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„Am obținut in acești 20 de ani remarcabile succese in toate 

domeniile. Este suficient să se privească la înfățișarea patriei 

noastre, care s-a transformat și a devenit o țară puternică 

industrial-agrară, cu o știinfă, un invăfămint și o cultură inaintate, 

dar mai cu seamă o fără in care s-au transformat oamenii, au 

devenit oameni cu un nivel nou de conștiință cetățenească, 

patriotică și revoluționară, animați de dorinfa de a face 

totul pentru înălțarea patriei, pentru independenta ei, pentru 

bunăstarea generală a poporului'1.

NICOLAE CEAUȘESCU

TIMPUL BIRUINȚEI

Trăim un timp al marii biruințe
In cele patru zări de Românie, 
Două decenii de cind creștem țara 
Cu suflete vibrind de bucurie.

Privim mai mindri tot ce-am rostuit 
în anii plini de sevă și lumină. 
Cu primăveri de fapte înflorim 
Această țară, bolta ei senină.

Ne-a învățat partidul cutezanța
Și iubitori de țară ne-a-nvățat, 
De cind în fruntea lor e Ceaușescu 
Al patriei române demn bărbat.

Neostenit de truda tuturora,
Și tuturor fiindu-le îndemn. 
El e al țării Primul Președinte, 
Și timpului îi este trainic semn.

Slăvit să fie fiul națiunii.
Mereu veghind al țării viitor, 
Acel ce i-a jurat pe veci credință, 
Purtînd la piept al țării tricolor !

ANI GLORIOȘI DE MĂREȚE 
ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Viorel COZMA
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• Partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai alese gînduri și sentimente
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conținutul 
și sport
(pag. a 3-a)

• „Epoca Nicolae Ceaușescu" — epoca celui
mai impetuos avînt al mișcării sportive | 
românești .

• înnoitoare transformări în 
activității de educație fizică

8
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Se împlinesc azi, in zi de mare sărbă
toare pentru întreaga suflare a țării și 
pentru fiecare dintre noi în parte, 20 

de ani de la deschiderea celui de-al IX-lca 
Congres al Partidului Comunist Român, care 
— moment de insemnătate deosebită în via- 
ța^partidului, a patriei și a poporului — a 
ales in funcția supremă, de secretar general, 
pe cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul vieții noi a 
României socialiste.

Au trecut, de-atunci, două decenii glorioa
se in care, strîns unit în jurul partidului, al 
cirmaciului său înțelept, poporul român a 
obținut cele mai trainice și mărețe împliniri 
socialiste, străbătând cea mai fertilă epocă 
din milenara sa existență — „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

„Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român va rămîne înscris cu litere de aur în 
istoria României", sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in urmă cu două decenii, de la 
tribuna marelui forum al comuniștilor din 
țara noastră. Purtăm in inimi și conștiințe, 
de două decenii, acest adevăr de viață, ade
văr al înțelepciunii și al faptelor fără ase
mănare. O facem cu recunoștință, dragoste și 
mindrie patriotică. O facem cu deplina con
vingere că dacă astăzi vorbim despre pe
rioada inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului ca despre epoca celor mai bogate 
realizări din istoria modernă a țării, aceasta 
se datorează activității neobosite, teoretice și 
practice, desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, capacității și fermității, clarviziu- 
nii revoluționare cu care secretarul general 
al partidului îndrumă opera de edificare a 
noii societăți, pilduitorului patriotism care-1 
înflăcărează, făcind din înălțarea patriei te
lul său suprem de viață.

1965—1985. Două decenii in care România a 
cunoscut, in stima lumii întregi, o puterni
că dezvoltare in toate domeniile de activi
tate, în industrie și agricultură, in făurirea 
unei economii dinamice, puternice, in înflo
rirea învățămîntului, științei și culturii, in 
formarea omului nou, a acestor minunați con
structori ai socialismului și comunismului.

Această complexă și istorică perioadă a 
celor mai mărețe ctitorii socialiste a însem

nat și pentru mișcarea sportivă românească 
perioada celui mai impetuos avint, educația 
fizică și sportul, activități de interes națio
nal, conduse și îndrumate de partid, perso
nal de secretarul său general, cunoscind o 
dezvoltare și afirmare multilaterală fără pre
cedent în întreaga sa istorie. La baza acestei 
dezvoltări, care a făcut din România una 
din marile forțe ale sportului mondial, au 
stat, în tot acest răstimp, importantele ho- 
tărîri cuprinse în diferite documente de 
partid și de stat, prețioasele sarcini, indica
ții și orientări, de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, reieșite din Mesajele 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conferințelor pe țară ale mișcării sportive, 
din strălucitele Cuvîntări sau din neuitatele 
întâlniri ale secretarului general al partidu
lui cu sportivii fruntași, care au determinat 
nemijlocit, in aceste două decenii, îmbunătă
țirea substanțială a conținutului mișcării 
noastre sportive, implicarea tot mai directă 
și creșterea contribuției acesteia Ia înfăptui
rea mărețului proces de edificare a socia
lismului pe pămintul scumpei noastre patrii.

Din profunda și ințeleapta gindire social- 
politică a secretarului general al partidului 
a izvorit conceptul de mare responsabilitate 
pentru mișcarea sportivă potrivit căruia am
pla operă de construcție socialistă in care 
este angajat poporul nostru reclamă impe
rios ca toți cetățenii patriei să aibă un nivel 
ridicat de pregătire profesională și politică, 
o inaltă conștiință revoluționară, calități mo
rale superioare și, totodată, o bună dezvol
tare și pregătire fizică, ca o condiție esen
țială a împlinirii multilaterale a persona
lității și bunei integrări in viața socială. 
„Putem spune, deci — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că cerințele dezvoltării 
actuale și de perspectivă fac în mod obiec
tiv necesară creșterea rolului culturii fizice 
și sportului în procesul educației socialiste 
și formării omului nou, în întărirea sănătă
ții și vitalității națiunii noastre, in asigura
rea condițiilor ca poporul român, tineretul 
patriei, să crească viguros și sănătos".
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„Tricolorii* 1- mesageri ai aspirației de pace g 
poporului român |
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MEDALII CUCERITE DE SPORTIVII ROMANI

1965-1985Pină in 1944 1944-1964

Jocuri Olimpice 2 39 137
Campionate mondiale 8 66 388
Campionate europene 8 132 507

Total 18 237 1 032



PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CELE MAI ALESE GÎNDURI Șl SENTIMENTE
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ENTUZIAST OMAGIU ANI GLORIOȘI DE MĂREȚE
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AL SPORTIVILOR
DIN ÎNTREAGA ȚARĂ
în aceste zile premergătoare aniversării a două decenii de la 

Congresul al IX-lea al P.C.R., care a ales în funcția supremă 
de partid pe cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, o puternică efervescență 
domnește și în cluburile și asociațiile sportive, care organizează, 
in întreaga țară, ample și entuziaste manifestări și competiții 
omagiale.

ÎMPLINIRI SOCIALISTE

• TG. MUREȘ. O amplă ac
țiune de masă în organizarea 
A.S. Constructorul se află in 
desfășurare — dotată cu „Cu
pa Constructorul" — la care 
participă sute și sute de tineri 
și oameni ai muncii. întreceri
le pe echipe, brigăzi, ateliere 
secții de producție au cuprins 
peste 800 de participanți la fot
bal, 150 la volei, 260 la tenis 
de masă, peste 100 la șah ș.a.
S-au încheiat disputele la șah 
(cîștigător Liviu Tisu), tenis 
de masă (pe echipe b+f : 
Biroul central „Constructorul**;  
individual : Tatiana Szekely — 
Antrepriza I, iar la băieți: P. 
Pali — Biroul central), popice 
(echipe mixte, cîștigătoare for
mația S.P.I.D.). Se află în des
fășurare finalele, pe trust, la 
fotbal și volei urmînd a mai 
fi organizate un mare cros și 
un atractiv concurs de orien
tare turistică în Pădurea Gor- 
nești. (C. ALBU, coresp.).

