiului fizic 
și sportului.

După 23 August 1944. însă, 
o dată eu inceputul marilor pre
faceri din viata tării, sportul 
a făcut si el primii pași spre 
transformarea Iui intr-un bun 
al poporului. De atunci, evolu
ția sa a fosi mereu ascenden
tă. în corelație directă cu im
petuoasa dezvoltare eeonomico- 
soeială a țării. Determinante 
pentru această evoluție a miș
cării 
vedit 
către 
mân 
drumarea permanentă de care 
a beneficiat îndeosebi prin in
dicațiile si sprijinul secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, prin 
importante hotăriri si alte do
cumente de nartid. precum și 
aportul material substantial al 
statului nostru pentru asigu
rarea condițiilor necesare în
deplinirii sarcinilor de mare 
răspundere încredințate.

Constituind ta concepția par
tidului nostru o Importantă 
componentă a nrocesuiui de 
educare comunistă a tineretu
lui. a maselor 
muncii, făcînd 
din ansamblul 
măsuri vizînd ________ ___
tinuă a gradului de civilizație 
materială st spirituală a tatre- 
rulul popor, ridicarea pe trepte

noastre sportive s-au do- 
a fi conducerea ei de 
Partidul Comunist Ro- 
orientarea politică si ln-

de oameni ai 
parte integrantă 
de miiloaee si 

creșterea con-

DEMNA
superioare a calității vieții, ac
tivitatea de educație fizică ri 
sport a devenit ta societatea so
cialistă pe care o edificăm o 
problemă de interes national, 
cu largi implicații si răspun
deri dc plan social, fiind che
mată să contribuie la creșterea 
unor generații viguroase. Ia 
menținerea si întărirea stării 
de sănătate a copulației. Ia 
dezvoltarea capacității ei firi- 
ee si de muncă, la petrecerea 
ta mod util si plăcut a timpu
lui liber al oamenilor muncii, 
ea și — prin performanțele 
sportivilor fruntași — la repre
zentarea demnă a patriei noas
tre tn arena internațională.

La fel ea toate celelalte do
menii de activitate din tara 
noastră, si cei al educației fi
zice si sportului poartă in ulti
mele două decenii amprenta 
personalității creatoare a secre
tarului general al partidului. 
Pe baza indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
materializate în Imoortante do
cumente de partid proprii a- 
eestui domeniu, in anui 1967 
a fost adoptată Legea sportului, 
prima de acest fel din istoria 
tării, s-a creat un solid si e- 
ficient sistem organizatoric. în 
îndeplinirea obiectivelor eare 
revin mișcării noastre sportive 
fiind angrenate. împreună cu 
Consiliul National Dentru Edu
cație Fizică si Sport, ca organ 
de decizie, control si îndruma
re unitară, ministere, instituții 
si organizații de masă dispu- 
nind de importante forte uma
ne si materiale. Tot ea urmare 
a initiative! personale a secre
tarului general al partidului, 
care a conceput-o ea o adevă
rată .olimpiada a sportu
lui ROMANESC", a fost crea
tă marea competiție sportivă 
națională „DACIADA". sub al 
cărei imnuis activitatea 2 
dueatie fizică sl sport a luat 
o amploare erescindă. 
roade din ce în ee mai boga
te ta îndeplinirea obiectivului 
el fundamental : atragerea în
tregului tineret, a tuturor oa
menilor muncii in practicarea 
sistematică a exercitiilor fizice 
sportului si turismului

Tn anul 1983 an fost înregis
trat! 8 192 326 pariieipanti ia 
competițiile „Daciadei" 5 059 457 
participări ia complexul „Spori 
Șir sănătate- 4 323 085 la cro
suri. 3 770 263 fa actiuniile tu
ristice. 1 108 092 oraeiicanti ai 
gimnasticii ta producție, dife
rite activități de masă în toate 
sporturile, in cele 15 418 aso
ciații sportive din întreprin
deri. instituții, scoli, universi
tăți. de la sate ete.

de e-

a dat

Pe suportul mereu mai puter
nic al activității de masă, be
neficiind de o bază materială 
In continuă creștere, sportul de 
performantă din tara noastră 
a realizai, de asemenea, o as
censiune viguroasă Prin re
zultate de autentică valoare, 
printr-o coleetie impresionantă 
de titluri si medalii cucerite 
Ia cele mai importante compe
tiții oficiale — Jocurile Olim
pice. campionatele mondiale si 
europene —. sportivii români 
si-au cisiigat admirație si pre
țuire pe toate meridianele, 
sporind astfel prestigiul patriei 
noastre socialiste in Iunie.

Astfel, din anul 1944 si oină 
acum sportivii români au cu
cerit 176 medalii ia Jocurile O- 
iimpice, 422 Ia campionatele 
mondiale si 604 la campionatele 
europene, un total de 1 202 me
dalii de inaită oerfor nanță 
mondială, dintre care 965 în 
perioada de la cel de ai IX-lea 
Congres al partidului (1965 — 
1984). România înscriindu-se 
astfel in rindui primelor țări 
sportive ale lumii.

O concludentă demonstrație 
a valorii si vitalității sportului 
românesc au nrileiuit-o recen
tele Jocuri Olimpice de la Los 
Angeles, competiție Ia care de
legația tării noastre a repurtat 
un strălucit succes, bilanțul 
realizat de 53 de medalii (26 de 
aur. 16 de argint sl 17 de 
bronz) sifuind România pc lo
cul al doilea ta clasamentul 
celor peste 140 de națiuni par
ticipante

Dedicind acest succes fără 
precedent marii noastre sărbă
tori naționale de Ia 23 August 
si Congresului al XIIl-1ea a! 
partidului, sportivii noștri, ca 
si întreaga mișcare sportivă. îsi 
exprimă dragostea fierbinte sl 
recunoștința profundă fată de 
partid, fată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu oeutrn condițiile tot 
mai bune care li s-au asigurat 
nentru a munci, a învăța si — 
totodată — a face sport «i a-sj 
desăvîrsi pregătirea de înaltă 
performantă

Integrat efortului creator cu 
eare întregul nooor — strîns 
unit ta Jurul partidului, a! se
cretarului său general — Intîm- 
nină gloriosul Jubileu de la 23 
August, ca si Congresul a! 
XTIT-Iea al partidului tineretul 
sportiv al tării folosește sl 

acest nou priiei sărbătoresc 
pentru a se angala să îndepli
nească prețioasele indicații sl 
orientări din Mesaini adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive să contribuie eu tot 
elanul său Ia înflorirea conti
nuă a patriei socialiste, la înăl
țarea el ne trente sl mai înalte 
de nrogres sl civilizație socia
listă.



SPORTUL - BUN AL ÎNTREGULUI POPOR!
Misiune de onoare

w u u

ÎNTĂRIREA SANATATII

O idee generoasă, un înalt îndemn, 
o valoroasă experiență românească:

Cu vechi și frumoase tradiții populare, mai tîrziu pur- 
tînd chiar flacăra adevăratelor rosturi, înmugurite la 
asociația „Prietenii Naturii" și în alte grupări mun

citorești, sportul românesc — lipsit de orice sprijin și a- 
vînd de suportat nenumărate opreliști din partea autori
tăților vremii — nu a pornit pe făgașul realei sale dez
voltări decît o dată cu Eliberarea țării. în istoricul an 1944. 
Dacă în planul performanței mai sint posibile unele com
parații cu trecutul, cele cîteva modeste afirmări sportive 
românești, avînd, distinct, locul lor statistic în acest do
meniu, in activitatea sportivă de masă se poate spune că 
aproape totul a fost luat de la început, cu fundamentări 
esențiale in conținut și formă, cu alte dimensiuni, la alte 
cote de calitate, trăsătura de bază a noului sistem de e- 
ducație fizică și sport devenind, treptat, legarea acestor 
activități de cerințe de prim ordin ale vieții sociale, ale 
formării omului nou.

Din primii ani chiar, după 1944, au fost organizate în
treceri sportive de masă („Cupa Unității Tineretului" — 
421 000 de parțicipanți, „Cupa Tineretului Muncitor" — 
673 000 de parțicipanți, crosuri populare — 136 000 de parti
cipant), fiecare dintre ele reliefind marea dorință a tine
retului, a oamenilor muncii de a practica sportul. Au fost 
primii pași în transformarea sportului, eu adevărat, intr-un 
bun al întregului popor. Lor le-au urmat — pe toate pla
nurile — alții, mereu mai viguroși, care au asigurat un a- 

noastră, 
milioane

vînt necontenit al sportului de masă din țara 
practicat astăzi în mod organizat și sistematic de 
de copii, tineri și oameni ai muncii.

Cea mai bogată perioadă a dezvoltării mișcării 
românești o constituie — și in acest domeniu —__ _____
a urmat Congresului al IX-!ea al P.C.R. din 1965. eveni
ment de importanță crucială în viața partidului și poporu
lui nostru, care a inaugurat cea mai strălucită epocă din 
istoria patriei, „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". In a- 
ceastă perioadă, din generoasa inițiativă a secretarului ge
neral al partidului, a fost organizată „Daciada", care cu
prinde astăzi, în cele mai diverse întreceri și manifestări 
sportive, peste 8 000 000 de tineri și oameni ai muncii. în 
acești ani a fost introdus Complexul polisportiv „Sport 
și Sănătate", care numai în 1983 a angrenat 5 059 457 de 
parțicipanți. A crescut mai mult decit dublu numărul ti
nerilor prezenți la întrecerile de cros și de 6 ori cel al 
practicanților gimnasticii la locul de muncă. Sînt, firește, 
numai cîteva din cifrele care ilustrează convingător puter
nica ascensiune a sportului de masă din ultimele două de
cenii. Ele au fost posibile și se cer amplificate pentru că, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, cerințele dezvoltării actuale 
și de perspectivă a societății noastre fac în mod obiectiv 
necesară creșterea rolului educației fizice și sportului în 
procesul educației socialiste și formării omului nou, în 
întărirea sănătății și vitalității națiunii noastre.

sportive 
cea care

... 19 august 1976. A por
nit atunci, spre inimi și 
conștiințe. înalta și gene
roasa inițiativă O idee iz- 
vorită din statornica veghe 
a părintelui drag al 
tului. al întregii 
Gîndire creatoare, 
ciune și profundă 
patriotică. ..... să organizăm 
competiții sportive naționa
le — sublinia tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului . nostru —, adevărate 
olimpiade — dacă Ie putem

tinere- 
natiuni. 
înțelep- 
simțire

numi așa ; vom căuta să
găsim un nume 
nesc pentru ele* 4.

însă roma-

Atunci și așa s-a născut
„Daciada". cea mai mare
competiție de masă și de 
performanță din istoria 
sportului românesc. A dat. 
chiar de la început, un 
avînt puternic, impetuos 
sportului din toate județele- 
din toate așezările patriei, 
întrecerile „Daciadei" 
pretutindeni, sărbători 
tinereții și sportului !

EDIFICIILE SPORTULUI - PREZENTĂînfloritoare in toate județele tării

crescut considerabil numă
rul celor angrenați în prac
ticarea organizată și siste
matică a 
sportului 
masă. Au 
entuziasm 
oamenilor 
aceste activități de interes 
național. Putem spune as
tăzi — și o spunem cu mîn- 
drie și recunoștință — că. 
prin amploarea și semnifi
cațiile ei. „Daciada**  se 
constituie intr-o valoroasă 
experință românească in do
meniul educației fizice și 
sportului

Pentru că, iată, la ultima 
ediție 
ticipat 
tinere, 
școlile 
nale și licee, studenți, oa
meni ai muncii din între
prinderi, din mediul rural, 
cooperația meșteșugărească.. 
Nu ne gîndim doar la re
cordul de participare, fireș
te incomparabil cu oricare 
altă asemenea performanță 
din întreaga istorie a miș
cării noastre sportive. Ne 
gîndim, in primul rînd. la 
faptul că, realizindu-și, din 
ce în ce mai bine, menirea, 
,,Daciada**  contribuie astfel 
la îndeplinirea unor obiec
tive sociale de mare însem
nătate : Întărirea sănătății

exercițiilor fizice, 
și turismului de 
crescut cotele de 
și pricepere ale 

care ’ slujesc

a „Daciadei" au par- 
8 192 326 de tineri și 
preșcolari, elevi din 
generale, profesio-

și vitalității națiunii și for
marea omului non, purtător 
al valorilor educației socia
liste.
_ In fiecare zi, pe sta

dioanele sau in sălile de 
sport din marile orașe, ca 
și pe nenumăratele terenuri 
înflorite in toate micile așe
zări de cîmpie, ori in înde
părtatele 
,,Daciada“ 
scrie — și 
frumos ! — 
istorie. Pentru că. o știm cu 
toții, toate succesele pe care 
le evocăm astăzi sint doar 
un început- Pentru că pur
tăm cu toții in suflete 
mobilizatorul îndemn al 
secretarului general al parti
dului nostru : „Să facem, 
deci, in așa fel incit marea 
competiție sportivă naționa
lă „Daciada" să cuprindă, 
practic, in cadrul ei, între
gul tineret al patriei, să se 
afirme tot mai puternic ca 
o nriașă mișcare de masă, 
eare să asigure participarea 
eelor mai largi categorii de 
oameni ai muncii de la 
orașe și sate la practicarea 
organizată a exercițiilor fi
zice, sportului $1 turismului 
— acesta fiind obiectivul 
fundamental pus de partid 
in fața mișcării noastre 
sportive in această pe
rioadă**.

sate de munte, 
continuă să-și 

o face atit de 
alte pagini de

...

FLORILE VIEȚII-COPIII!