• GALAȚI. Agenda compe
tițiilor sportive dp masă ini
țiate in orașul șl județul nostru 
în cinstea importantului eveni
ment politic este deosebit de 
bogată. Iată, de pildă, in orga
nizarea Comitetului județean 
U.T.C., au avut loc interesante 
și disputate întreceri de tir 
(S. Cruceanu. Angela Bratu — 
ambii Liceul nr. 11) ; karting 
(N. Miron — Lie. ind. 4, S. 
Mihu —- Lie. ing. 5, Maricica 
Pilaf — Lie. ind. 5 și L. Tre
murici — I.T.L.), aeromodelism 
(Ion Tănase — Lie. ind. 2). La 
Șantierele Navale Galați s-au 
organizat ample acțiuni sporti
ve la diferite discipline : fot
bal, volei, handbal, popice, șah, 
tenis, la care participă repre
zentative ale celor 10 secții de 
producție, bucurîndu-se de 
un real succes. Primele rezul
tate bune au fost obținute de 
către secțiile reparații-întreți- 
nere, „1 Br/zin“ și seulărie, iar 
la individual ing. I. Smărăndo- 
iu, M. Pînzaru, tubulatorul I. 
Popa sînt cîștigătorii întreceri
lor de șah, tenis, respectiv 
popice. Acțiuni asemănătoare 
se desfășoară și la Combinatul 
siderurgic Galați. (T.' SIRIO- 
POL, coresp.).

® BAIA MARE. Peste 1000 
de copii, tineri și oameni ai 
muncii au luat parte la între
cerile organizate de ' Comitetul 
județean și Comitetul munici
pal U.T.C., în colaborare cu 
C.J.E.F.S. la cros, și pentatlon 
atletic. Crosul a fost dominat 
de Patricia Krompaczky de la 
Liceul industrial 3 și Silvia 
Timiș de la Liceul industrial 
8. De asemenea reușite compe
tiții au avut loc în organiza
rea A.S. Voința la popice și 
lupte. Disputele la popice au 
fost dominate de N. Zoioyomi 
în vîrstă de... 76 de ani, maes
tru al sportului, iar la lupte 
de tinerii G. Virag, V. Grecu, 
S. Rottoi.

La Liceul industrial S a fost 
organizată o expoziție de foto
grafii cu împlinirile din „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**,  in toate 
domeniile de activitate, la care 
șe adaugă și un stand cu tro
feele cîștigate de sportivii băi- 
măreni în marile competiții 
interne și internaționale. (A. 
CRIȘAN, coresp.).

o BRAȘOV. Dintre numeroa
sele și variatele acțiuni iniția
te în județul Brașov sînt de 
rema—at : „Cupa constructori
lor de mașini'*  la fotbal în
cheiată cu victoria echipei 
Ctrpați Brasov (3—2 în fina
lă ci ICT” Brasov): „Cupa 
constructorului" a angrenat în 

această săptămînă echipe de 
fotbal și popice din sectorul 
construcții — duminică urmînd 
să se dispute finala — în ca
drul unui spectacol eultural- 
sportiv in parcul Noua din 
Brașov ; „Cupa speranțelor" 
este altă competiție, rezervată 
celor mai tineri halterofili. în 
grupa copiilor de 9—14 ani 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut sportivii de la Steagul 
roșu (antrenați de A. Wagner 
și L. Orban): M. Dodiță (cat.
27 kg), D. Găvănescu (cat. 52 
kg) și F. Măigrădan (75 kg); 
remarcabile competițiile orga
nizate la clubul „Tractorul**.  
Au fost cuprinse în întreceri :
28 echipe de fotbal, 18 de vo
lei și handbal — băieți, 3 de 
handbal — fete. (C. GRUIA, 
coresp.).

• BACĂU. în municipiul 
reședință de județ șl în nu
meroase alte localități sînt în 
plină desfășurare atractive 
competiții sportive de masă, 
în orașul Gh. Ghcorghiu-Dcj, 
la clubul de vacanță „Viitorul" 
(Șc. gen. 5) s-au desfășurat 
întreceri la șah, tenis de ma
să, mini-fotbal ș.a., sub con
ducerea profesorilor Doina Co- 
dreanu și Gh. Birsan. La Moi- 
nești se află în desfășurare un 
turneu de fotbal la care par
ticipă 11 echipe de seniori și 
8 de copii. Asemenea întreceri 
au loc și la Buhuși, Tg. Ocna, 
Slănic-Moldova. (I. IANCU, 
coresp).

• TIMIȘOARA. în or ganiza- 
rea C.J.E.F.S. Timiș, în colabo
rare cu Consiliul județean al 
sindicatelor se desfășoară com
petiții sportive de masă în nu
meroase asociații. La centrul 
de șah „Medicina" a avut loc 
un reușit concurs cîștigat de 
L. Naghi (Electromotor). De 
asemenea, tot aici, se desfă
șoară întreceri de mini-fotbal, 
concursuri de inot, tenis de 
masă. (C. CREȚU, coresp.).

• ORADEA. Dintre întrece
rile sportive omagiale organi
zate în această perioadă reți
nem: un concurs de șah-fuiger 
rezervat oamenilor muncii din 
întreprinderi. și instituții. Pe 
primele 3 locuri : 1. I. Mihuț 
(C.E.T.), 2. L. Osatchi (Crișul), 
3. I. Munteanu (Voința); peste 
1000 de participanți, din li co
operative meșteșugărești, mem
bri ai A.S. Voința Oradea s-au 
întrecut în competiții la 5 
discipline, pe primele locuri 
situîndu-se la : fotbal redus — 
1. Prestarea, 2. Electrometal, 3. 
Arta — Crișul; handbal fete : 
1. Tricotextil, 2. încălțămintea, 
3. Cootex ; handbal masculin
— 1. Lemnul ; „Crosul fetelor"
— 1. Doina Drugoș (Electrome-
tal); orientare turistică — 1.
Electrometal, 2. Munca, 3. în
călțămintea. Clasament final al 
întrecerilor : 1. Cooperativa E- 
lectrometal, 2. Tricotextil, 3. 
Arta — Cri.șana. (I. GHIȘA, 
coresp.).

• PITEȘTI. în întregul ju
deț Argeș au loc ample mani
festări sportive omagiale. Prin
tre acestea se numără și „Fes
tivalul sportului muncitoresc 
argeșcan" la care, în etapa de 
masă, au luat parte peste 15 000 
de tineri și oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții. 
Etapa finală a avut loc la Pi
tești, la cros, șah, popice, te
nis de masă, volei, handbal și 
orientare turistică. întrecerile 
s-au bucurat de mult succes 
și au fost urmărite de nume
roși r-jectatori. (I. fețeanu, 
coresp.).

(Urmare din pag. 1)

Din aceeași profundă gîndire creatoare și 
grijă părintească a izvorit și generoasa ini
țiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
organizare a „Daciadei", o „Olimpiadă a 
sportului românesc", care să devină o ade
vărată mișcare de masă, euprinzind întreaga 
populație a țării în practicarea exercițiilor 
fizice, sportului și turismului de masă și 
care, în același timp, să contribuie Ia dez
voltarea necontenită a sportului de perfor
manță, la descoperirea celor mai talentate 
elemente, capabile să realizeze succese pres
tigioase in reprezentarea țării noastre la ma
rile competiții internaționale.