Bazinul de la coTuplei'ul „23 August", una dintre cele mai modeme construcții sportive — 
gazda întrecerilor din cadrul „Universiadei*  de la București

Mai vechi pagini de istorie amintesc că înain
tea acestor patru decenii de viață nouă, liberă și 
prosperă nu exista in sportul românesc decit un 
număr redus de terenuri, săli sau alte instalații. 
Și dintre acestea, majoritatea erau inaccesibile 
tineretului, din întreprinderi și chiar din școli. 
Cele mai multe drumuri duceau spre maidanele 
insalubre ale periferiilor.

...Privim astăzi tot mai bogata hartă a con
strucțiilor sportive și ni se pare absolut firesc 
ca acest peisaj mereu înfloritor, cu atîtea Izvoare 
de sănătate, frumusețe fizică și morală, să com
pleteze, armonios, noua și splendida geografie a 
țării, cu impunătoare edificii economice șl so
ciale, cu vestite lăcașuri de cultură.

A fost, șl în acest domeniu, nevoie de un mare 
șl continuu efort, Inițiat de partid, sprijinit de 
stat, susținut de entuziasmul numeroșilor prie
teni ai sportului.

...Ne-am obișnuit, așadar, să privim și mari 
edificii sportive. Complexul .,23 August**.  Palatul

Sporturilor și Culturii, Parcul „Dinamo", Sala 
Floreasca. Stadioanele „Steaua", ..Progresul" sau 
„Rapid- etc. — toate ta Capitală. Imagini pe 
care le regăsim ta toate județele țării, in multe 
dintre orașele 'unde, altădată, sportul era aproa
pe necunoscut.

1944 — doar cîteva sute de terenuri !
1984 — peste 14 500 de baze sportive, dotate co

respunzător. pentru practicarea diferitelor ra
muri : arene pentru jocurile sportive, terenuri de 
fotbal, tenis sau rugby, poligoane, bazine de 
înot, popicării, piste de dirt-track, karting, aero- 
modele sau cluburi de șah... Pe multe dintre ele 
se pregătesc marii campioni ai sportului româ
nesc. Multe dintre ele au găzduit, de-a lungul 
anilor, importante competiții internaționale. Pe 
toate acestea, ca și pe ,.stadioanele" crosurilor 
de masă sau cede ale itinerarelor turistice Iși 
fortifică sănătatea, își întăresc capacitatea de 
muncă și învățătură milioanele de practicanți ai 
exerdțlilor fizice și sportului.

Florile vieții — copiii / Făp
turi gingașe, pure, fericite. A- 
proape 5 000 000 de elevi și e- 
leve, descifrind eu istețime și 
încredere temerare drumuri de 
împliniri. Ți întilnim aricind și 
oriunde, în statornica lor prie
tenie eu sportul, pe marile 
stadioane și in sălile modeme, 
ca și pe terenurile de la sate. 
Ne bucurăm întotdeauna vă- 
zindu-i cresctnd sănătoși, fru
moși și puternici. Din rtndul 
lor s-au afirmat, de-a lungul 
anilor, marii campioni români. 
Ei stabilesc mai toate recordu
rile de participare din viața 
sportivă a țării. Succesele „Da- 
ciadei*  sini, in primul rtnd, 
succesele lor, ale acestui mi
nunat tineret studios din Ro
mânia socialistă.

...înaintea acestor patru de
cenii de nouă istorie, educația 
fizică însemna „dexteritate* , 
un obiect lipsit de importan
ță, plasat la periferia materiilor 
cuprinse de programa școlară. 
Aceasta era condiția de-atunci

a educației fizice. Ca, dealtfel, 
și a celor cîteva sute de pro
fesori de sport, adesea și ei 
priviți ca intruși in sistemul 
de învățămtnt. Sint acum 
11 540, prețuiți pentru califica
rea și munca lor. De fapt, sint 
mult mai mulți. Lingă ei, pe 
arenele sportului. In mijlocul 
elevilor — numeroși profesori 
de alte specialități, numeroși 
directori de școli sau licee se 
numără adesea printre organi
zatorii entuziaști ai întreceri
lor sportive, se alătură cu pa
siune acțiunilor de amenajare 
a terenurilor și, de multe ori, 
coboară din tribune pe gazo
nul stadioanelor.

Educația fizică nu mai este, 
nici tn programa școlară, nici 
in mentalitate, o „dexteritate*.  
Sportul a devenit un obiect, o 
materie importantă tn pregăti
rea copiilor noștri. In pregă
tirea lor fizică, dar și tn culti
varea unor alese însușiri mo
rale și patriotice. In pregăti
rea lor pentrii viață !

La Sulina, ca pretutindeni, copiii — cei mai entuziaști prie
teni ai sportului

Pagină realizată de Dan GÂRLEȘTEANU



/. -

ZESTREA DE MEDALII ADU
PRINOS PATRIEI ÎN ANII LIBE »

RECUNOȘTINȚA FIERBINTE PARTIDULUI, 
IUBITULUI NOSTRU CONDUCĂTOR,

II
I

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU »
momentele Înălțătoare ale festivității 
premiere, unice chiar dacă se repetă 
timp, marii noștri campioni clim- 

pici. mondiali sau continentali trăiesc — așa 
cum ne-au mărturisit-o adesea — sentimen
te de puternică emoție, fericiți să vadă înăl- 
țîndu.-se pe cel mai înalt catarg, dintre atitea 
drapele, tricolorul României, in acordurile 
maiestuoase ale Imnului nostru de Stat. Sen
timentelor lor de satisfacție că au reprezen
tat cu demnitate patria al căror fii sînt. le 
urmează, firesc — după cum tot ei ne-au măr
turisit-o — gîndurile de aleasă dragoste și 
recunoștință față de partid si mult stimatul 
nostru conducător. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU. Pentru că sportivii noștri știu 
prea bine că talentul lor. oricît de mare, și 
hărnicia lor, oricît de mare, ar rămîne fără 
obiect, s-ar risipi în van, dacă nu ar avea 
create TOATE condițiile de afirmare. în sport, 
ca si în viată.

Talentul nu a lipsit generațiilor tinere de-a 
lungul vremii nici hărnicia nu le-a lipsit, 
nici dorința, adesea aprigă, de a practica un 
sport, dar condițiile grele de viată din ve
chile regimuri, care supuneau pe tineri unei 
crunte exploatări, ca și lipsa cadrului organi
zatoric si material necesar sportului au fă
cut să se piardă si talent și hărnicie, si pa
siunea pentru un sport sau altul. Asociațiile 
și cluburile muncitorești create de partid, 
cînd era încă în adîncă ilegalitate, duceau o 
existență precară. Marea maioritate a ramu
rilor 
astăzi 
noștri

Dar _______ ________  ______ __________
cepînd chiar la puține zile de ia victoria re
voluției de eliberare socială st națională, 
antifascistă și antiimperialistă. cadrul orga
nizatoric, tehnic, material si științific necesar 
angrenării maselor la practicarea exercițiului 
fizic și sportului de masă si afirmării talen
telor în activitatea de performantă. Pe mă
sură ce tara se înalta ne treptele de lumină 
ale socialismului, pe măsură ce economia de
venea tot mai puternică, partidul aducea noi 
îmbunătățiri sistemului organizatoric si teh-

hn.
1 în

si probelor sportive care se practică 
în România erau necunoscute tinerilor 
înainte de1 23 August 1941.
Partidul Comunist Român a creat. In

Inima ni se umple de bucurie 
de fiecare dată dud, dincolo 
de hotarele țării, auzim spu- 
nindu-se cu respect : cutare sau cu- 

tare lucru este .Made tn Romania", 
cutare sau cutare idee bună s-a nâs- 
oțit pe meleagurile românești. încer
căm un simțămînt firesc de mîndrie 
<and pe alte meridiane se vorbește de 
primate românești ta diferite domenii, 
de ceea ce este definit In lume ca 
aparțlnlnd „școlii românești", adică u- 
nei școli în respectiva materie de la 
care alții au ceva de învățat. Un ase
menea onorant atribut a devenit tot 
mal frecvent, ta multe domenii, ta 
anii de vlaiă nouă a poporului nostru...

Școala românească — o sintagmă 
eare. in sport bunăoară nu era de ta- 
tilnlt Înainte de „augustul înflăcărat" 
al Iul 1944 dar care astăzi a devenit 
o existență unanim acceptată ea ur
mare a competitivității deosebite a 
sportului nostru in arena Internațio
nală. dată de calitățile și talentul ti
neretului român, de remarcabilul pro
gres ta știința pregătirii sporttvHor, de 
concepția nouă despre rolul șt loco! 
acestei activități ta societatea noaBtră 
socialistă, de condițiile asigurate de 
partid și stat antrenorilor, tehnicienilor, 
altor specialiști ca șl tinerilor care 
doresc să se afirme ta performanță. 
Cu cit respect șl admirație se vor
bește astăzi despre școala românească 
de ț 0 școală care a taoe-

Pentru toți cei care au făcut 
sport sau au cunoscut mai în
deaproape activitatea sportivă 
înainte de 23 August 1314 com
parațiile dintre ceea ce a fost 
atunci și ceea ce 3-a realizat 
in anii libertății noastre este 
de prisos căci startul marii 
performante românești 
propriu-zis de la zero 
juns în aceste patru 
mai exact spus in 
două decenii. Ia cifre 
impresionat lumea sportivă de 
pretutindeni.

Tabelele alăturate sînt 
trem de elocvente si Ia înde- 
mîna oricui pentru comparații 
si comentarii proprii care evi
dențiază in primul rînd marele 
avînt al performantei sportive 
românești din ultimii 20 de
ani. Iată de ce sportivii ro-

ÎN\\\\\\\\\\\V^\\\\\\\\\\\\\\V  ̂mâni nutresc cele mai fierbinți 
^sentimente de recunoștință iu- 
^bitulni si încercatului condueă- 
sjlor al României socialiste, to- 
rjvarășul Nicolae Ceaușescu. se- 
Sr’rctar general al Partidului 
s? Comunist Român, președintele 
J: Republicii Socialiste România 

rentru condițiile dc pregătire 
de care dispun în întrecerile 

r- cu cei mai buni sportivi din 
ă ’.urne.$< Publicăm dc asemenea un X" .^tablou de onoare al iaureați- 

lor olimpici care si-au înscris 
în palmares cel puțin două 
medalii, dintre care

^aur

PÎnfi în 1944 1944-1984

Jocurile Olimpice 2 176 13

Campionate mondiale 8 422

Campionate europene 8 60 4 41

Total 18 1202 9q

f
crea noi si noi -con-nic al mișcării sportive 

diții materiale.
Așa cum o dovedesc 

lele statistice publicate 
mișcarea sportivă, performnața — la care ne 
referim în aceste rînduri — au cunoscut o pu
ternică dezvoltare îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, de cînd tovarășul 
Nicolae Ceausescu a imprimat întregii dezvoP 
țări a patriei un dinamism energic, ritmuri 
înalte, bazate pe cunoașterea profundă a rea
lităților. pe un strălucit spirit vizionar. Gîn- 
direa sa revoluționară, creatoare, spiritul 
său novator, marea sa dragoste pentru pa
trie, pentru popor, pentru tineretul tării au 
rodit și rodesc si în performantele fără pre
cedent înregistrate de sportivii români în pe
rioada cea mai fertilă din întreaga istorie a 
României pe care o numim cu mîndrie 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat edu
cația fizică si sportul la rang de 
de interes național, a înscris acest 
de activitate pe agenda de lucru a 
lor Comitetului Central al partidului 
tetului Politic Executiv al C.C. al ----- .
indrumează personal, dînd prețioase indicații 
și orientări, mișcarea sportivă. In ultimele 
două decenii au fost construite numeroase 
baze sportive moderne — stadioane, săli 
sport, bazine si patinoare etc. repartizate 
asemenea marilor obiective economice —

■ mod armonios pe teritoriul tării.
Sportivii de frunte ai României păstrează 

vii în inimi întîlnirile de neuitat cu condu
cătorul mult iubit si stimat al partidului si 
statului, caldele cuvinte de îmbărbătare, pre
țioasele indicații și îndemnurile ne care to
varășul Nicolae Ceaușescu Ie-a adresat în a- 
ceste înălțătoare momente. Și sînt fericiți să 
raporteze că le-au îndeplinit, că au repre
zentat cu demnitate natria. asa cum au fă
cut-o si la Jocurile Olimpice de vară de la 
Los Angeles, așa cum o vor face-n și la 
viitoarele mari întreceri Internationale, spre 
gloria scumpei noastre patrii libere si inde
pendente. Republica Socialistă România.

Mircea COSTEA

clar datele din tabe- 
în paginile de fată.

activități 
domeniu 
Plenare- 
si Corni- 
P.C.R. si

a pornit 
si a a- 
decenii. 

ultimele 
care au

TABLOU DE

1

1
1

1
1
1Grafie, eleganță și precizie în exercițiul 

5; la bîrnă prezentat de gimnasta noastră 
Ecaterina Szabo, la concursul olimpic de la

- (1980—1984) - canoe 

(1956—1960) - canoe 

(1984) - gimnastici 

(1956-1964) - atletism 

caiac

— lupte gr. rom. 1
— canotaj

— canotaj 
gimnastica

Jocurile 
Olimpice

Campionate 
mondiale

Campionate
europene

Total Aur Ag Br Total Aur Ag Br Total Aur Ag Br
1955 5 2 3 23 9 â 6 1
1955 22 9 9 4 9 2 3 4
1967 8 2 3 3 31 9 9 13
1968 16 4 6 6 3 1 1 1 10 1 7 2
B59 11 3 5 3 31 8 16 7
1970 23 8 6 9 15 3 2 10
1971 16 2 7 7 30 3 12 15
1972 16 3 6 7 6 3 3 20 3 6 11
1ST73 20 l 8 8 21 5 6 10 2(
1974 45 10 14 21 17 1 6 10
1975 19 2 8 9 33 12 9 12 12
1975 27 4 9 14 3 1 1 1 19 4 11 4
1977 21 5 9 7 33 7 9 17 3(
1978 39 9 11 19 33 10 14 9
1979 24 7 4 13 39 8 10 21 31
1980 25 6 6 13 7 3 3 1 13 2 3 8
1981 16 2 6 8 27 6 10 11 68
1962 31 7 11 13 17 4 8
1983 31 4 11 16 38 5 15|
1984 53 20 16 17 6 3 2 1 13 2 5
Total 137 37 43 57 356 87 122 147 472 104 169 199 215

AL PALMARESULUI
NADIA COMANECI (1976-1960) - gimnastici 
ivan Patzatchin (1968—1984) - canoe

Ecaterina Szabo (1984) — glmnasticâ

Toma Simionov
Leon Rotman (

Simona Pâuco

(olanda Balaș

Vasile Dîba (1976-1984)
Ștefan Rusu (1976—1984) - hjpte gr. rom.