„Daciada", ajunsă în acest an Ia cea de-a 
IV-a ediție, a impulsionat puternic întreaga 
viață sportivă a țării, a stimulat, pretutin
deni, in cele aproape 15 000 de cluburi și 
asociații sportive, acțiunile și inițiativele 
pentru cuprinderea cit mai largă a cetățe
nilor de toate virstele și profesiile -in nu
meroase și diverse intreceri și manifestări 
organizate sub egida celei mai mari com
petiții naționale din istoria sportului româ
nesc, la ultima ediție luind parte peste 
8 000 000 de tineri și oameni ai muncii, din 
rindui cărora s-au afirmat numeroase ele
mente talentate, cu reale aptitudini pentru 
sportul de performanță și de mare perfor
manță.

Paralel cu dezvoltarea sportului de masă, 
pe baza hotăririlor de partid, a indicațiilor 
și orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ultimele două decenii au fost 
realizate și cele mai viguroase afirmări ale 
sportivilor noștri fruntași în arena interna
țională. In perioada 1965—1985, performerii 
sportului românesc au cucerit la Jocurile 
Olimpice, Campionatele mondiale și europe
ne și Ia Campionatele mondiale universitare 
peste 1 200 de titluri și medalii, dintre care 
aproape 320 de aur, un bilanț care cuprinde 
și cele 53 de medalii cîștigate Ia ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice, de la Los Angeles.

Bilanțul acestor „decenii de aur" ale spor
tului românesc cuprinde, de asemenea, nu
meroase titluri și medalii cucerite la Cam
pionatele mondiale și europene de tineret și 
juniori, la Jocurile Balcanice și la alte com
petiții de amploare.

Sînt succese care exprimă responsabilitatea 
patriotică a sportivilor noștri fruntași față 
de misiunea de onoare încredințată de nartid, 
personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a cerut ca, prin victorii cit mai impor
tante, tricolorii' să contribuie la păstrarea 
și sporirea înaltului prestigiu de care Româ
nia se bucură pe plan mondial, rezultat al 
realizărilor pe care le obține în dezvoltarea 
internă, al politicii de pace și colaborare pe 
care o promovează și care i-au adus stima 
și respectul întregii lumi. Au fost și sint 
mulți acei sportivi fruntași, mari campioni

CONSTRUCTORII 
PE PODIUMUL 

„DACIADEI"
Finaliștii ediției a VlI-a a 

„Cupei constructorului" — 150 
de tineri, reprezentînd pe cei 
peste 55 000 de muncitori, teh
nicieni și ingineri care au luat 
parte la prima etapă a com
petiției — și-au desemnat 
campionii, pe mai multe baze 
sportive ale Capitalei. O în
trecere — finală în cadrul 
„Daciadei" — care s-a bucurat 
de cele mai frumoase auspicii 
(organizare, program cultural, 
vizite la principale obiective 
social-culturale ale Bucureștiu- 
lui etc.), asigurate de Comite
tul Uniunii Sindicatelor din 
Ministerul Construcțiilor In
dustriale, în colaborare cu 
secția Sport a U.G.S.R. și 
C.N.E.F.S.

La mtr.eceri au luat parte 
numeroși fruntași în muncă, 
cum sînt, de exemplu, hand- 
baliștii de Ia T.U.G.T.C. iași, 
care au avut și satisfacția de 
a încheia pe prima treaptă ■ 
podiumului turneul final, îna
intea celor din Dîmbovița și 
Harghita.

Rămînînd în domeniul „jocu
rilor sportive" să amintim de 
turneul de volei, încheiat, după 
o dispută frumoasă, cu succe
sul tinerilor Constructori de la 
T.A.G.C.M. Bacău, talonați 
foarte strîns de cei de la în
treprinderea de reparații din 
Ploiești. Voleiul se află și lingă 
inima constructorilor din Alba

Secvență din proba alergătorilor de cros, viu disputată pină la 
linia de sosire... Foto : Aurel D. NEAGU

și Vîlcea, situați pe locurile 3 
și, respectiv, 4.

Mai echilibrată decît în edi
țiile precedente, întrecerea de 
cros a dat cîștig de cauză Pe- 
truței pricop (I.A.C.M. Vaslui), 
cu un finiș mai bun — la 
capătul celor 1500 de metri — 
decît Elena Albescu (A.C.M. 4 
București) și Ecaterina Drăghi- 
cescu (A. C. Ind. Slatina). în 
cazul băieților (3 000 m),
disputa pentru podium s-a dat 
între Attila Papp (A.P.J. 
Miercurea Ciuc), Aurel Ciu- 
ehiță (C.A.C.G. Ind. București) 
și Mihai Grindei (I.A.C.M. 
Vaslui), clasați în această or
dine, dar la o diferență de 
cîteva secunde !

întrecerea rezervată jucători
lor de popice (100 bile izolate) 
a consemnat victoria lui A- 
drian Peteu (A.C.M. 5 Bucu
rești). Mai greu a fost să se 
stabilească ocupantul locului 
secund, lucru realizat după un

români, earc au făcut totul pentru a răspun
de așa cum se cuvine acestei misiuni, cuce
rind pentru culorile scumpe ale patriei cele 
mai înalte onoruri sportive: Nadia Comăneci, 
Ivan Patzaichin, Ecaterina Szabo, Ștefan Ru- 
su, Ion Draica, Vasile Andrei, Anișoara Stan- 
ciu, Doina Melinte, Maricica Puică, Sanda 
Toma, Valeria Racilă, Nicu Vlad, Vasile Stin
gă, Corneliu Ion etc. In același timp, s-a 
afirmat tot mai mult, in această perioadă, 
școala românească la gimnastică, caiac-ca
noe, lupte, handbal, tir, canotaj, haltere, ju
do, la unele probe de atletism, ceea ce do
vedește potențialul ridicat și multilateral al 
sportului de performanță din țara noastră.

In primul semestru al acestui an, perioadă 
de însuflețiioare angajare revoluționară, in 
care întregul popor a intimpinat cu succese 
deosebite, cu minunate fapte de muncă si 
de viață Împlinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului, mobilizați 
de hotăririle și programele adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, sportivii, 
eadrele tehnice, întregul activ al mișcării 
sportive și-au sporit eforturile pentru obți
nerea unor noi succese — omagiu fierbinte 
și entuziast adus Ia această sărbătorească 
aniversare. In cadrul amplului program al 
manifestărilor prilejuite de Anul Internațio
nal al Tineretului, strălucită inițiativă a 
României socialiste, precum și al competiției 
sportive naționale „Daciada" au fost organi
zate, in etapa de iarnă, 12 finale pe țară 
la sportul de masă și 27 de finale la sportul 
de performanță, iar in etapa de vară, afla
tă în curs de desfășurare, 63 de finale pe 
țară la sportul de masă și 72 la sportul de 
performanță. Raportul sportiv omagial cu
prinde, de asemenea, depășirea principalilor 
indicatori ai Programului de dezvoltare a 
mișcării sportive, eu privire la numărul par- 
ticipanților la întrecerile și manifestările din 
cadrul „Daciadei", la trecerea normelor Com
plexului „Sport și Sănătate" și ia activită
țile turistice de masă, precum și cucerirea 
unui număr de 120 de medalii, dintre care 
41 de aur, Ia Campionatele mondiale, euro
pene, balcanice și Ia concursurile „Prietenia".

Cu cele mai alese ginduri și sentimente de 
dragoste și recunoștință față de parlid, față 
de secretarul său general, tineretul sportiv 
al patriei, milioanele de practicanți ai exer
cițiului fizic, toți performerii sportului româ
nesc, întregul activ al mișcării noastre spor
tive se angajează cu fermitate să-și îndepli
nească in și mai bune condițiuni importan
tele sarcini ce i-au fost încredințate, să facă 
totul pentru a obține succese tot mai impor
tante, tot mai prestigioase, demne de epoca 
de glorie pe care o trăim — „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

HARALAMBIE ALEXA 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

baraj (!) între Marian Con- 
deescu (A.C.M. 7 București) și 
Ion Filip (T.A.G.C.M. Bihor). 
Marian Condeescu s-a detașat 
la o diferență, doar, de o 
bilă...

în fine, în turneul final de 
tenis de cimp, reprezentantul 
I.A.C.M. Brăila, Ciprian Găe- 
tan, s-a impus în fața princi
palului său adversar, Gabriel 
Cărăușu (I.A.C. Ind. Constanța) 
cu 6—3, 6—4. Andrei Knop
(I.A.C.M. Arad) a ocupat locul 
3, iar Constantin Carp 
(I.A.C.M. Sălaj) locul 4.

Ceea ce ținea să remarce u- 
nul dintre reprezentanții or
ganizatorilor, tovarășul Gh. Năs- 
tase, „competiția șl-a îndepli
nit scopul, jn primul rînd pen
tru că a reușit să atragă in 
sport pe tinerii constructori 
din TOATE județele, avind, 
astfel, o largă arie de masă".

Tibariu STAMA
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ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Doua decenii care au propulsat 

mișcarea sportivă românească, in an
samblul ei, spre cote fără precedent, 

dimensiunile impresionante de astăzi, spre o nouă calitate, 
perspective tot mai strălucite. Două decenii în care, pas cu 
activitatea de educație fizică și sport și-a fundamentat o 

și prestigioasă istorie, beneficiind de valoroase orientări

spre 
spre 
pas, 
nouă , 
în plan conceptual, de prețioase indicații și îndrumări generos 
oferite de partid, de secretarul său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU. încă de la începutul acestei epoci noi, caracte
rizată printr-un remarcabil avînt, prin suplețe și dinamism, ac
tivitatea sportivă s-a bucurat de un statut nou, stimulator, in 
rîndul celorlalte activități sociale, de un loc distinct în docu
mentele de partid și în legislația țării. Astfel, nu putem să nu 
amintim și cu acest prilej importanța pe care au avut-o prima 
Lege a sportului (Legea nr. 29/1967), votată de Marea Adunare 
Națională, în al cărei prim articol se spune : „Educația fizică 
și sportul in Republica Socialistă România constituie activități 
de interes național", includerea acestui domeniu în documentele 
Congreselor partidului, în Hotărîri ale C.C. al P.C.R., și in 
Programul partidului, ’ Mesajele adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conferințelor pe țară ale mișcării noastre sportive, 
multe alte documente și inițiative care au jalonat progresul ne
contenit al acestui sector.

Ansamblul de gimnastică ritmică al liceelor bucureștene din sectorul 1, intr-o frumoasă 
evoluție recentă, pe stadionul „23 August"

GRATIE SI
U >1

STRĂLUCIRE IN ARENA...
„DACIADA"-0 TREAP

Desigur, în concepția partidu
lui, a secretarului său general, 
educația fizică și sportul își gă
sesc rațiunea esențială în con
tribuția acestora la sporirea vi
talității întregii națiuni, a gra
dului de sănătate a populației, 
a energiilor fizice și intelec
tuale ale poporului, la petrece
rea timpului liber de către oa
menii muncii de toate vîrstele 
într-un mod cit mai util și plă
cut, la educarea prin sport a 
maselor în spiritul celor mai a- 
lese însușiri politice, civice, psi
hice. morale și patriotice. De 
aici, locul și rolul de mare în
semnătate acordat activității 
sportive de masă, sportului pen
tru toți. în acest context, defi
nitorie pentru impresionantul 
salt calitativ al activității spor
tive de masă din ultimii ani 
este apariția competiției poli
sportive naționale „Daciada".

Expresie concretă, vie și con
vingătoare a gîndirii creatoare, 
dinamice, novatoare a conducă
torului partidului și statului 
nostru, din a cărui inițiativă 
generoasă a luat ființă, „olim
piada românească" a însemnat 
o treaptă nouă superioară în a- 
firmarea sportului în viața so
cietății. Milioane de oameni de 
toate vîrstele s-au adăugat ast
fel altor milioane în practicarea 
exercițiilor fizice sub cele mai 
diverse forme, astfel încît miș
carea noastră sportivă se mîn- 
drește acum cu angrenarea în 
activități sportiv-recreative a 
peste o treime din populația 
țării, chezășie a împlinirii în
tr-un viitor apropiat a obiecti
vului fundamental — cuprinde
rea întregului tineret, a altor 
categorii de cetățeni în aseme
nea activități folositoare întă
ririi sănătății, a capacităților de 
muncă și creație. Pe de altă 
parte, „Daciada" a adus un su
flu nou în baza de masă a per
formanței, oferind acesteia un 
cîmp mai larg de selecție, de

GRANDIOASE
Contururile noi, la dimensiuni 

gigantice față de trecut, pe care 
le-a căpătat activitatea noastră 
sportivă în aceste două decenii 
mănoase nu pot fi privite în a- 
fara contextului unui generos 
efort de asigurare a condițiilor 
materiale adecvate. Mari sta
dioane, moderne săli de sport 
polivalente de mare capacitate, 
piscine si patinoare acoperite, 
ample complexe și parcuri spor
tive. instalații pentru practica
rea sporturilor de iarnă, baze 
de agrement și locuri de joacă 
In cartiere — toate beneficiind 
de un grad înalt de confort și 
funcționalitate — împînzesc as
tăzi toate localitățile și stau 
deopotrivă la dispoziția sporti
vilor de performanță și a tutu
ror celorlalți iubitori ai exerci
țiului fizic. Niciodată în istoria 
sportului românesc nu s-au 
înălțat mai multe și mai fru
moase edificii sportive ca in 
ultimele două decenii. Dacă ne 
gîndim numai la faptul că nu
mărul marilor săli pentru jocuri 
sportive construite în acest răs
timp depășește cifra de 30, că 
aproape toate bazinele de înot 
acoperite și patinoarele artifi
ciale au „acte de naștere" sem
nate după 1965, argumentele ni 
s-ar părea suficiente și eloc
vente pentru amploarea și cali-

l NOUA, SUPERIOARA
depistare a talentelor. Din ma
rea arenă a competiției națio
nale numeroase elemente dotate 
au luat drumul cluburilor, unde 
și-au perfecționat cunoștințele 
tehnice. în diverse ramuri de 
sport, afirmîndu-se nu numai 
în competițiile interne de per
formanță. ci și în mari întreceri 
internaționale.

Găsindu-șî adevăratul său fă
gaș, un nume cu adînci semni
ficații patriotice, un conținut 
nou și bogat servind mai com
plet nobilele sale țeluri, activi
tatea de educație fizică și sport 
și-a asigurat atașamentul unor 
mase largi în toate mediile so
ciale, pătrunzînd viguros în 
școli și grădinițe, în întreprin
deri și instituții, în cooperative 
agricole de producție sau în u- 
niversități etc., într-o paletă 
tot mai bogată de forme. Mari 
Si impresionante festivaluri po
lisportive. atrăgătoare manifes
tații și duminici cultural-spor
tive, ample crosuri de masă, 
captivante acțiuni turistice, pa
sionante „campionate de casă" 
se îmbină fericit cu felurite for
me necompetiționale, cum sînt 
gimnastica la locul de muncă, 
trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate", gimnastica 
de înviorare și de întreținere, 
cu acțiuni de inițiere în disci
pline realmente utile sănătății, 
muncii și vieții. în această pu
ternică efervescentă creată de 
„Daciadă" au înflorit și rodit 
numeroase inițiative locale, pri
mite cu mare entuziasm, prin 
care s-au valorificat deplin 
tradiții și condiții naturale, 
preferințe și aptitudini...