Mihaefa Pene? (1964—1963) - atletismul 

Serghel Covaliov (1968—1972) - canoe

Gh. Berceanu (1968—1976) - lupte gr. rom.
Corne’iu Ion (1976-1984) - tir
Cristina Grigoraș (1980—1984) - gimnastici

Doina Molinfe (1980—1984) — atletism

Lia Mânoliu (1952—1972) - atletism
D. Prrvulescu (1960-1964) - Lupte gr. rom. 1

N. Martlnescu (1968—1976)
Valeria Rficilâ (1980—1984)

Olga Bularda (1980—1984)

LaYtnia Agache (1984) —
Mar ici ca Puici (1976—1984) — atletism

put sfl se afirme ca atare încă din 
1956 — e drept, mai timid — aductnd 
în plutonul de frunte olimpic și mon
dial sportive ca Elena Leuștean, So
nia Iovan sau Emilia Llță. Pentru ca, 
în ultimii ani, să-și creeze un fantas
tic renume internațional grație ele
mentelor noi. spectaculoase aduse 
exercfțlllor. prin execuții la nivel de 
virtuozitate ale acestora, execuții ce 
poartă acum nume de românce, prin

lzbînzi — căci numai izbtnzile, marile 
lzbînzi dau dreptul la denumirea de 
ȘCOALA intr-un sport sau altul — 
ne aduc în minte nume ca cele ale 
lui Leon Rotman. Simion Ismailciuc, 
Aurel Vernes cu, Sanda Toma și ale 
actualilor ași al padelei, pagael. vîslei 
sau ramei. în frunte cu acest as al 
Deltei Dunării care este Ivan Patzai- 
chln. cu Toma Simionov. secundantul 
său, cu Valeria Răcilă șl atîți alți mi-

Angeles '84

buzele tuturor iubitorilor de sport de 
pe toate meridianele globului și pe 
care lumea arenelor îl aplaudă și as
tăzi, la crepusculul carierei. Școala 
noastră de handbal, laureată în atitea 
rînduri drept cea mal valoroasă în 
lume, chiar dacă uneori ai noștri, 
„supercarr. pionii mondiali*,  au mai ra
tat prima treaptă a podiumurilor... 
Continuă tradiția școala noastră de 
atletism și se afirmă tot mai puternic

1

Vmîle Andrei (198O—19S4) - lupte gr. rom. 1

„ȘCOALA ROMANEASCA",
O REALITATE ÎN SPORTUL MONDIAL
adevărațl idoM a! publloulul interna
țional ca inegalabila Nadia Comăned, 
Emilia Eberie, Teodora Unguroasju, 
Cristina Grigoraș și urmașele lor. ta 
frunte OR Ecaterina Szabo. Lavtala 
Agache, Simona Păuca, Laura Cu*ina.„  
Școala românească de gimnastică a 
adus șl aduce un aer proaspăt, mereu 
nou, ta sportul mondial. Datorită el, 
gimnastica a cucerit Inimile a mi
lioane de copii șl părinți ta toate col- 
țurile lumii, o faimă constantă dețin 
sporturile nautice, caiacul, canoea șl 
— mal recent — canotajul, ale căror

nunațl purtători spre succese — cum 
ne-a fost dat de curfnd să-i vedem — 
*1 tricolorului românesc...

De o școală românească de lupte se 
vorbește de mult timp. Și renumele ei 
• fost consolidat de sportivi reputațl 
ca Dumitru -Plrvulescu, Ion Cernea, 
Gheorghe Berceanu. Constantin Alexan
dru. Nicolae Martinescu, Ștefan Rusu, 
Ion Dralca, Vaslle Andrei șl atlțla alțl 
campioni ta „lupta dreaptă". Școala 
românească de tenis a dat acel giu
vaer imposibil de imitat care a fost 
Hie Năsta-e. nume aflat ani ta șir pe

oea de haltere, conturată ta ultimii 
ani prin remarcabile șl constante suc
cese internaționale, încununate recent 
de frumosul buchet de strălucitoare 
medalii olimpice, in primul rînd de 
aurul cucerit de Nicu Vlad și Petre 
Becheru, precum și școala de rugby, 
popice, judo, box, scrimă, tir, natațle, 
volei etc., ceea ce reliefează calitățile 
sportive — fizice, psihice șl de ca
racter — ale tineretului nostru, calită
țile pedagogice ale maeștrilor săi ta 
sport. Și. totodată, pune ta evidență 
concepția '■ănătoasă care stă la baza

organizării Întregii actlvităl 
cație fizică și sport in Rc 
cialistă, forța și polivalent 
noastre sportive, metodica r 
pregătire folosită ta „ia 
performanței" românești, ta 
rora șl-au făurit o frumoa 
țle Internațională teoretlden 
deni valoroși că N. Navast 
țanu, C. Bîrsănescu (calac- 
Mociani (canotaj). Marla - 
Ad. Goreac. Marla Cosma. 
(gimnastică). D. Popescu-C 
Kunst-Ghefmănescu. N. Net 
pescu, * 
nu, 1 
Achim 
mescu, 
ralulis, __ __
migiu. St. Petrescu. Gh. Cor 
AI. Cstplor. A. Vîlcea.
(scrimă), I. Puică, N. Măi 
Soter (atletism) I. Popa. < 
Chiriac, P. Mihai (box), C. I 
dan, Șt. Covaci, M. Lucesr 
F. Popescu, R. Cernat (p- 
Dimeca, Cristina Sopterian. 
țescu (natațleh, Gh. Petre» 
rata, N. Sotlr; T. Tănase. 
(volei) șl mulți alții, care 
bult șl contribuie la creste 
tenltă a prestigiului spo—- 
niel socialiste ta lume—

O. Vlase (handbal).
I. Cernea (lupte) jl» 
Im (haltere), V. ^ror

T. Rădulescu (rugb: 
I. Racoviță (tenis)

Aurefion



23 Augnst 1884

I PE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ A PODIUMULUI, 
I PENTRU GLORIA SPORTIVĂ A TĂRII!
I 40 de ani de victorii în toate 

domeniile, 40 de ani de afirmare
I mereu mai viguroasă și în sport. 
| Cu deosebire în ultimele două de

cenii, al căror palmares sportiv

I impresionează lumea, reprezen
tanții tricolorului muncind și lup- 
tînd cu un fierbinte patriotism In 

I arenele internaționale, pentru
gloria țârii. Filele „Cărții de aur” 
a sportului românesc sînt, cu fie
care an, mereu mai strălucitoare. 
Ele vorbesc despre talent și sîr- 
guință, despre muncă și împliniri. 
Iar toate victoriile, frumoasele 
victorii au fost, de bună seamă, 

j posibile datorită conducerii de că
tre partid a mișcării sportive și 

1 pentru că partidul a creat cadrul 
necesar afirmării plenare a per
sonalității umane, a talentului ti

neretului nostru, inclusiv pe plan 
sportiv. A existat și există o bază 
materială pe zi ce trece mai com
plexă, instalații moderne, cadre 
de specialitate.

Adevărata Istorie a sportului 
românesc s-a scris sub ochii noș
tri. Am fost alături de perfor
merii noștri, i-am admirat in cli
pele de dăruire pentru culorile 
patriei, dar și mai înainte, văzîn- 
du-i angajați in programe de pre
gătiri intense, fără răgaz, In vo
ința lor nestrămutată de autode- 
pășire.

Sportivii noștri de frunte au 
înțeles bine In onorantele, in e- 
motionantele Intîlniri cu tovarășul 
NICOLAE CEAVȘESCU, secreta
rul general al partidului, pre
ședintele țării, că gloria este de

plină doar atunci cind fapta lor 
sportivă, individuală sau colecti
vă, constituie prilej de satisfac
ție pentru toți ai țării, pentru 
țară.

Au crescut sportivi mari în 
România, au crescut oameni ade- 
vărați în sportul românesc. Pen
tru a putea vorbi despre toți ar 
trebui zeci, sute, mii de rlnduri. 
Iar dacă o asemenea întreprin
dere într-o pagină de ziar e, se 
înțelege, imposibilă, dacă ne vom 
opri doar asupra cîtorva nume, o 
vom face păstrîndu-ne neștirbită 
admirația și pentru ceilalți per
formeri de ieri sau de azi, selec
ția noastră subiectivă euprinzînd 
o seamă dintre campionii cu o 
activitate avînd puterea exem
plului™

Un ,,barcă demodel de muncă, tenacitate, dăruire : Ivan Patzaichin, intr-o 
aur“ împreună cu Toma Simionov

T r om începe cu... per- 
y fecțiunea. Cu sportl- 
' va care se poate 

mlndri că a atins perfec
țiunea, ținîndu-ne șl fi
nind lumea Întreagă In 
nopțile Montrealulul, ca șl 
după Olimpiada din Ca
nada, cu respirația tăiată, 
clnd triumfa în lupta cu 
adversarele, cu propriile 
limite și 
Nadia 
crescută, 
nltă pe 
îndirjlte, 
— singurul 
duce la izbînda adevăra
tă, trainică — în anii cei 
mal luminoși ai libertății 
noastre, înseamnă mai 
mult declt un mare spor
tiv, înseamnă un simbol. 
Iar dovada cea mal de 
preț a unanimei aprecieri 
a constituit-o acordarea 
Înaltului titlu de Erou al 
Muncii Socialiste. „Clipele 
ta care cel mal Iubit fiu 
al poporului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
mi-a înmînat Înaltele În
semne, !mbrățișîndu-mă 
eu aleasă căldură părin
tească, mi-au rămas pen
tru totdeauna Întipărite 
ta memorie. Cuvintele 
sale de apreciere au re
prezentat pentru mine, 
pentru gimnastica noastră, 
cea mai frumoasă răspla
tă”. Sînt spusele celui 
dlntîl Erou al Muncii So
cialiste în sport, ale ce
lei mai mari gimnaste din 
cite au fost șl sînt.

de la Los Angeles, bărba
tul acesta șl-a regăsit pe 
de-a Întregul forța tinere
ții de la Xochimilco, de 
pe platourile mexicane, a- 
lăturîndu-o Înțelepciunii 
maturității, pentru a mai

sufletele 
întotdeauna 
figurile ilustre ale sportu
lui feminin românesc șl 
internațional din toate 
timpurile. Iar „Everestnl” 
ei, acel 1,91 m, a repre
zentat apogeul carierei e-

noastre, 
una

va fi 
dintre

cu . .
cu... computerul. 
Comăneci.
educată
drumul
dăruite.

care

tlnăra 
șl por- 
muncil 

totale 
poate

Iosif Sîrbu — primul nostru campion olimpic (Helsinki, 
1952)

Carîera lui Ivan Pat
zaichin este bogată 
— 29 de medalii la 

marile competiții t — șl, 
ta aceeași măsură, nespus 
de semnificativă. El, fiul 
Deltei, și-a trăit cel mai 
frumoși ani, mal bine de 
jumătate din viață, tru
dind cj teribilă . tadlrjire 
tatr-o barcă. Intr-un ge
nunchi. pe apele 
performanțe. S-a 
campion olimpic, la 18 
ani. a continuat ta ritm 
susținut, mereu mal susți
nut, șl la 20. șl la 25, 
șl la 30 de ani. Iar a- 
tuncl. mai bine spus a- 
eum. anul acesta, ctad 
unii 11 vedeau pe Patzai- 
etiln predînd altuia mai 
ttaăr. mult mai tinîr. în
semnele simbolice de „a- 
miral” al Cotei de aur, a- 
eum. ta vara Olimpiadei

triumfa o dată, la 34 de 
ani, aproape la 35.., Co
munistul Ivan Patzaichin 
este unul dintre cei mai 
mari sportivi români din 
toate timpurile. Pentru 
știe să lupte, pentru 
lșl iubește sportul, lși 
bește țara.

că 
că 

m-

ad- 
zbor 

libelulă deasupra 
rămasă necllnti- 
14 ’ sărituri-re- 

mondiale, la atl- 
treceri peste înăl-

marii 
impus.

Ne vom aminti cu 
mlrație de un 
de libelulă -----

ștachetei 
tă la 
eorduri 
tea alte 
țiml de vis pentru vremea 
aceea. Timp de zece ani, 
Iolanda Balaș-Soter nu a 
pierdut nici un concurs 
statisticienii stabilind apoi 
că ea a deținut, într-un 
anumit moment al ca
rierei, primele 64 de per
formanțe mondiale 
toate timpurile. Iar 
Roma, la - Olimpiada 
șl-a primit cununa 
lauri după o victorie 
tegorică. greu de egalaț r 
14 centimetri mal mult 
declt a doua Masată. 
„Rugăm liniște, sare 
Ioli I”. vă amintiți 1 Io
landa Balaș a rămas ta

din 
la 

•80.
de 

ea-

xemplare a unei mari ve
dete a sportului româ
nesc, anunțînd parcă a- 
pariția „stelelor” Nadia 
Comăneci, Die Năstase, 
Ivan Patzaichin și atitea 
altele...

Dar atletismul a mai 
însemnat și Lia Ma- 
nollu. O viață pentru 

■port. Un model prin per
formanțe, un modei prin 
conduită. Șase Olimpiade, 
campioană olimpică în 
Mexic, la 36 de ani șl ju
mătate. medaliată la aWe 
ediții dar șl laureată * 
Trofeului internațional 
pentru falr-play .,Pierre 
de Coubertin”, tn 1974. 
Rămînînd la atletism, am 
putea continua cu atît de 
constanta Viorica Visco- 
poleanu, săritoarea In 
lungime medaliată cu aur 
la J.O. din 1963 cu Mi- 
haela Peneș, campioană 
olimpică la Tokio, cu alte 
exemple. Spre a ajunge la 
imaginile, atît de vil încă, 
ale întrecerilor de la Los 
Angeles. Dar să nu anti
cipăm...

Satisfacții mari ne-a 
adus șl scrima, pentru 
al cărei cronicar Olga 
Orban-Szabo rSmtno cel 

mai bun exesnjdu in arta 
floretei, chiar dacă de la 
prima ed mar*»  afirmare — 
vloecamptaană olimpică. la 
li am neîmpliniți, la Mel
bourne — s-au scurs a- 
proape 30 de ani. iar de la 
cucerirea titlului mondial 
peste 20. Un palmares ce 
cuprinde Încă multe tz- 
btnzi. pentru care harnica 
antrenoare, de azi. de la 
Steaua șl-a cizelat cu mi
gală, c&pă de cHpă. teh
nica. stilul.

În sportul celor puter
nici. luptele. România 
a avut mereu mari 
campioni creîndu-șl în lu

me faima unei adevărate 
școli. Șl aid e greu de a- 
les. Poate Nieolae Marti- 
neseu să reprezinte cea 
mal nimerită pildă a tena
cității, a pregătirM con
știente, dăruite, fără de 
care laurii olimpld de la 
MUnchen ar fi rămas, de 
bună seamă, un simplu vis. 
Comunistul Martinescu, 
după ce a dominat ani în 
șir categoria grea, se află 
ți acum Ungă salteaua de 
lupte, ca antrenor la Di
namo. Același om, trăind 
cu întreaga ființă disdpllna 
căreia 1 s-a dăruit. Șl mai 
Sînt Alexandru, Berceanu.- 
Iar generațiile mai noi vor 
rosti spontan numele Iul 
ștefan Rusu, bărbatul zdra
văn, dintr-o bucată, pre
zent la trei Olimpiade In 
șir, de flecare dată pe po
dium, în 1980 pe cea mal 
Înaltă treaptă. Dublu cam
pion mondial, multiplu lau
reat la europene. Ștefan 
Rusu este un excelent 
coechipier. Așa cum a do- 
vedit-o la Dos Angeles : 
ieșit din cursa pentru 
..aur” fără a pierde, prac
tic. pe saltea, el îșl încu
raja colegii, pe constănțea- 
nul Ion Draica, de pildă, 
așa cum am văzut cu toții 
pe micul ecran.

Sanda Toma a intrat 
șl ea in legendă. Pri
ma la Moscova, la 

J.O., prima la mondialele 
de la Bled și Mflnchen. 
SaSida s-a înscris pe tm 
drum strălucit Intr-un 
sport dur. Și adevărațll 
campioni al muncii sînt 
făcut! să izbîndească ! Ca 
Sanda Toma, ca Valeria 
Răcilă, învinsă numai de 
neșansă la o ediție a C.M., 
dar nedisperind. Dimpotri
vă, lulndu-șl o strălucită 
revanșă la J.O., cu ambiția 
șl dăruirea pentru sport, 
pentru culorile țării, atit

Victorie ! Multe asemenea clipe de mare satisjacție 
ne-a prilejuit Iolanda Balaș...

de caracteristice oamenilor 
crescuți in școala severă a 
Snagovului. Avem acum o 
nouă „flotilă de pur. cu 
Elena Horvat șl Rodica 
Ar ba — fetele care au în
trecut absolut toate dublu
rile ramelor lumii, la Los 
Angeles șl mal Înainte. In 
marile regate —, eu Elisa- 
beta Oleninc șl Marioara 
Popescu, cu Toma șl lo- 
sub, cu toți ceilalți. O nouă 
flotilă a victoriilor, alătu
rată celei a caiaculuî-ca- 
noei. cu Patzaichin șl Sl- 
mionov, olaru șl Agafia 
Constantin, Maria Ștefan, 
Tecla Marinescu, Nastasla 
lonescu și așa mai departe.

Am făcut, pe nesimțite,
după unele trimiteri 
numai, legătura cu 

prezentul și... viitorul. Pu
team să o facem exempll- 
fidnd, dacă vreți, șl cu 
Cornelia Ion, care rămlne 
pentru noi un model de 
sportiv șl de om, chiar 
dacă o mare neșansă, nu
mai o mare neșansă, i-a 
răpit posibilitatea de a r.e 
aduce din nou aurul olim
pic cucerind „doar” argin
tul pistolului viteză la Los 
Angeles. Vorbim de pre
zent revăzînd cu ochii 
minții cursele spre izblndă 
ale Marlcicăl Puică — pen
tru care nld un sacrificiu 
nu poate fi prea mare, 
chiar la 34 de ani, întru 
Împlinirea celui mal de 
preț vis de sportiv-model, 
după atitea alte reușite —, 
finișul glorios ai Doinei 
Melinte, săriturile în lun
gime ale Anișoarei Cușmir- 
Stanciu, neudttnd-o pe fos
ta recordmană mondială a 
probei. Văii lonescu. Vor
bim de prezent șl privim, 
îndreptățit, cu încredere, 
viitorul. Ne dau dreptul, 
după cel dinainte, urmașele 
Nadlei, începînd cu Eca- 
terina Szabo, purtătoarea 
oelnl mal impresionant co
lan de aur dintre toate 
participantele la cea mal 
recentă ediție de Olimpia
dă — doar un bărbat, su- 
peratletul american Cari

Lewis, a triumfat de tot 
atitea ori —, continuînd cu 
colegele ei din echipa de 
aur a marii noastre școli 
de gimnastică, cu Simona 
Păuca, spre pildă, imagine 
tonică a unui tineret ta
lentat. exuberant, plin de 
viață și de dorință de a- 
firmare, învățlnd atit de 
timpuriu cit de greu se 
cucerește aurul muncii dar

Cea mai bună săritoare în lungime a lumii, Anișoara 
Cușmir-Stanciu, și fosta recordmană mondială, cam

pioana europeană Vali lonescu

Un palmares impresio
nant in sportul celor pu
ternici are Ștefan Rusu 

rit de înălțătoare sînt cli
pele victoriei pentru tine, 
pentru țară I Luptătorii 
Ion Draica, Vasile Andrei 
sau tlie Matei, alți oameni 
cu brațe și nervi de oțel, 
halterofilii al căror purtă
tor de stindard a devenit 
acest flăcău dăltuit, parcă, 
în nobilă marmură și nu
mit Nicu Vlad, sportivi te
șiți la rampă pentru pre
mierele uneia sau alteia 
dintre discipline — la Înot 
a fost Carmen Bunacla o 
deschizătoare de drum, a- 
cum, deunăzi, evenimentul 
fără precedent, medalie o- 
Umplcă, l-a realizat Anca 
Pătrășcolu, în timp ce la 
judo au primit răsplata a- 
firmării olimpice Mircea 
Frățică șl Mihai Cioc —, 
toți aceștia, dimpreună eu 
reprezentanții altor ramuri 
sportive, pe care-1 dorim 
mal buni, mai lmpetuoși, 
dînd dreptul la speranță. 
Așa cum cei dinainte, unii 
prezențl în aceste rînduri, 
alții rămași în amintirea 
noastră cea mal frumoasă, 
au dat tot ce au avut mai 
bun — talent, muncă, dra
goste de țară — pentru 
înălțarea tricolorului pe cel 
mai înalt catarg.

Prin faptele lor, marii 
noștri sportivi crescuți și 
educați de partidul nostru 
în anii luminoși ai socia
lismului, oferă o generoasă 
pildă generațiilor viitoare 
de performeri : pentru a 
trăi clipa supremă a înăl
țării drapelului patriei în. 
acordurile maiestuoase ale 
imnului național.

Geo RAEȚCH1



Cele patru decenii de aur

BAZĂ LARGĂ, ADECVATĂ,
EȘALONULUI TINEREȚII

In cele patru decenii de li
bertate, fotbalul s-a dezvoltai 
impetuos. Ia fel ca toate cele
lalte domenii de activitate. S-a 
măriț mult numărul cluburilor 
și asociațiilor, implicit al ti
nerilor dornici să practice, in
tr-un cadru adecvat, bine or
ganizat, cel mai îndrăgit din
tre toate sporturile. Au apărut 
cluburile fanion Dînamc si 
Steaua, î:t începînd de pr’n 
anii ’60 s-au constituit primele 
,>F.C.“-urL Se impunea, ca e 
necesitate, lărgirea rețelei de 
unități specializate, in care co
piii să descopere fainele fot
balului, in care sâ fie indra- 
mați pașii celor atrași de pu
ternicul miraj al acestui sport. 
Și astfel...

...1965. ANTE PRIMELOR 
CENTRE, La început au tost 
12. Printre ele: Progresul. 
Steaua „23 August”. Rapid. U- 
niversitatea Craiova. Dinamo. 
„U“ Quj-Napoca. U.TJL Cîțiva 
antrenori deosebit de harnici 
și pricepuți. pasionați de mun
ca lor. adevărată descoperitori 
și șlefuitori de talente au fă
cut din aceste pepiniere veri
tabile școli de fotbaliști. In 
parcul cu platani din strada 
dr. Staieovici a'i început să 
„predea" Ioan Kluge Si Nicolae 
Gorgonn. la Dinamo, Ștefan 
Stănculescu. la Cuuj-Napoca 
fostul portar al naționalei din 
*33 — Andrei Șepci. Ccstea. 
Cristescu și Socec la Rapid, 
Opriș Și Scăeșteanu la Craiova. 
Mihai Birzan la ’ași. L-conte 
Ianovschi la Pitești, Frânase 
Fabian la Steaua. Oameni iscu
siți. Prin miinile ,jt au trecui 
mai mult de jumătate din ge
nerația Guadalajarei. Anca. 
Neagu. Tătaru II. N. Răducanu 
și mulți alții care le-au urmat 
acestora. Sameș. Icrdacbe. Ior- 
dănescu. Radu II, Bălăci. Au
gustin etc. Cele 12 centre au 
proliferat insă si a urmat—

...1971—* *72,  O ETAPA NOUA. 
Etapa râspindirii rapide pe În
treaga hartă a tării a pepinie
relor în care copiii să învețe 
fotbalul. în final s-a ajuns la 
un număr de 40. Aproape în 
fiecare județ există cite o ast
fel de unitate. Bacăul. Con
stanța, Hunedoara, Galațiul, 
Baia Mare. Suceava. Tg. Mureș 
au început și ele să formeze 
jucători care să urce treptat 
pină spre virful p nudei, să 
bată (și unii să intre cu brio) 
la porțile echipelor noastre re
prezentative. în ultimele dece
nii au devenit internaționali A. 
de tineret sau de juniori multi 
•jucători porniți de pe aceste

oău, reprezentativa de tineret a 
R. D. Germane.

• JUNIORII SUSȚIN ȘI Bl 
DOUA PARTIDE. Prima repre
zentativă de juniori a țării noas
tre va intlini, duminică 24 au
gust, de la ora 17. pe stadionul 
din Alexandria, selecționata simi
lară a R. D. Germane (arbitrul 
jocului va fi A. Gheorghe din 
Piatra Neamț). Cel de al doilea 
joo internațional este programat 
marți Z8 august, la Călărași, unde 
țara noastră va fi reprezentată 
de selecționata U.E.F.A. *86. care 
In această săptămină se află tn- 
tr-un turneu de două meciuri In 
Polonia (arbitrul partidei va fi 
R. Matei — București).

marcat Văsîi (min. 4 șl 52). res
pectiv Eftlmie (min. 42). Divizio
nara „A" a folosit următorii ju
cători: Nlțu — Prepeliță, M. zam
fir, Cățol, Boriceanu — M. Po
pescu Kallo, Mlnea, Eftimle — 
Ciobanu, Georgescu. Au mal ju
cat : Cojocaru. Andrei, Firănescu.

In al doilea meci, Chimia — 
F. C. Argeș 2—0 (1—0) ; golurile 
au fost înscrise de Cinci (min. 5) 
șl Carabageae (min. 85). Chimia : 
Pavei — Teleșpan, Preda, Basno, 
Cincă — Catrina, Iovan. Vergu, 
Albu — Verigeanu, Carabageae. 
F. C. Argeș : Cristian I — Voicu, 
Moiceanu, Badea, Bănuți — Io- 
vănescu. Ignat. Cosovschi, Ploaie 
— Jurcă, Nica. Au mal jucat : 
Racolțea, iepure, DIaconescu U- 
drea șl Glngu (Chimia), Istrate, 
Toma. Bobaru, Margelatu, D. 
Zamfir și Constantinesou (F. C. 
Argeș). (S. GEORNOIU — coresp.)

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL 
AL LOTURILOR REPREZENTATIVE
• LOTUL REPREZENTATIV ^A” 

IN OLANDA ȘI R. D. GERMANA. 
Iert dimineață a părăsit Capitala, 
pe oalea aerului, lotul reprezen
tativ de fotbal oare va participa 
ta turneul de 1a Amsterdam șL 
ta continuare, v» susține o par
tidă amicală eu reprezentativa 
R. D. Germane (la Gera). Din lot 
tae parte următorii jucători 5 
Lung, Moraru — portari ; Rednie, 
ștefănescu, Iorguleseu, Ungn- 
reanu, Zare. Andone. Iovan _ — 
fundași ; Țlcleanu, Mateuț, Iri- 
meseu, Klein. Bagi, Geolgău — 
mijlocași ; CXmătxru, Coraș, Ga
bor, Lăcătuș — atacanțL Reamin
tim eă BOianL eare a fost operai, 
nu fost selecționat pentru par
adele <»« la Amsterdam șl Gem. 
tar Raliat, care s-a accidentat In 
turneul din Spania, na a putut 
Jace deplasarea.