Confluența tuturor acestor 
forme de practicare a exercițiu
lui fizic și sportului în matca 
largă a competiției naționale, 
sub stimulatoarele ei însemne, 
conferă forță și stabilitate miș
cării noastre sportive, afirmării 
eî viguroase în viața societății.

EDIFICII ÎN
tatea superioare înregistrate în 
făurirea bazei materiale a spor
tului. Dar acestor grandioase e- 
dificii li se adaugă mii de baze 
simple, amenajate pe lîngă uni
tățile economice și școlare, îm
bogățind un valoros patrimo
niu...

Un patrimoniu care numără 
azi peste 15 000 de baze sportiva, 
adevărate oaze de sănătate, vi
goare și voie bună, laboratoare 
ale marii performanțe. Baze cu 
care iubitorii de sport — și nu 
numai ei — se mîndresc pe bună 
dreptate și La care mulți dintre 
beneficiari au pus cu entuziasm 
umărul în sute de mii de ore 
de muneă patriotică, baze care 
înfrumusețează peisajul edilitar 
al localităților patriei. înscriin- 
du-se între realizările impor
tante ale acestor ani.

Toate aceste împliniri în do
meniul bazei materiale se dato
rează grijii permanente, spriji
nului deosebit acordate de par
tidul și statul nostru mișcării 
sportive. Articolul 25 din „Le
gea sportului" care precizează 
că „Statul alocă fonduri de in
vestiții pentru construirea și a- 
menajarea de baze sportive, a- 
cordă dotații de la buget și te
renuri necesare activității spor
tive" și-a aflat în acești ani

Una dintre mentalitățile înve
chite — și care a fost serios 
zdruncinată în această epocă 
marcată de gindirea social-poli- 
tică și spiritul revoluționar al 
secretarului general al partidu
lui —, a fost și este cea refe
ritoare la rolul și locul femeii 
în societate. Pornind de la con
cepția nouă elaborată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, desti
nul femeii ca om al muncii, 
creator de bunuri materiale și 
spirituale, ca activist politic ți 
obștesc, ca educator al tinerei 
generații a cunoscut coordonata 
care concordă cu normele eticii 
Si echității. Dacă înainte exista 
împămîntenită ideea că anumite 
profesii și munci cu grad mai 
înalt de dificultate și finețe, ac
tivități sociale și funcții de con
ducere sînt apanajul bărbaților, 
astăzi astfel de concepții ero
nate, prohibitive au intrat in 
desuetudine. Femeia a dobîndit 
dreptul plenar la afirmare po
trivit capacităților intelectuale, 
nivelului de pregătire, calități
lor politice, profesionale și mo

ARMONIOASĂ DEZVOLTARE ÎN PLAN TERITORIAL
Una dintre realitățile peisa

jului sportiv al țării o repre
zintă, fără îndoială, extinderea 
activității de masă și de per
formanță pe întregul teritoriu. 
Dacă înainte de 1965 se mai 
vorbea de centre cu vocație 
sportivă — afirmație susținută 
de existența în aceste așezări 
a unor vechi și bogate tradiții 
— după cum se vorbea și de 
existența unor „pete albe" pe 
harta sportului, astăzi asemenea 
disocieri sînt mai greu de făcut 
Numeroase zone aflate mai în 
umbră au ieșit treptat la lumi
nă, unele cu multă prospețime 
și vigoare, cu entuziasm și sete 
de afirmare, etalînd nebănuite 
resurse.

Un prim și puternic impuls în 
realizarea echilibrului, a unei

PATRIMONIUL
frumoase proiecții in realitate. 
Și, dacă sportul românesc se 
mîndrește acum cu rezultate 
strălucite atît in activitatea de 
masă, cit și în cea de perfor
manță, este firesc să conchidem 
că Ia temelia lor a stat asigu
rarea unei baze materiale va
loroase și îndestulătoare. Este 

rale, iscusinței, talentului și as
pirațiilor sale. Și nu în limite 
impuse de tradiții și mentali
tăți învechite. Practica a dove
dit că acest meritat credit acor
dat femeii a adus un suflu nou 
în întreaga activitate economico- 
socială, ea reușind să se afirme 
în cele mal diverse domenii, în 
știință, cultură și artă, în toate 
profesiile cerînd mare putere 
de concentrare și dexteritate, 
chiar și forță, in conducerea u- 
nor mari colective, a unor uni
tăți economice sau departamen
te, în activități politice și orga
nizatorice etc.

în această optică nouă, a cres
cut aportul femeii și In activi
tatea de educație fizică și sport. 
Ea este acum mai prezentă ca 
oricînd pe terenul de sport, a- 
tît ca beneficiară a foloaselor pe 
care practicarea exercițiului fi
zic 1 le aduce pe planul sănă
tății, al călirii și armoniei tru
pești, al recreării și odihnei ac
tive, cit și ca performeră, ca 
dascăl, tehnician sau activist 
sportiv. Este un drept cîștigat 

armonioase dezvoltări în plan 
teritorial l-a dat noua împăr
țire administrativ-teritorială a 
țării, care a înlesnit organizarea 
în condiții superioare a activi
tății de masă și performanță in 
toate localitățile urbane și ru
rale, ieșirea din anonimat a ce
lor rămase în urmă și, în multe 
cazuri, puternice și rapide afir
mări. în cele mai îndepărtate 
colțuri de țară, în largul cîm- 
piilor sau pe văi ascunse de 
munte, in zone în care pînă mai 
ieri oamenii se sfiau să îmbra
ce echipamentul sportiv, aceas
tă activitate a intrat în cotidian, 
devenind ceva obișnuit. S-au a- 
menajat frumoase baze sportive, 
s-au înființat asociații și cluburi 
școlare, muncitorești și sătești, 
se organizează curent manifes-

SPORTULUI
și motivul pentru care tineretul 
patriei, toți oamenii muncii iu
bitori de sport și practicanți ai 
sportului își manifestă Întot
deauna gratitudinea față de par
tid și secretarul său general, 
pentru minunatele condiții ofe
rite pentru pregătire, pentru 
destindere și recreare... 

— șl onorat —, o firească șansă 
de afirmare plenară. Ca urmare, 
participarea elementului femi
nin la activitatea sportivă de 
masă a atins acum cote impre
sionante. A fost chiar nevoie să 
se organizeze competiții dedica
te numai femeilor, pretutindeni 
desfășurindu-se ample „Festi
valuri ale sportului feminin" 
sau „Cupa femina" la mai multe 
discipline, sau frumoasele „seri 
ale Daciadei", sau festivaluri 
ale fetelor etc. Pe de altă parte, 
sportul românesc se mîndrește 
cu strălucite performanțe inter
naționale. cu mari succese, cu 
titluri olimpice mondiale și eu
ropene obținute de sportive, de 
minunatele noastre gimnaste, 
atlete, canotoare, jucătoare de 
popice etc. Succese care le în
trec numeric și valoric pe cele 
ale sportivilor noștri. Și con
semnează faptul că primul titlu 
de Erou al muncii socialiste a- 
cordat unui spprtiv a revenit u- 
nei fete. Una dintre numeroa
sele noastre „fete de aur"...

tații și competiții de masă și de 
performanță care lărgesc con
tinuu cercul adepților exercițiu
lui fizic și ai spectacolului spor
tiv. Ca atare, pe meleaguri noi. 
dar deosebit de fertile, au în
ceput să se afirme, prin inter
mediul marii competiții națio
nale „Daciada", numeroase dis
cipline care-și găseau acolo o 
valoroasă rezervă de talente. 
Datorită acestui prețios fond u- 
man, sportul de masă și de per
formanță a cunoscut o ascen
siune fără precedent pe melea
guri maramureșene, sălăjene, 
vîlcene, mehedințene, severine
ne, în cîmpia Bărăganului etc., 
au fost posibile recentele afir
mări în sporturile de iarnă a 
unor tineri din Tara moților, 
din Țara de Sus a Moldovei, 
din Vrancea, Dîmbovița sau 
chiar din zonele de cîmpie, au 
intrat în circuitul marii perfor
manțe noi și valoroase centre 
de gimnastică, lupte, atletism, 
haltere, sporturi nautice, jocuri 
sportive. Forțe noi. proaspete 
care s-au adăugat in chip feri
cit centrelor cu tradiție, comple- 
tînd un tablou vast al activită
ții de masă, dind vigoare și stră
lucire performanței. Multe din 
marile realizări din ultimul 
timp ale sportului românesc, in 
ambele sale laturi, își află ex
plicația în explorarea acestor 
bogate rezerve...