T.cneul din Olanda, dotat eu 
•„Marele premiu rt orașului Am
sterdam”, se desfășoară In zilele 
«te M n al august. Programul pri
mei zae (vineri 24 august) este 
următorul: Fdyenoord Rotterdam 
— Atletico Mlnelro șl Ajax Am
sterdam — Lotul reprezentativ al 
României. Duminică M august se 
vor infflnl, In primul meci, far- 
mațUle Învinse in ziua inaugurală 
a turneului, tar ta continuare, ta 
focul cars va desemna pe dștt- 
gătoarea turneului, vor evolua 
formațiile invlngătaere.

meleaguri, printre ei aflindu-se 
Șoiman, C. Solomon, Elisei, 
Ignat, Hagi, D. Zamfir. Rednie, 
Andone, Gabor, Mateuț. Orac, 
Vlad. Hanghiuc, Stoica. Crișan, 
Terheș, Stredie. Ilie Costel etc. 
Iar antrenorii care i-au desco
perit si le-au predat primele 
lecții, a.b.c.-ul fotbalului, parcă 
au preluat și ei ștafeta pasiu
nii de la cei care au pus ba
zele primelor centre. Este vor
ba de P. Gavrilescu. D. Chiri- 
ță, N. Radu. I. Bukossi, C. 
Tilvescu. C. Mareș. D. Pătraș- 
cu, A. Neagu, M. Kiss, alături 
de N. Zamfir. M. Ianovschi. 
Gh. Timar, D. Anca, P. Mihai 

etc., cei care iși desfășoară cu 
succes activitatea in centrele 
infîintate in 1965.

-.1978, APARIȚIA CLUBU
RILOR ȘCOLARE. Cluburi
de performanță, temeinic orga
nizate Fotbalul pătrunsese
mai demult in școli, incepind 
din 1972—1973. dar înființarea 
acestor unități puternice in 
București (2). Pitești. Craiova. 
Timișoara. Arad. Oradea. Si
biu, Brașov. Bacău și Piatra 
Neamț a însemnat practic. ri
dicarea pe o treaptă superioa
ră a învățării fotbalului. De 
la cele 11 cluburi școlare amin
tite se cer rezultate deosebite, 
pe măsura condițiilor create, 
dar baza de masă în scoli este 
mult mai largă, în prezent e- 
xistînd in rețeaua de învâță- 
mint alte 86 de secții in care 
se practică sportul numărul 
unu in preferințele copiilor de 
pretutindeni. Si in aceste pe
piniere găsim cîțiva profesori 
care pun tot sufletul și toată 
priceperea lor in procesul de 
formare a unor jucători valo
roși: D. Varodin. C. Călinescu. 
T. Dobindă. M. Georgescu. Gh 
Ojoc etc.

Dezvoltată impetuos in ulti
mele două decenii prin grija 
forurilor competente, a tuturor 
factorilor implicați in dome
niul sportului, rețeaua pepi
nierelor fotbalului are nevoie, 
pentru a se menține și dezvol
ta, de rezultate tot mai bune, 
pe măsura eforturilor făcute 
incepind din 1965 încoace. Câți
va dintre descoperitorii de ta
lente amintiți ia aceste riR- 
duri au primit titlul de an
trenor emerit Răsplata profe
sională supremă. La eare nu 
se poate ajunge decit prin 
strădanii îndelungate, pricepere 
șl pasiune, coordonate atit de 
mult evidențiate acum, la era 
aniversară a bilanțurilor.

Laurențiu DUMITRESCU

Luni rt august fotbaliștii noș- 
tel se vor deplasa ta R. D. Ger
mană, unde vor tnitliil, lu M au
gust reprezentativa țării gazdă. 
Lotul se va reîntoarce ta țară în 
ziua de 3» august.
• LOTUL DE TINERET SE 

PREGĂTEȘTE PENTBU INT1LNI- 
REA CU SELECȚIONATA SIMI
LARA A R. D. GERMANE. Ieri, 
lotul de tineret a susținut o păr
tini de verificare cu echipa Au
tomatica, obțlntad victoria cu 2—1 
U—1). Slmbătă, la Bacău, de la 
ana 17, un alt med-test, parte
neră fiindu-1 divizionara „A” 
S. C. Bacău. Tinerii noștri fotba
liști vor intUni, așa cum s-a mal 
anunțat, miercuri 28 august, la Ba-

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
ELECTBOPUTERE CRAIOVA — 

BDIN VID IN (BULGARLA) 7—2 
(2—Z). Gazdele au dominat clar 
după pauză, etnd s-au desprins. 
Pentru craioveni au marcat Sma- 
randache (2), Crețu (2). Sanda (2), 
Ghiță, iar pentru formația bul
gară a Înscris Semeonov (2). As
tăzi. de la ora lă, formația bul
gară va IntLtnl pe stadionul Cen
tral din Craiova echipa Universi
tatea. (Șt. GURGUI — coresp.)

DUMINICA ZS AUGUST, de la 
ora 11, Rapid va susține In Ca
pitală. pe stadionul Sportul stu
dențesc, un atractiv joc amical cu 
National Cairo, deținătoarea „Cu
pei Egiptului", echipă clasată pe 
locul secund In campionat, in 
care evoluează șase internaționali 
egipteni.

TURNEUL DE LA KM. VILCEA. 
în primul joc, F. C, Olt — F. C. 
Șoimii I.P.A. Sibiu 1—2 (1—1). Au

Gooool ! Bratislava 1983. Tricolorii au ciștigat bătălia cea grea cu Italia, Cehoslovacia și Suedia- 
Foto : D. NEAGU

DRUMUL „TRICOLORILOR' 
SPRE O NOUĂ GUADALAJARA

In aceste zile de frumoase 
retrospective, fotbalul îsi pri
vește si el realizările, care, 
chiar dacă nu au strălucirea 
medaliilor de platină ale Na- 
diei. ponderea nenumăratelor 
medalii ale lui Patzaichin. sau. 
în sfîrsit. semnalele luminoase 
ale zborului orbital al lui Năs- 
tase. care a durat mai bine de 
un deceniu, reprezintă un e- 
fort în timp. în compania unor 
adversari Întotdeauna dificili, 
in cadrul unei arene în care 
se înfruntă mereu 150 de țări, 
ceea ce înseamnă mai mult de- 
cît unele confruntări mai pu
țin populate. în sporturi care 
nu atrag întreg globul.

Fotbalul nostru nu s-a putut 
sustrage marelui efort al atîtor 
sportivi de prim-plan — cei a- 
mintiti sint doar cîteva nume 
din cartea de aur a mișcării 
noastre sportive — si si-a con
struit o istorie care, deși nu 
poate fi comparată cu aceea a 
altor sporturi, are destule mo
mente frumoase în care balo
nul rotund si-a depășit dese
ori condiția.

Cu totul remarcabil in po
vestea eelor peste șaizeci de 
ani de viată ai echipei națio
nale este sprintul ultimei tre
imi. un sprint de mai multe 
ori victorios.

Pînă la Eliberare. în cei a- 
proximativ douăzeci de ani do 
existentă a echipei naționale, 
„tricolorii” au susținut doar S3 
de meciuri. în această perioa
dă. fotbaliștii români au fost 
prezent! de trei ori In turneele 
finale ale Campionatului mon
dial — 1930. 1931. 1938 — dar 

aceste participări sint legate in 
primul rind de linsa de dez
voltare a Mundialelor vremii, 
în 1930, echipa României a răs
puns doar unei invitații, fără 
calificare. în 1938 a fost pre
zentă de asemenea, fără califi
care. în urma forfait-ului de
clarat de Egipt, iar In 1934 fot
baliștii români au fost prezent! 
în Italia în urma unei califi-

1980 : „Cupa Balcanică" 
(4—1 în finala cu Iugosla
via)

1981 : Medalie de bronz 
a juniorilor în Campionatul 
mondial din Australia

1982 : Două premiere 
hotăritoare — victoria asu
pra Suediei și „remiza" în 
meci oficial cu Italia, cam
pioană mondială

1983 : Calificarea echi
pei naționale in turneul fi
nal din Franța ți a Univer
sității Craiova în semifina
lele Cupei U.E.F.A.

1984 : Calificarea dina- 
moviștilor bucurețteni in 
semifinalele Cupei campio
nilor europeni

cari care nu se poate compara 
cu asprele bătălii din ultima 
vreme — dovadă că acea cali
ficare pentru turneul final ita
lian a fost realizată in urma a 
numai două jocuri : 2—1 cu Iu
goslavia pe terenul Dronriu si 
2—2 cu Elveția la Berna.

După Eliberare, fotbalul ro
mânesc s-a regăsit destul de 
greu. Urmele grele ale războiu
lui au făcut ca ritmul lntilnl- 
rilor internaționale să se men
țină la un nivel scăzut. Rămine 
în memoria iubitorilor mai vîrs- 
tinci ai fotbalului situația din 
anii 1950—51. clnd generația 
Apolzan era nevoită să aștepte 
500 de zile intre două jocuri 
ale echipei naționale. în aceas
tă a doua perioadă de două
zeci de ani. echipa națională a 
susținut doar 87 de locuri, fără 
să fl adăugat vreo performanță 
notabilă, reperul de onoare ră- 
minînd acel 13—0 al Balcania
dei din 1933. o competiție — 
totuși — zonală.

Dacă pînă In 1964, adică in pri
mele două perioade, s-au dispu
tat 180 de meciuri, in ultimii 
douăzeci de ani se joacă intr-un 
ritm de două ori mai susți
nut : 186.

Această mare deschidere spre 
fotbalul mare, din toate conti
nentele. este una din explica
țiile progresului înregistrat de 
fotbalul romăncsc in această a 
treia treime a existentei sale 
internaționale.

în această perioadă, fotbalul 
românesc face saltul de la ad
versari anonimi, la cele mai 
mari echipe naționale. Pe harta 
fotbalului românesc se oomple- 
tează „petele albe” numite Por
tugalia. Spania, țările Marii 
Britanii, ca să nu mai amin
tim de adversari inedit! ca Bra
zilia. Argentina. Chile etc. etc.

Asa se face că în urma unui 
larg schimb de experiență in
ternațională, echipa Românie! 
realizează cele mai bune re

zultate ale ei. ca de nildă ca
lificarea în turneul final al 
Campionatului mondial din 
Mexic, după o luptă aprigă cu 
Elveția. Portugalia (două par
ticipante Ia turneul anterior) si 
Grecia. Așa se face că după 
numai doi ani. în campionatul 
european. România se califică 
in sferturile de finală, după e- 
liminarea Cehoslovaciei si Tă
rii Galilor, și e Ia un pas de 
semifinală, după ceea ce s-a 
numit trilogia meciului cu Un
garia, încheiată în minutul 269, 
cu cîteva zeci de secunde înain
te de fluierul final.

Concomitent cu aceste rezul
tate de valoare, fotbalul româ
nesc „cutează” și în Cupa 
campionilor, prin UTA. care 
realizează marea surpriză a e- 
liminării lui Feyenoord. echipa 
deținătoare a trofeului.

Al doilea mare rezultat va fi 
calificarea echipei naționale a 
României în turneul final al 
Campionatului european 1984, cel 
mai frumos succes din istoria 
fotbalului nostru. Un succes cu 
atit mai răsunător, cu cit » 
fost dublat si triplat de com
portarea deosebită a Universi
tății Craiova (semifinalistă in 
Cupa UEFA) și a dinamoviști- 
lor bucuresteni (semiftnaliști. 
în premieră. în Cupa campio
nilor).

în ultimii 20 de ani ai echi
pei naționale, fotbalul româ
nesc depășește o serie de cote 
care il aduc în arena interna
țională cu depline puteri. în 
ultimii ani. mai ales, se suc
ced o serie de premiere, ca de 
Pildă victoria asupra Suediei, 
victoria asupra Italiei — am
bele in partide oficiale —, cele 
două premiere amintite ale 
craiovenilor si dinamoviștilor. la 
care e momentul să adăugăm 
si medalia de bronz în Mondi
alele juniorilor la Melbourne, 
medalie care reprezintă mo
mentul de virf in activitatea 
tinerei generații.

Dacă înainte de Eliberare fot
balul românesc reușea arare
ori cîte un rezultat care să 
bucure. _ dacă în aceeași perioa
dă o înfrîngere ca aceea pe 
teren propriu — în 1939 — in 
fata Angliei, era considerată in 
ordinea firescului. în ultimii 
ani cele două remize de pe 
Wembley, ca să amintim de 
creatorii fotbalului, victoria a- 
supra Italiei, campioană mon
dială, și multe altele sint sem
nul unui important pas înain
te al soccerului nostru.

Sigur că iubitorii fotbalului 
se așteptau ca tricolorii să re
alizeze o nouă ascensiune în 
turneul final de la Paris, dar 
acest lucru nu s-a întîmplat 
poate si pentru faptul că fot
baliștii noștri nu au reușit sâ 
consume marea bucurie a cali
ficării de la Bratislava.