Pagină realizată de 
Aurelian BREBEANU

Sala sporturilor din Tirgu 
Mureș, una dintre cele 
peste 30 de săli poliva
lente construite în ulti

mele două decenii
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„EPOCA NIC(
EPOCA CELUI MAI IMPETUOS t

destine Împlinite
SUB SOARELE CELOR DOUĂ DECENII

„PENTRU ONOAREA

gimnastă a tu-Cea maz mare 
mii. românca Nadia Comaneci, 
exemplu pilduitor pentru sim

bioza muncă—talent

SI PRESTIGIUL PATRIEI**
9

Tînăra și excepționala gimnastă română, care a deschis, în 1975, 
la Skien în Norvegia (4 medalii de auir și una de argint la „europene ), 
o eră nouă pentru gimnastica feminină, era, se știe prea bine, Nadia 
Comăneci. în condițiile minunate asigurate de partidul și statui nos
tru, talentul Nadiej a înflorit în permanentă în anii următori, ea re
purtând succese strălucitoare pentru gimnastica și mișcarea sportivă 
românească în cele mai mari competiții, mondiale și olimpice. După 
terminarea activității competiționale ea s-a realizat deplin și pe li
nie profesională : a absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport 
din București, iar ca antren oare tânăra comunistă Nadia Comăneci 
își aduce acum o importantă contribuție la instruirea șl educarea 
gimnastelor din lotul țării care se pregătește pentru Universiada .din 
^Jc’are’ a fost cel mai important succes pc care l-ai repurtat în 
cariera de sportivă de performanță", am intrebat-o pe Nadia Co
măneci. . .

„După cum se știe, In cei mai bine de 10 am în cane am rost 
sportivă activă, am participat la sute de concursuri. Am câș
tigat medalii de aur la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale, 
ani învins de trei ori consecutiv în campionatele europene. Vă voi 
spune, însă, cu toată sinceritatea că m-aii bucurat toate succesele 
mele, deoarece cred că nu poate fi satisfacție mai mare pentru un 
sportiv dedt aceea de a obține victorii pentru onoarea și prestigiul 
patriei sale. Am simțit întotdeauna o mare mîndrie la obținerea unul 
succes, pentru că numele meu era legat de fiecare dată de numele 
țării, România, în care m-am născut și ta care aim beneficiat de 
cele mai bune condiții de viață și lucru, pentru a-mi desăvîrsi mă
iestria. Dar, mal presus de orice, pentru mine vor rănune întotdeauna 
însorise în inimă momentele înălțătoare din acel 19 august 1316, cad 
președintele țării noastre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU șl to
varășa Elena Ceaușescu m-au felicitat șl m-au îmbrățișat cu dragoste 
părintească, cînd ml s-a luminat înalta distincție de Erou al Muncii 
Socialiste și medalia de Aur „Secera și Ciocanul".

Constantin MACOVEI

BILANȚ M EXCEPȚIE AL

LA 20 DE ANI, LAUREAT OLIMPIC
...ln august 1984. de ia Los 

Angeles a pornit vestea despre 
cea dintîi victorie de „aur“ a 
unui halterofil român din isto
ria Olimpiadelor, a unui halte
rofil venit de pe îndepărtatele 
dar frumoasele meleaguri dună
rene : Nicu Vlad.

...în mai 1935. la Katowice, în 
compania elitei continentale, Ni
cu Vlad a demonstrat aceeași 
tărie de granit, intrind cu si
guranță în galeria marilor cam
pioni. Ceea ce a părut la un 
moment dat o surpriză s-a do
vedit a fi o certitudine, o ade
vărată valoare, el înscriind și cu 
acest prilej o premieră : succe
sul unui sportiv din România Ia 
această ir trecere de anverg ură 
europeană.

„Cînd, în urmă cu două decenii, 
an de an, am început să-mi mă
sor înălțimea cu aceea a griului 
și porumbului, am deslușit, aco
lo, la mine acasă, în comuna 
Piscu, și ce înseamnă a munci 
și ce este aceea hărnicie. Apoi, 
la școală, adunînd literă lîngă 
literă, am scris și țară, și Du
năre și Carpați, și om de ome
nie, dar sensul lor adînc l-am 
pătruns cu adevărat abia atunci 
cînd, sus, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premie
re, am văzut apărînd pe marile 
ecrane luminoase, literă cu lite
ră, ca Ia școală, un nume 
scump: ROMANIA !“ — ne măr
turisea, la una din revenirile 
sale victorioase, tînărul cam-

pion român al halterelor.
Nicu Vlad a avut drept pildă 

„un OM, un conducător, o via
tă de erou, o luptă pentru tot 
ce român înseamnă" — așa cum 
cu mîndrie a spus-o la sfîrșitul 
lui ianuarie 1985, cînd a fost 
primit în rîndurile comuniștilor.

care a 
cu brațe 

pentru 
și-a 

pe 
în

Un tînăr obișnuit, 
pornit cu fruntea sus, 
tari să caute „aurul4 
sportul românesc și care 
găsit împlinirea nu numai 
planul performanței, ci și 
viața de toate zilele, asemenea 
tuturor _ colegilor săi de genera
ție. „Ei, flăcăule — îmi spun 
adesea bătrînii satului —- de-ai 
ști cîți băieți falnici ca tine din 
vechile generații dinainte de ’44 
au crescut aici Ia
dar deh, și-au irosit
terile în zadar. Unde să se du
că? Cine să-i ia în seamă? Le 
privesc mîinile care păstrează 
urmele pămîntului muncit cu 
dragoste, îi ascult și mă gîn- 
desc că pot și mai mult, că tre
buie să pot și mai mult. Altfel 
cum aș putea răsplăti toată în
crederea ce mi s-a acordat, toa
tă investiția morală și materială 
din toți acești ani? Ani care 
pentru mine, pentru noi toți, se 
încheagă în cea mai rodnică 
perioadă din întreaga istorie a 
patriei."

A munci și a trăi în chip 
comunist — două noțiuni care 
pentru Nicu Vlad — a cărui 
vîrstă este aceeași ou vîrsta de

noi, 
pu-

Surpriză plăcută la J.O. ’84, o 
certitudine a marii performanțe 
in acest an, halterofilul Nicu 
Vlad^ este totodată o mare spe
ranță a sportului românesc 
pentru actualul ciclu olimpic

aur a patriei, deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului — 

a 
Și

înseamnă marea dorință de 
aduce sportului românesc noi 
strălucitoare trofee.