în aceste zile, tricolorii se 
apropie de un nou start deo
sebit de dificil, care vizează ca
lificarea pentru turneul final 
al Mundialului Mexic 1986. Si 
toți iubitorii fotbalului sînt în
credințați că marile acumulări 
de fond realizate in ultimele 
două decenii in arena inter
națională vor rodi din plin, iar 
fotbaliștii noștri se vor regăsi 
Pe gazonul fierbinte al Gaada- 
lajarei, unde au fost aplau
dat! de atîtea ori. ceea ce a 
făcut ca meciul Brazilia — Ro
mânia să tină afișul TV-ului 
din Rio timp de șapte sâptă- 
mîni.„

loan CHIRILA



POLITEHNICA TIMIȘOARA (m) Șl CHIMISTUL RM. VÎLCEA (f)
PE PRIMUL LOC ÎN ÎNTRECERILE DE HANDBAL

MAR! SURPRIZE IN TURNEELE DE TENIS

sala Floreasca din Capi
tală s-a încheiat „Cupa a 40-a 
aniversare", 
reunit pe 8 dintre cele 
bune echipe ale 
nostru masculin și 
La capătul unor dispute 
bună valoare pe Iocuî_I 
situat Politehnica 
(masculin) o surpriză

competiție care a 
mai 

handbalului 
feminin, 

de 
s-au 

Timișoara 
. _____ . J deose

bit de plăcută (ea ocupînd lo
cul 7 în trecutul campionat al 
Diviziei ,,A“) și Chimistul Rm. 
Vîlcea.

Pe locurile următoare : 
H.C. Minaur Baia Mare, 
Steaua. 4. Dinamo ~ 
(la masculin) și 2. Știința 
cău. 3. Rulmentul Brașov. 
Hidrotehnica Constanta (la 
minin).

Relatări 
putate în 
cerii :

2.
3.

București
Ba-

4. 
fe-

dis-de Ia partidele 
ultima zi a între-

MASCULIN
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— H.C. MINAUR BAIA MARE 
22—10 (IX—7). Derby-ul „Cupei 
• 40-a aniversare" a reunit in 
sala Floreasca din Capitală for
mațiile cu evoluția cea mai 
constantă de-a lungul celor trei 
zile de întreceri. Politehnica 
Timișoara (antrenor Constantin 
Jude) a reușit, miercuri după- 
amiază, cea mai bună partidă 
a sa. Cînd facem această afir-

mație avem în vedere faptul 
că, timp de 60 minute, Foiker 
și colegii săi Giurgea și Dan 
Petru au acționat fără greșeală 
atît în atac cît și în apărare. 
Mai întîi să consemnăm forma 
de-a dreptul senzațională a 
portarului Alexandru Buligan. 
El și-a_ debusolat, realmente, 
adversarii cn mingea închizîn- 
du-Ie orice culoar. Dacă se în- 
tîmpla ca vreun șut să depă
șească apărarea timișoreană, in
tervențiile Iui Buligan... repa
rau totul : aruncări de Ia 7 m 
(a apărat 4 din 6), șuturi de la 
distanță, „ghiulele" expediate 
de Mironiue, Boroș și Măricel 
Voinea. Este exact să spunem 
că dacă Politehnica a cîștigat 
de o manieră categorică, meri
tul revine, în cea mai mare 
parte, portarului Buligan. El a 
imprimat siguranță întregului 
curs al jocului, astfel că în min. 
14 timișorenii conduceau cu 
6—4, pentru ca în min. 37 ele
vii lui Jude să aibă un avans 
de 6 goluri : 13—7. Doar la 
începutul reprizei secunde — 
cînd băimărenii l-au ținut „om 
la om" pe Foiker — scorul pe 
tabela electronică s-a arătat 
oarecum promițător pentru ele
vii iul Lascăr Pană, care s-au 
apropiat la două goluri. Dar 
speranțele acestora din urmă

acc- 
ver- 
ne-a

RAPID F. C. BAIA MARE IN FINALA
COMPETIȚIEI FOTBALISTICE

Competiția fotbalistică orga
nizată cu prilejul marii noas
tre sărbători naționale a ajuns 
la ultimul ei act finala. Des
fășurată pe trei zone la Bucu
rești. Brăila și Baia Mare în
trecerea s-a bucurat de 
resui celor ce îndrăgesc 
balul, iar cele mai multe 
tre echipele participante, 
tre care opt divizionare 
s-au străduit si au reușit să 
ofere celor prezent! în tribune 
numeroase faze spectaculoase 
si goluri frumoase, aplaudate. 
Cîștigînd. după o evoluție deo
sebită în repriza secundă, par
tida cu Metalul București. Ra
pid s-a calificat încă de sîm- 
băta trecută in finală. Cealaltă 
finalistă a fost cunoscută marți 
seara, după ce Ia Baia Mare s-a 
disputat semifinala dintre divi
zionara ..A" din localitate si 
nou promovata oe prima scenă 
a fotbalului nostru, Gloria Bu
zău. învingînd detașat, cu 3—0.

antrenați acum de 
Frătilă. au obținut 
a evolua în finala 
vineri după-amia- 
mai

inte- 
fot- 
din- 

în- 
„A“.

mare arenă 
stadionul care 
datei istorice 

nouă, tuturor. 
24 august, fi-

băimărenii. 
Constantin 
dreptul de 
competiției, 
ză. pe cea
sportivă a tării, 
poartă numele 
atît de scumpe

Așadar, mîine. 
nala „Cupei a 40-a aniversare' 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, de la ora 17,30 Par
tida va fi condusă de o briga
dă de arbitri din Buzău, avîn- 
du-I la centra pe Cristian Teo- 
dorescu.

Din loturile celor două echi
pe fac parte multi jucători a 
căror experiență si valoare ne 
îndreptățesc să anticipăm un 
spectacol fotbalistic de ținută. 
Ne gîndim la Manea. Mânu. 
Sameș. Rada Șt. Popa. Ion Ion. 
Cioacă — de la Rapid. Mia, 
Nemțeanu, Mureșan. Roznai. 
Laiș. D. Moldovan — la F. C. 
Baia Mare.

au fost repede curmate de 
iași timișoreni, reintrați în 
vă de joc cum nu deseori 
fost dat să vedem. Au înscris : 
Foiker 7, Giurgea 6, Dan Petru 
3, Voieu 2, Popescu 2, Dobres- 
cu 1, Iankovici 1 — pentru 
Politehnica ț M. Voinea 6, Ră- 
dulescu 4, Covaciu 2, Mironiue 
2, Boroș 1, Flangea 1 — pen
tru H.C. Minaur Baia Mare. Au 
arbitrat Șt. Șerban — bine și 
T. Curelea — 
rești).

STEAUA — 
REȘTI 34—26 
frumoasă, cu multe goluri, 
care steliștii au obținut o me
ritată victorie. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de Stin
gă (10). Drăgăniță (8), M. Du
mitru (6) pentru Steaua, Dogă- 
rescH șl Grabovschi, cite 7, 
pentru Dinamo. Foarte bun ar
bitrajul bucureștenilor J. Ma- 
teescu și V. Dănceseu.

FEMININ
CHIMISTUL RM. VlLCEA— 

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
24—22 (13—13). La capătul unui 
meci în care au jucat mai bine 
în repriza secundă, dar mai ales 
în ultimele minute, handbalis
tele de la Chimistul au obținut o 
victorie meritată. Din rindul 
acestora s-a remarcat Maria 
Verigeanu, care s-a dovedit din 
nou a fi cea mai bună hand- 
balistâ a țării. Au înscris : Ve
rigeanu 14, Torok 8, Pestrea 1, 
Motronea 1 — pentru Chimis
tul Rm. Vîlcea ; Cazacu 8, 
Găitan 4, Gheorgbe 4, Sanda 3, 

xBocăneală 3 — pentru Hidro
tehnica. Au arbitrat bine C. 
Căpățînă (aflat la al 1000-lea 
meci în postura de cavaler al 
fluierului din bogata sa carie
ră) și N. Iancu — ambii din 
Buzău.

ȘTIINȚA BACĂU - RUL
MENTUL BRAȘOV 24—21 
(9—11). Meci frumos, echilibrat 
pînă în min. 50. 
băcăuancele s-au 
dovedind o putere 
luptă. Experiența 
Eugen Bartha și 
și-a spus cuvîntul, Știința Ba
cău cîștigînd pe merit, demon- 
strînd în același timp o bună 
pregătire cu aproape zece zile 
înaintea începerii unei noi edi
ții de campionat. Au înscris : 
Oacă 11, Danilof 4, Ciubotaru 
- - -• - - - —- 1,

Tache 6, Marian 5, 
1, 
I.

Nieulae (Ploiești) și M. Stăn- 
cilă (București).

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

cu greșeli (Bucu-

DINAMO BUCU- 
(17—12). Partidă 

în

Din min. 53 
detașat, ele 

mai mare de 
elevelor lui 

Eugen Cuca

FOTBAL meri diane
• în primai meci al semifina

lelor turneului de la Barcelona : 
Bayern Milnchen — Aston Villa 
2—1 (0—1), Au înscris M. Rumme- 
nlgge (min. 79) șl Nachtweih 
(min. 50). respectiv Walters (min. 
22).

9 Etapa a doua din campiona
tul Franței : Nancy — Bordeaux 
0—1 (a marcat Giresse). Nantes — 
Marseille 3—0; Monaco — Tours 
4—0 Strasbourg — Metz 4—1, La
val — Auxerre 2—1. Toulouse — 
Bastla 3—0, R. C. Paris — Lens 
2—1 (ambele goluri pentru învin
gători au fost înscrise de Dkland), 
Lllle — Paris St. Germain 3—1, 
Toulon — Brest 2—1. Rouen — 
Sochaux 1—1. Pe primele locuri : 
Nantes, Bordeaux cite 4 p. Lllle

și Laval cite 5 p. Pe ultimul loc: 
20. Paris St. Germain 0 p.
• în turul al doilea al „Cupei 

ligii” din Scotia : Dundee Uni
ted — Forfar (liga secundă) 5—0.

O Primele rezultate din etapa 
inaugurală a campionatului Bel
giei : Antwerp — St. Nicolas 2—2. 
F. C. Seraing — La Gantoise 3—3.
• Noul antrenor secund al re

prezentativei Scoției este Alee 
Ferguson, care pregătește șl echi
pa F. C. Aberdeen. Antrenor 
principal a rămas Jock Stein. 
Primul joc amical al selecționatei 
Scoției în acest sezon va avea 
loc în septembrie, cu Iugoslavia.

9 Din 1986. managerul echipei 
Hamburger S.V. va fi fostul in
ternațional Felix Magath, care-1 
va înlocui pe Gtinter Netzer.

AOlIMSÎftAIIâ or SUI 1010 PRONOSPORT INTORNtAlA
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA
22

LA 
EXPRES DIN

PRONO- 
AUGUST

variante a 253 lei 5 categoria X:
1.884.75 variante a 100 lei.

EXTRAGEREA
SI 10

I : 20 33 19 2
REPORT LA CATEGORIA

1 : 146.800 lei.

EXTRAGEREA
18 32 27 42

3 II-a : 3 9

FOND TOTAL DE CÎSTTGURI: 
808.674 lei.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 17 AUGUST

• Tragerea obișnuită LOTO de 
mtlne 24 august va avea too tnoe- 
ptnd de la ora 16, tn sala olu- 
bulul sportiv Progresul din Bucu
rești str. Dr. Statoovtol nr. 42. 
Rezultatele vor fl comunicate și 
la radio. De asemenea, reamin
tim pârtiei pan țll or că numerele 
ciștlgătoare not ti . aflate șl ia 
serviciul telefonic de Informații 
speciale — 051.

4, Hrițcu 
respectiv 
Călin 4, 
Pătrut 1.

2, Lunca 2, Găitan

Tontsch 4, Neică 
Au arbitrat bine

• In preliminariile C.M. de ju
niori (zona Americii Centrale, 
Americii de Nord șl Caraibilor), 
care se desfășoară la Port Of 
Spain (Trinidad-Tobago), tn etapa 
a doua s-au înregistrat rezulta
tele: în gr. 2.: Bermude — Barba
dos 6—2, Honduras — S.U.A. 2—1. 
In clasament conduce Honduras 
eu 4 p, urmată de Bermude și 
S.U.A. cite 1 p. Barbados 0 p. 
In gr. 3 : Guyana — Antilele O- 
landeze 2—1. Trinldad-Tobago — 
Panama 3—0. In clasament con
duce Guyana cu 4 p, urmată de 
Trinidad-Tobago și Panama cîte 
2 p șl Antilele Olandeze 6 p.
• Sîmbătă începe campionatul 

vest-german. Dintre meciurile ma! 
importante amintim : F.C. Kaiser
slautern — V.f.B. Stuttgart. Bo
russia Dortmund — Hamburger 
S.V.. Arminia Bielefeld — Bayern 
Mflnchen, Borussia MSnchenglad- 
bach — Schalke 04.

Numărul următor al 
ziarului nostru va apărea 
sîmbătă 25 august

Categoria 2 : 3 variante 100% 
a 16.014 lei si 10 variante 25% 
a 4 004 lei: categoria 3: 9 va
riante 100% 3 4.781 lei și 38 
variante 25% a 1.190 Iei : cate
goria 4 : 50 variante a 1.762 lei: 
categoria 5 : 151 75 variante a 
580 lei î categoria 6 : 347.50

• Continuă vlnzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională 
LOTO de duminică 26 august. 
Dacă vă hotărlțl să participați, 
ați putea avea surpriza de a cîș- 
tiga un autoturism .Dacia 1300“ 
e excursie în R. 3. Cehoslovacă 
sau bani. Cu bilete de 25 lei șl 
îndeosebi cu variante combinate 
?i combinații cap de pod“ există 
șanse să obțineți chiar un cumul 
din aceste cîștiguri.