Emanuel FANTANEANU

DE LA CROSUL ÎNCEPĂTORILOR,
PE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ OLIMPICĂ
In toamna atuului juns, anul trpont „ 

966, pe stadionul de prima camninans n- . mulge cronome-

Frumoasa clipă a victoriei : re
putata reprezentantă a atletis
mului românesc, Maricica Pui
că, anunța prin victoria obți
nută la C.M, de cros de la 
East Rutherford (S.U.A.) me
dalia de aur o'^inu^ă l” Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles

196G, pe stadionul de 
la Copou, din „dul
cele tîrg al leșiior", 
a fost organizată o 
competiție de cros 
pentru începători, in
titulată... „concurs de 
selecție". Desfășura
rea întrecerii i-a a- 
tras atenția tînărului 

• profesor Ion Puică, 
asupra celei de a... 
patra clasate, o fată 
blondă, subțirică, cu 
o alergare ușoară, 
naturală.

După acest cros, 
Maricica a rămas a 
atletismului. sport 
căruia l-a dăruit tot 
ce avea mai bun și 
încetul cu încetul, 
ureînd treaptă după 
treaptă, a ajuns sus 
de tot, la valoarea 
pe care i-o cunoaș
tem astăzi, aprecia
tă pretutindeni în 
lume. Atletismul pa
re un sport ușor ; 
căci ce-i mare lu
cru să alergi, să a- 
runci sau să sari ? 
Dar cît de greu se 
urcă. în realita-*'*.  
fiecare treaptă pe 
scara măiestriei spor
tive Maricica Puică 
o poate spune foarte 
bine. Pînă a fi a-

prima campioană o- 
limplcă a cursei de 
3000 m, pe „Coli- 
seum-ul“ din Los 
Angeles, sau pînă a 
fi cîștigat, în 1982. 
la Roma cel dintîi 
titlu al său la cam
pionatele mondiale 
de cros (Ispravă re
editată in *84, la 
East Rutherford), ori 
pînă a fi stabilit, la 
Rletl, în Italia, 
cordul lumii la 
milă, pînă a fi 
juns. on o~**m.  
1985. cea mai 
ale
la 3000 
m, este 
care 
dreaptă 
Dimpotrivă!
ca poate spune 
obiectivitatea șl 
modestia care o 
racterizează cît 
multă muncă l-a .... 
buit centru a învin- 

de cite ori a 
din dinți pen- 
depâși un mo- 
greu dlntr-o 
sau da la an- 

(și nu

re- 
o 

a- 
în 

bună 
lumii 

m si la 5€r 
o cale lungă, 
nu-i

și
deloc 

netedă. 
Marici- 

cu 
cu 

ca
de 

tre-

ge, 
strîns 
tru a 
ment 
cursă 
trenament 
este doar unul!), c^tă 
energie trebuie chel- 
t”’tă și p.«su»ne
este necesară pentru

trului cite o fracțiu
ne de secundă.

Pe drumul de la 
Iasi la Los Angeles, 
la podiumul olimpic, 
și acum mai depar
te, mereu mai de
parte, animată de o 
admirabilă dorință de 
a face ca tricolorul 
României socialiste 
să fluture pe cel mai 
înalt catarg, Marici
ca Puică se arată a 
fi mereu tînără. neo
bosită si ambițioa
să. Victoriile pe care 
le obține nu sînt 
doar ale ei. ci ale 
atletismului româ
nesc, ca si oerfor- 
manțeie de mare re
zonanță internaționa
lă înregistrate în
mari competiții. In
acest an și-a propus 
să cîștige „Marele 
premiu**  al federați
ei nternațlonale, la 
aniul un tiitlu euro
pean și mal apoi..." 
• ”ste, cum snume ea, 
modesta contribuție 
ne care o pot aduce 
la sno-irea nresti* ’’"- 
lni acestei țări, care 
mi-a dat tot”I !“

Romeo VILARA

Dintotdeauna, cifrele au fost cele mai elocvente 
mărturii. Mărturii grăitoare — in cazul sportului 
românesc — și în ceea ce privește dinamica perfor
manței. Iată, de pildă, dacă înainte de 23 August 
1944 se obțineau 18 medalii la marile competiții in
ternaționale, în perioada următoare, pînă în anul 
1984, mișcarea noastră sportivă, ureînd necontenit, 
reușea să-și constituie tezaurul din 237 de medalii 
de aur, argint și bronz, cucerite de „tricolori" la 
Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene.

Adevăratul potențial al tinerelului sportiv din 
România socialistă avea să fie însă pus in valoare 
în cei 20 de ani care au urmat Congresului 
IX-lea al P.C.R., de cînd in fruntea partidului și 
statului se află cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. In 
această „epocă de aur" a țării — pe care o datorăm 
înțelepciunii, și patriotismului fierbinte ale celui mai 
de seamă bărbat al țării, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, și pe care am denumit-o, 
ca un simbol al devenirii noastre, „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU" —, sportul s-a integrat temeinic ritmu
lui dinamic al celorlalte domenii ale vieții societă
ții noastre noi. Transpunînd cu consecvență în viață 
indicațiile secretarului general al partidului, pregă- 
tindu-se cu sîrguință, cu tenacitate, luptînd în ma
rile confruntări cu dîrzenie, cu abnegație și patrio
tism, ambasadorii sportului românesc au realizat cea 
mai spectaculoasă ascensiune, cucerind în acești 20 
de ani de lumină, de viață demnă și prosperă, 1032 
de medalii Ia Jocurile Olimpice, la campionatele 
mondiale și europene, adică de 57 de ori mai mult 
decît înainte de 1944 și de peste 4 ori mai mult 
decît în perioada 1944—1964 ! Adăugind la acest bi
lanț aniversai*  și cele 216 medalii cîștigate de „tri
colorii" universitari Ia Universiade și Campionatele 
mondiale universitare, totalul realizărilor urcă la 1248 
medalii !

în aceste decenii ale celui mai impetuos avînt al 
sportului românesc, drapelul României socialiste s-a 
aflat pe cel mai înalt catarg al marilor competiții 
de 322 de ori, pentru a cinsti lot atîtea izbinzi ! 
„Voinicii din Carpați", cum obișnuiesc să-i numeas- ■ 
că reporterii televiziunii și ai radioului, cronicarii 
ziarelor de pretutindeni, au adus în arene nu numai 
talentul și fantezia, exemplara dăruire și spiritul de 
deplin fair-play, ci și mesajul de pace și prietenie, 
de colaborare și coexistență pașnică între toate na
țiunile lumii, de luptă comună pentru făurirea unui 
viitor senin planetei noastre. Este mesajul încredin
țat de patrie și 
cialiste, stegarul 
pe Pămint,

Fără îndoială, cifrele sînt mărturii elocvente. Dar 
ele se cer a fi completate de fapte pentru a răzbate 
mai ușor și mai profund în conștiința oamenilor. 
Să ne amintim că în această epocă a celor mai 
mari și mai depline împliniri țara noastră a dat 
lumii sportivi care au incintat prin grație, fantezie 
și putere. Nadia nopților feerice ale Montrealului a 
ridicat virtuțile gimnasticii la înălțimi de frumusețe 
neatinse, Ilie Năstase a adus pe courts-urile invada
te de monotonia mișcărilor matematic exacte fan
tezia neîngrădită, acțiunea născută din mare talent, 
în timp ce Ivan Patzaichin se impunea mapamondu
lui sportiv prin alchimia aurului născut din gene
roasă trudă. Nadia la Skien, Montreal, Fort Worth, 
Strasbourg, Moscova — de fapt, In întreaga lume, 
Ilie la Forest Hills, Roland Garros, Wimbledon, Pa
ris și Roma, Ivan Patzaichin la Ciudad de Mexico, 
Miinchen, Moscova și Los Angeles au demonstrat 
sutelor de mii de spectatori și zecilor de milioane 
de telespectatori — prin intermediul unor evoluții 
irepetabile — forța și nivelul înalt ale școlii de 
sport românești. Forță care se bazează pe comu
niunea dintre sportul pentru toți și sportul pentru 
marea performanță, cel din urmă innoindu-se mereu 
cu generațiile atrase in arenă și fortificate de între
cerile „Daeiadei" ; nivel înalt — asigurat de tehni
cieni de elită, crescuți la vatra sportului românesc, 
obișnui ți să-și mărească necontenit aria cunoașterii 
cu ajutorul tuturor științelor care pot face omul mai 
puternic, mai îndrăzneț, mai abil.