TRAGERE EXCEPȚIONALA

Este vorba de TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DE 
DUMINICA 26 AUGUST, cu 
66 de numere extrase 1

De asemenea, se pot eîț- 
tiga excursii In R.S. Ceho
slovacă, precum șl sume 
Importante de bani!

inn,'!
t« atribuie chtiguri In-

BANI.AUTOTURISMEEXCURSil
la R5Ctb«lcvK*

In tenis aproape că nu există 
idei o clipă de liniște 1 Nici nu 
se încheie bine un turneu și 
altul începe... Unul dintre ele 
este și cel de la Mason (Ohio) 
din cadrul „Marelui premiu 
Volvo" în care, chiar în primul 
tur, a fost Înregistrată o sur
priză de mari proporții. Cam
pionul mondial John MeEnroe 
a fost învins de tenismanul in
dian Vijay Amritraj cu 8—7, 
6—2, 6—3, adică la un scor net! 
O altă surpriză a fost și elimi
narea lui Aaron Krickstein 
(nr. 12 în clasamentul mondial) 
de către istraelianul Shahar 
Parkiss (7—5, 6—1) clasat pe 
locul 111 ! în sfirșit, mai notăm 
înfrîngerea australianului Pat

Cash (4—6, 6—7) de către ame
ricanul Ben Testerman.

Surprizele n-au ocolit nici 
turneul feminin care a început 
la Montreal. Două dintre favo
rite, cehoslovaca Hana Mandli- 
kova și vest-germana Sylvia 
Hanika au pierdut la adversa
re, oricum, mai modeste : ame
ricancele Alicya Moulton (7—5, 
0—6, 7—5) și, respectiv, Terry 
Phelps (6—1, 6—4). Alte rezul
tate: Pascale Paradis — Kim 
Sands 6—3, 2—1, ab., Catherine 
Tanvier—Etsuko Inoue 6—3, 
7—6, Rosalyn Fairbank — Tina 
Mochizuki 6—3, 3—6, 6—3. Wen
dy White — Mima Jausovec 
6—4, 7—5.

TURNEE
• Turneul international de 

șah pentru juniori al României, 
desfășurat la Galati a reunit 
12 participanți. alături de ti
nerii reprezentanți ai tării 
noastre aflîndu-se oaspeți din 
Bulgaria, Grecia și Polonia. Tit
lul a fost cucerit de bucureștea- 
nul Marin Mihail, membru al a- 
sociației sportive LT.B., care a 
totalizat 8 puncte (din 11 posi
bile). El a fost urmat in cla
samentul final de D. Vîsieșiu 
si J. Sendero (Polonia), cu cite
7.5 p. (T. SIRIOPOL — coresp ).

• La Drobeta Tr. Severin 
s-au desfășurat cele două tur
nee internaționale rezervate 
cadetilor si cadetelor. soldate 
cu succesul șahiștilor polonezi. 
La băieți a cîștigat P. Gdan- 
skl, cu 10 p (din 12). urmat de 
B. Zamfirescu și N. Pastor —
8.5 p. iar la fete victoria a re
venit Joannei Sirzalka 9.5 p 
(din 11). pe locul secund fiind 
clasată Laura Capi ar 8 p (V. 
MANA FU — coresp.).
• în „open“-ul de la Călimâ- 

nesti-Căciulata. din cadrul 
„Festivalul vîlcean de vară", 
maestrul polonez W. Sarwinski 
și-a asigurat o victorie la li
mită. cu o jumătate de punct 
avans în ultima rundă — 9 p 
(din 11) Au urmat, cu 8,5 p 
Fr. T6rok (Voința Rm. Vîlcea), 
V. Georgescu (Universitatea 
București) si austriacul H. Nikl. 
Au participat, in total. 146 
concurent!.

• în turneul estival de la 
Brăila, cu 32 concurent! din ta
ră si de peste hotare, pe pri
mele locuri s-au clacat N. Do- 
roftei (Chimia Brăila) si Cr. 
Ionescu (Mecanică fină Bt u- 
rești) — 7 p (din 10). M. Tra- 
tatovici (Otelul Galati) 6,5 p. 
D. Bondoc (Voința Tîrgoviște), 
S. Popescu (Motru) si maestrul 
polonez K. Socha — 8 p (Car
men ENACHE — coresp.).

★
• Cu o rundă înaintea înche

ierii turneului de la Polianita 
Zdroj (Polonia). în clasament 
conduce maestrul sovietic 
Ghenadi Zaicik cu 10,5 p. ur-

DE SAHj
mat de Maia Ciburdanidze cu
9.5 p.. Dan Bărbulescu (Ro
mânia) se află ne locui 7. cu
7.5 p și o partidă întreruptă.
• Cu două runde înainte de 

încheierea turneului de la Kra- 
lievo (Iugoslavia), pe primul 
loc în clasament se află maes
trul iugoslav Paunovici — 8,5 p, 
urmat de Nicevski (Bulgaria) 
și Kallay (Ungaria) cu cîte
7.5 p.

• La Londra se desfășoară 
între 22 și 30 august un turneu 
international la care vor par
ticipa fostul campion mondial 
Boris Spasski. marii maeștri 
Anthony Miles, John Nunn, 
Murray Chandler. Jonathan 
Speelman, Nigel Short. Stefan 
Djurici si altii.

CONCURSURI
DE ATLETISM
HELSINKI, 22 (Agerpres) 

Rezultate 
cursul i 
tism 
tea 
m :
10,66 ; suliță : Puuste (U.R.S.S.) 
84,84 m ; ciocan : Moder (R.D. 
Germană) — 76,30 m; înălțime: 
Hessig (R. D. Germană) — 2,24 
m ; 10 000 m : Kaehkoelae (Fin
landa) — 28:28,54.

ZURICH, 22 (Agerpres) — în 
continuarea turneului de con
cursuri pe care îl efectuează în 
Europa, atletul american Cari 
Lewis (4 medalii de aur la re
centele Jocuri Olimpice), va e- 
volua Ia Ziirich (în proba de 
100 m), Bruxelles (să.itura în 
lungime) și Koln (200 m plat). 
In reuniunea de Ia Ziirich, un
de va încerca să doboare re
cordul mondial pe „suta de 
metri" va avea ca adversari, 
între alții, pe Calvin Smith, 
Emmit King, Oswald Lara, Mei 
Lattany și Marian Voronin.

înregistrate în con- 
internaționai de atle- 

desfășurat în localita- 
finlandeză Lahti : 100
Kallio (Finlanda) —

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX
BASCHET • Campionatul euro

pean, juniori (la JOnkOping) : 
grupa „A“ : Cehoslovacia — Sue
dia 71—60, U.R.S.S. — Polonia 87— 
51. Italia — Turcia 111—56, grupa 
,,B“ : Spania — Finlanda 74—55. 
R.F.G. — Bulgaria 104—93. Iugo
slavia — Grecia 97—92 ; junioare 
(la Toledo) : grupa „A*  : Suedia
— Franța 40—39, Bulgaria — Po
lonia 72—61, Iugoslavia — U.R.S.S. 
69—67 • grupa ,,B“ ’ Cehoslovacia
— R.F.G. 62—60. Italia — Ungaria 
73—58. Spania — Olanda 46—15.

CICLISM • Turul Olandei. Pri
ma etapă, la Xundert (contra
timp pe 15,5 km) a revenit olan
dezului Bert Oosterbosch, 20:07. 
urmat de compatrioțil săi Gerrie 
Knetemann la 13 ■ și Adri Van 
Der Poel la 30 s. Etapa a doua 
(ISO km, Breda — Eundert) a 
fost cîștlgată de Erie Vanderaer- 
den (Olanda) tn 2.49:86 (CU boni
ficație 2.49:25). Liderul turului este 
Oosterbosch 3.09:32 urmat de Kne
temann la 28 s șl Van Der Poel 
la 38 a • In Marele premiu

„Wilhelm TeH“, etapa a doua a 
revenit elvețianului Jârg Milller 
3.51.52 pe 146 km.

GIMNASTICA e Competiția pe 
echipe de la Olomouc, în Ceho
slovacia, a fost cîștlgată de ior- 
mația feminină a U.R.S.S. (Mos- 
tepanova, Iurcenko. Frolova, 
nienko. Sușunova, Baraksanova) 
CU 197,60 ~
toare : 2. 
hoslovacia 
193,20 p.

p. Pe locurile urmă-
R.D.G. 196,05 p, 3. Ce-

194,85 p. 4. Bulgaria

HANDBAL • Turneu feminin 
la Trencin : Bulgaria — Ungaria 
17—18 1, U.R.S.S. — Polonia 31— 
16. Cehoslovacia — R.D.G. 15—15.

HOCHEI PE GHEAȚA g Med 
amical la GSteborg : Suedia — 
U.R.S.S. 3—7.

La ambele faze puteți ob
ține autoturisme „DACIA 
1300*  1

Biletele de 25 lei au șan
se sporite de eîștîg 1

INQT • Rezultate din concur
sul de la Moscova: bărbați: IDO m 
iiber : Serghel Smiriaghin
(U.R.S.S.) 50,26, Aleksei Markov- 
ski (U.R.S.S.) 50,39 200' m spate:
Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.) 
1:58,41 — reoord mondial Vladi
mir Semetov (U.R.S.S.) 1:59,54 5
femei 5 100 m spate : Inna Kle
ber (R.D.G.) 1:00.99, Kristin Otto 
(R.D.G.) 1:02 02 ; 400 tn mixt:
Astrid Strauss (R.D.G.) 4:07,66 — 
record mondial, Irina Larișceva 
(U.R.S.S.) 4:09.70.

TIB • Concurs Internațional la 
Moscova I 60 f culcat : Petar Za- 
prianov (Bulgaria) 599 p. Sergbei 
Ivanenko (U.R.S.S.) 598 -p : pistol 
ou aer comprimat : Jens Potteck 
(R.D.G.) 584 p, Anatoli Ergișin
(U.R.S.S.) 583 p ; taiere din șanț: 
Aleksandr Asancv (U R.S.S.) 199
p, Jorge Damme (R.D.G.) 194(24). 
Jozef Makhan (Cehoslovacia) 
194(22).
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IH SPIRITUL POLITICII EXTERNE 

A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU 

Urmind liniile directoare ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, organele și organizațiile spor
tive din România socialistă au lărgit, intărit și diver

sificat în mod continuu colaborarea cu organizațiile similare 
din toate țările socialiste, planurile anuale de schimburi, 
încheiate cu acestea de Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, cuprinzind aproape 80 la sută din volumul 
total al competițiilor internaționale de tot felul, la care e- 
voluează sportivii români. De altfel o amplă rețea de re
lații internaționale, pe diverse planuri, stă mărturie dez
voltării fără precedent pe care a realizat-o mișcarea spor
tivă din România. în ultimele patru decenii.

în acest context se înscrie și extinderea relațiilor pe care 
mișcarea sportivă românească le are cu foarte multe orga
nizații sportive din țări In curs de dezvoltare, cu care În
treține o strînsă colaborare și cărora le acordă un sprijin 
eficient, fie prin formarea de cadre în școli românești, fie 
prin trimiterea de specialiști care să contribuie, la fața 
locului, la organizarea activității, la pregătirea sportivilor 
șl la ajutorarea tehnicienilor localnici.

Sportul românesc intretine relații și taca schimburi eom- 
petiționale cu peste 130 de țări de pe toate continentele, 
indiferent de orinduirea lor sodal-politlcă ccntriboixtd, 
astfel activ. La adincirea procesului de tațelegere între 
popoare, la întărirea păcii în lumea întreagă.

Acționind consecvent pentru Înfăptuirea principLucr o- 
limpice, care servesc Înțelegerii intre popoare, (1-1 ajută 
pe tinerii sportivi să se cunoască mai bine, să se stime
ze. să se Împrietenească, mișcarea sportivă din România 
socialistă luptă pentru demomatizatrea activități! diferitelor 
organisme internaționale, pentru respectarea regulUar (i 
statutelor acestora. Împotriva oricăror forme de discrimi
nare.

Organizațiile sportive din România stol membre ale tu
turor federațiilor sportive internaționale, a cete care se 
ocupă de ramurile olimpice, dar si a altora eu o mare popu
laritate. Numeroși tehnicieni români ocupă funcții impor
tante în diferite organisme internaționale.

Apreciind tradiționala ospitalitate românească și desigur, 
înalta capacitate orjMintnrtrl M eoaapetența forurilor 
noastre sportive, participarea pasionată a publicului spec
tator, condițiile excelente de desfășurare ■ întrecerilor. 
României i-au fost încredințate spre organizare numeroa
se competiții de anvergură latre care no puține campio
nate mondiale și ecrcpene.

Toate acestea constituie na factor însemnat de mai bună 
cunoaștere fl apropiere între tinerii șgxxtivt români fi ti- 
neretul din alte târî, care se Înscrie in cadrul general al 
politicii externe a partidului și statului nostru socialist.
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BUCUROȘI DE OASPEȚI!» 3
România a fost gazdă primitoare pentru 

numeroase competiții internaționale de am
ploare din foarte multe ramuri sportive.

Una dintre acestea a fost și campionatul 
european de box. organizat în iunie 1969 
pe patinoarul „23 August". Lt. col R. H. 
RUSSEL, pe atunci președinte al Asocia
ției Internaționale de Box Amator (A.I.B.A.), 
a declarat: .Admirația mea pentru frumoasa 
dumneavoastră tari, pe care am cunoscut-o 
pentru prima dată, pentru oamenii ei prie
tenoși, cu inimi deschisă, pentru condițiile 
de viată si de sport de care se bucură tine
retul român. ca întreg poporul, de altfel 1 
As vrea si felicit oficialitățile sportive, fe
derația, pentru succesele boxerilor români. 
Apreciez, in mod deosebit, capacitatea dum
neavoastră organizatorici și tehnici. Toată 
simpatia mea miilor de spectatori pentru 
entuziasmul lor*.

Președintele Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, dr. PRIMO NEB1OLO, 
prezent la București in iulie 1981, la a Xl-a 
Universiadă, a spus: „Doresc si mulțumesc 
Comitetului de Organizare. Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România, 
autorităților politice, sportive ti civile, stu
denților și tuturor celor care au contribuit 
la succesul organizării Jocurilor Mondiale 
Universitare de la București. Doresc, de 
asemenea, sd aduc un omagiu si să exprim 
gratitudinea noastră domnului Nicolqe 
Ceausescu, președintele Republicii Socialiste 
România, care a avut amabilitatea de a 
accepta organizarea și patronarea Universia
dei de la București. Această Universiadă a 
fost minunat organizată, intr-un mod im
pecabil. s-a bucurat de participarea miilor 
de sportivi din toată lumea. A fost o mare 
sărbătoare a tinereții, care a vrut să de
monstreze. dincolo de rezultatele tehnice, 
că tinerii vor sd trăiască in seninătate și 
prietenie, dincolo de barierele ideologice, 
de rasă ti religie. Exprimăm gratitudinea 
noastră poporului român, care ne-a oferit o 
caldă ospitalitate, de neuitat'...

Președintele F.I.L.A., MILAN ERCEGAN, 
a urmărit C.E. de lupte de la București tn 
1979 : „De ani de zile luptătorii români je 
numiri printre fruntașii mondiali. Perpe
tuarea tradiției frumoaselor rezultate ale 
sportivilor români dovedește existența unei 
scoli naționale de înaltă valoare, bine or
ganizați, care știe ti formeze talentele*.

OPINIILE PREȘEDINȚILOR C.I.0.
Trei dintre președinții Comitetului In

ternațional Olimpic, care au fost în vizită 
in țara noastră, au ținut să sublinieze :

AVERY BRUNDAGE (președinte 1952— 
1972): „România poate fi mindră de ceea 
ce a realizat în ultimii ani. ea poate fi 
mindră de a fi construit nu numai sta- 
dione pentru marile competiții sportive 
dar și alte terenuri deschise tineretu
lui întregii țări. Avînd in vedere inte*  
resui publicului român pentru sport, se 
poate afirma pe bună dreptate că Ro
mânia va juca un rol din ce in ce mal 
important in sportul internațional și tn 
mișcarea olimpică*.

MICHAEL LORD KILLANIN (pre
ședinte 1972—1980) : „Am fost deosebit 
de onorat de a fi fost primit cu prilejul 
vizitei mele in România> de către exce
lența Sa, domnul Nicolae Ceaușescu. în 
cursul întrevederii am putut constata cu 
bucurie interesul pe care președintele 
României il arată problemelor sportului 
șl ale mișcării olimpice. Călătoria Ia 
București șl in județul Suceava mi-a 
permis să apreciez eforturile de indus
trializare a României, să admir monu
mentele culturale șl istorice, să simt 
deosebita ospitalitate a poporului ro
mân".

JUAN ANTONIO SAMARANCH (pre
ședinte din 1980) : „Faptul de a fi fost 
primit de președintele României, dom
nul Nicolae Ceaușescu, a reprezentat e 
mare onoare șl o mare bucurie a mea 
Personalitate de inalt prestigiu interna
țional, președintele Nicolae Ceaușesca 
este și un mare apărător al mișcării 
olimpice, Excelența Sa relcvînd, și cu 
ocazia întrevederii pe care a avut bună
voința să mi-o acorde, rolul însemnat pe 
care mișcarea olimpică îl are >n pro
movarea prieteniei intre tinerii din tcate 
țările, intre popoare. în spiritul păcii șl 
colaborării internaționale. Mărturisesc eă 
am plecat reconfortat după convorbirea 
avută cu președintele Nicolae Ceaușescu. 
Mărturisesc, de asemenea, că i-am ascul
tat cu mult interes și cu multă plăcere 
ideile și sint convins că ele îmi vor fi 
de real ajutor in viitor*.

ÎNSEMNĂRI APRECIERI

INTR-0 CARTE DE ONOARE" SINCERE, MERITATE.

sele sportivilor roviias rlxl 'iri vies o (■- 
«totală. rezultatul «szrS popu'aniăti de curg 
se bucuri astăzi actirizztes de educație fi
zici si sport fa rândurile tineretsshti, a t»- 
tregii populații a Româriri. es «t dezvoltării 
bazei de masă a » wtntad de ai’rfnr■■■(< 
Pot spune ci sportul de aexă din Rominia 

de 
ia

promovează hs atad persuenent sportivi 
clasă mondiali, ce-e se plna-
eompetițiile xaiervgtscvale de anvergssrt*.

CHEN XIF-ZHONG. cnnoscut specialist al 
tenisului de oasi. a tos? antrenor al repre
zentativei 5LP Oiineze. a luat parte la un 
stagiu de pregătire a Jucătorilor fi Jucătoa
relor noastre. In perfectă cuno$tiințâ de 
cauză, el a declarat r de wtAtd r«-
mâuac are codita, un ttil
vrop-zu valoroi- dovadÂ fi teznlMele bune 
ți foarte bvne obiinnîe constant in div^rte 
competiții de m^re emploart. Noi, chineza, 
avem vn proverb r -Cfnd bei apd,
trebuie sd te gindețti R de unde eine
izvorul^s edic^ eltfel 
tăm ci intr-o perioadă 
lucruri de le jucâtorH 
cîteva decenii ei ftiadi 
țoriu.

ACHILEAS
pe lingă Președinția Consiliului de Miniștri 
al Republicii Elene : ^ReUțiile toortioe din
tre țările noajtre tbu foarte emiewU. 
Jocurile Balcanice reprezinți o ocazie dep- 
tebiti de confirmare a triiniciei aceetce 
legături. în colaborare cu autoritdtUe tpar- 
tive competente am căzut de acord ți aru- 
pra altor modalități care ti lege ți mai 
mult pe sportivii din România ți Grecia. 
Dorința noastră este să cultivăm aceste re- 
latii".^

rjnu.

KAJLAMANUS. fost miaistm

ADRIAAN PALLEN, președinte
onoare al Federației internaționale 
atletism, a fost de mai multe ori oaspe
te al țării noastre. Ultima oară, in vara 
anului 1981 : „Voi începe cu o mărturi
sire: m-am îndrăgostit de Universiadă 1 
La virsta mea. la 79 de ani. cred ei 
iași este îngăduit-. Intenționam să plec, 
dar tn cursul dimineții, tind am văzut 
10 OM de oameni la probele de califi
cări, am fost un om fericit și am hoti- 
rit, pe loc, si mai rămîn. Cred că am 
trăit, aici, la București, o nouă si mare 
victorie a atletismului, ceea ce — la 
urma urmei — este visul vieții mele fi 
rațiunea de a fi a federației noastre, care 
se Străduiește, prin toate mijloacele, si 
implanteze pasiunea atletică in toate col
turile lumii, in toate mediile. Aici, in 
capitala României, am avut o nouă con
firmare — si mi bucur — a rezultatelor 
strădaniilor noastre*.

CHARLES DE COQLEREALMONT, 
fost președinte al Federației internațio
nale de caiac-canoe, a simțit din plin 
contribuția pe care federația noastră de 
specialitate, tehnicienii români ai aces
tei frumoase discipline șt în sCrșit, dar 
In nici un caz în cele din urmă, caiaciștii 
fi canoiștii români au adus-o la dezvol
tarea acestui sport : „Românii sint au
torii unei importante contribuții la dez
voltarea frumosului nostru sport. To
rentul lor de victorii, ineepind de la 
Jocurile Olimpice din 1956. a stirnit o 
teribilă emulație, rezultatul fiind progre- 
ral întregului nostru sport. De aseme
nea. » poate fi ignorați contribuția lor 
practici, prin prezența ur.or competent! 
tehnicieni români in comisiile federației 
noastre. In cadrul cărora ei îji atestă ca
litățile*.

ADMIRAȚIE PENTRU 0
In istorie de decenii a sportu

lui românesc un capitol od mi robii 
a scris Nadia Co mâneci, cea des
pre oare s-a spus si câ a oduc 
perfecțiunea In sport Nadia Co
mă ned. cea nai mare gimnastă 
a lumii a fort sportivul despre 
care s-a scris sf s-a vorbit cel 
mai muM ps întreg globul I Dia 
nenumăratele pagini care l-au 
fort dedicate gimnastei românce 
reproducem cfteva...

Sub titW „Nadia, minunea 
Jocurilor do la Montreal", revista 
franceză „PAR IS-MATCH" a pu
blicat In august 1976 un amplu 
reportaj despre tripla camploonă 
olimpică, eroina ediției a XXȚ-a 

a J.O. : „Nadia — liana șl zefir, 
firavă gazelâ șl alb porumbel, 
Nadia eu te salut I Zeus Olimpia

SPORTIVĂ ROMÂNCĂ

• Apropo de recent încheiată 
Olimpiadă de vară de la Las 
Angeles, ziarul parizian „I’Equi- 
pe“ scrie : „La Olimpiada de 
la Los Angeles, România a fost 
a doua țară din lume în ceea 
privește numărul medaliilor de 
aur. Acest rezultat obținut la 
capătul unor confruntări ce au 
angajat mari forțe ale lumii 
sportive este de-a dreptul stu
pefiant. El face onoare acestei 
țări de 20 de milioane de locui
tori, culturii latine, sportului 
general".
• în toamna anului 1983 

poposit, pentru prima oară, 
București, o faimoasă echipă 
rugby. Cea a Tării Galilor 
oare, era numai cîteva luni mal 
înainte, triumfase în marea 
competiție care este „Turneul 
celor 3 națiuni-, tn meciul test 
România — Tara Galilor, băieții 
noștri s-au întrecut pe ei șl an 
obținut o victorie strălucitoare

tn

la 
de

O—Q, care a făcut senzație la 
lumea sportului cu balonul o- 
val. In legătură eu aceasta, 
Clem nomas, fost Internatio
nal galez una ziarist, a spus: 
„România a jucat excepțional, 
iar rugby ui românesc a obținut 
o mire victorie. Sînt de-a drep-

• Comentînd marele succes al 
canotoarelor românce la com
petiția olimpică de pe lacul Ca
st tas, trimisul Agenției „France 
Prese*  nota : „României I-a 
lipsit foarte puțin — mal puțin 
de • jumătate de barcă — să 
reușească un „scor*  total, spor-

SPICUIRI DIN PRESA STRĂINĂ
uluit...*.  Comentatorii ziare- 
„Daily Telegraph*  șl „Ob- 

" afirmă că : „victoria
tul 
lor _ server-_____ _____ _________
zdrobitoare asupra echipei g»- 
leze sporește și justifică cererea 
ea echipa română să fie Inclusă 
tn „Turneul celor cinei națiuni*,  
rugbyștll români dovedind • 
netă superioritate șt făctnd ea 
formația Tării Galilor să sufere 
cea mal severă infringer. <Hu 
ultimU 14 ani 1*.

tivele românce cucerind 
din cele șase titluri puss 
joc In finalele da canotaj 
Jocurilor Olimpice. Ele au 
sat să le scape medalia de 
doar tn olikna cursă a zilei.

ale
U- 

aur 
___ _________.___________, cea 
de »+l. care a permis ameri
cancelor să-șl salveze onoarea. 
Acest rezultat de ansamblu este 
departe de a constitui o surpri
ză, In Ierarhia mondială femi
nină schlflstele românce sltuin-

du-se Intre fruntașe... Român
cele au confirmat previziunile. 
Miile de spectatori, care au um
plut tribunele ptnă la refuz, În
cepuseră deja să Învețe imnul 
României*.
• „Rude Pravo*,  din Praga, 

după prima evoluție — victori
oasă — a handballștilor români 
In finala unul campionat mon
dial, tn 1061 la Dortmund t 
„.Spectatorii au asistat la ua 
meci aproape fără egal tn isto
ria marilor competiții sportiva 
mondiale. Echipa Cehoslovaciei 
a Intllnlt selecționata României, 
a cărei calificare In finală a fost 
cea mal mare surpriză a cam
pionatului. Handballștll români 
au arătat Insă că sint jucători 
toarte valoroși». Reprezentativa 
română a meritat să elștige pen
tru că echipierii el au fost mal 
calmi șl au luptat eu mai multă 
dtrzenle In momentele decisive 
ale jocului*.

nul te protejează și tu ești cea 
mai strălucitoare intre toate flăcă
rile. Aid mă opresc, Pindar ta- 
sași w-ar mai fi găsit metafore. 
Cei care au văzut-o, în timpul 

tacurilor de la Montreal, zburdînd 
de pe o bară pe alta, de pe ca
lul de sărituri pe bimă, âe pe 
bimă pe covorul de exorciții să 
nu-și creadă ochilor. Nici efort, 
aici forță, d doar grafie, grație 
infinită, cea care ne cucerește 
inimile... La Montreal a fost ca 
o explozie. A început să plouă 
cu note de zece și în fața acestei 
perfecțiuni nemaivăzute arbitrii se 
vor fi înțeles ca pe viitor să ela
boreze o nouă scară de notare, 
a cărei bază să fie nota maximă 
15"...

.JOURNAL DE MONTREAL" t 
„!n această săptâmînâ Nadia Co
mă ne ci a făcut infinit mai mult 
decit obținerea unor notații „per
fecte". Ea a dat gimnasticii un 
avînt extraordinar, care va fi re
simțit paste tot in hune. Nadia a 
dat tuturor sportivilor o lecție de 
hotârîre, de perseverență in mun
că, de căutare a absolutului și« 
mal ales, o înțeleaptă lecție de 
modestie".

„DAILY MIRROR" (Londraț : 
„...calificativul maxim obținut de 
Nadia Cemăneci deschide o epo
că nouă tn istoria gimnasticii men- 
dials. De acum încolo se va vo<M 
despre gimnastica dinainte șl de 
după Nadia Comănecî".

„SOV1ETSKI SPORT" s „Desigur, 
rezultatele obținute la Montreal 
nu pot fl luate drept o limită, dar 
Comăned este astăzi eu adevărat 
cea mal mare gimnastă din la
me, aceea care a întruchipat la 
programul său tot ceea ce a cerut 
knperiac necesar gimnastica mo
dernă - complexitate, rise, virtuozi- 
tata to execuție, elan emoționa!"—