Ceea ce impresionează acum puternic lumea spor
tului, după_ ce la început a surprins, este poliva
lența României socialiste în arena performanței. 
Fiindcă, se știe, n-au fost numai gimnastica, tenisul
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de președintele României so- 
nobile pentru pace și liniște

și canoea, c 
tul românes 
după cum i 
marilor izbi 
terele, judo- 
— olimpice 
a sportului i 
ția la creare 
Așa a fost po, 
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petițiile inte: 
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momentul in 
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țiuni in iei 
participante 1 
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rii noastre sț 
de „tricolori" 
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VE CEAUȘESCU" —
r AL MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

SUCCESELE FĂRĂ PRECEDENT
ALE ȘCOLII NOASTRE DE SPORT

în sport, generațiile de performeri se schimbă 
extrem de repede, adeseori performanța rezistă 
scurt timp în fața marilor asalturi, pentru că, 
așa cum s-a spus, sportul este un poligon de 
experiențe, în centrul acestuia aflîndu-se spor
tivul, cel ce duce mai departe, prin talent, efort, 
disciplină și devoțiune, performanța umană, cel 
care se străduie intens să ducă cît mal departe 
limitele acesteia. Sportul, însă — integrat or

ganic în viața socială, fiind influențat de aceas
ta și asimilînd (de asemenea, organic) multiple
le progrese de ordin științific și organizatoric
— este un izvor permanent de apă vie. în con
dițiile societății noastre socialiste el modelind
— prin intermediul celulelor de bază : familia, 
școală, uzina, instituția, clubul, organizațiile po
litice și obștești — adevărate personalități din 
rîndul tinerelor talente ale României socialiste.
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nediul cărora spor- 
ridianele globului, 
trei „ași" făuritorii 
le, handbalul, hal- 
rima și alte ramuri 
puternicei familii 

asemenea, contribu- 
național de medalii, 
■estor două „decenii 
3 recorduri la com- 

1974, la jumătatea 
al, sportivii români 
iale 45 de medalii, 
imii ; in 1979, anul 
va, „tricolorii" rea- 
,europene", obținînd 
ununindu-i pe ai 
trebuie uitat nici 

■lui de amploare de 
fiind de 68 de me- 
emice ascensiuni îl 
a Los Angeles : 53 
ir, locul II pe na-

100 de delegații 
— pentru a con- 
a sportului româ- 

ie a J.O. toate dis- 
fost reprezentate pe 
ot în acest an 1984 
i, succeselor de la 

de la „mondiale", 
ai lumii), și de Ia 
ii Europei). Acest 
că în istoria mișcă- 
ată recoltă obținută 
irile mimpice, cam- 
e *■ i 1

Cei care ar dori să afle „secretul" performanței 
românilor pe podiumul de premiere al marilor com
petiții internaționale ar trebui să privească atent 
palmaresul întrecerilor continentale și mondiale re
zervate tineretului, speranțelor, juniorilor și cadeților. 
Ar observa astfel că școala sportului românesc iși 
promovează talentele —- spre validare —- pe aceste 
arene, cele ale căror perspective sînt confirmate in 
disputa cu elita generației lor fiind, apoi, cooptate 
în reprezentativele de seniori. Edificator este faptul 
că numai în prima jumătate a acestui an aniversar, 
puternic stimulați de dorința de a obține cit mai 
multe și mai strălucitoare succese PE CARE SĂ LE 
DEDICE ÎMPLINIRII A 20 DE ANI DE LA CON
GRESUL AL IX-LEA AL P.C.R., tinerii noștri spor
tivi au obfinut, la „mondialele" rezervate categoriei 
lor de virstă, 20 de medalii, dintre care 7 de aur, 
iar la „europene" 21 (8 de aur).

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", epoca marilor 
prefaceri, a înaltelor culmi atinse de patria noastra 
pe drumul necontenit ascendent al bunăstării și ci
vilizației, și-a pus puternic amprenta și asupra dez
voltării mișcării sportive. De aur au fost și anii 
sportului, ani in care „tricolorii", beneficiind de 
părinteasca grijă a marelui bărbat de stat, de ne
prețuitele sale îndrumări, au realizat — pentru patria 
dragă — performanțe de excepție, au cucerit victo
rii spectaculoase, o glorie aplaudată în lume. Ur- 
mînd exemplul suprem de patriotism înflăcărat, de 
neodihnă creatoare, de luptă pentru un viitor feri
cit pe care ni-1 oferă zi de zi încercatul nostru con
ducător, tinerii sportivi ai României socialiste vor 
urca — în muncă și in sport — noi piscuri, vor 
contribui cu întreaga lor ființă la ridicarea celui 
de-al treilea deceniu al „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
la cote încă și mai înalte, la înălțimi record.

Hristache NAUM

Așa cum sublinia cu căldură 
președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, suc
cesele sportivilor români în 
cele mai mari întreceri" de
monstrează „faptul că un tinăr 
liber, stăpîn pe destinele sale, 
un tineret care trăiește într-o 
țară socialistă poate să aspire 
la cele mai înalte succese în 
sport, ca și in toate domeniile 
de activitate". Si convingerea 
secretarului general al partidu
lui reflectă o realitate a vieții 
noastre, al cărei dinamism spe
cific ultimelor două decenii — 
perioadă care, inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, este 
înscrisă în conștiința națiunii 
sub denumirea de „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU" — s-a 
materializat și în marea per
formanță sportivă românească, 
prin succese fără precedent, de 
largă rezonanță internațională, 
în arena olimpică și mondială.

Promovarea $i afirmarea

de noi talente
In noua calitate a muncii și 

a vieții, cerință absolut indis
pensabilă devenirii societății 
noastre pe spirala progresului, 
s-a înscris și sportul, acordînd 
o atenție sporită ridicării ni
velului general al performan
ței, promovării și afirmării pe 
scară tot mai largă a noi și 
noi talente din rîndul tineri
lor, cultivării în rîndul tuturor 
organizațiilor sportive a unui 
climat de muncă temeinică, de 
înaltă exigență și responsabi
litate, de ordine și disciplină. 
Aceste linii de forță, perma
nențe ale unui proces forma
tiv, educativ, se cer însă racor
date atît la cerințele momen
tului, cît și la cele care che- 
zășuiesc perspectiva marii per
formanțe. Sarcini care intră în 
atribuțiile școlii românești de 
sport cu diversele sale ramuri. 
Și cît de adecvate sînt în acest 
context chemările însuflețitoa- 
re adresate recent de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu 
prilejul alegerii sale ca 
membru titular și președinte 
de onoare al Academiei Repu
blicii Socialiste România : „Să 
pornim permanent de la fap
tul că nu există lucruri care 
nu pot fi cunoscute, ci numai 
lucruri necunoscute încă, dar 
că stă în puterea omului ca, 
prin cutezanța sa, să desco
pere noi taine și noi legi • ale 
naturii, să acționeze pentru a 
le pune în serviciul omului, 
al bunăstării omenirii, al co
laborării și păcii". Găsind căi 
originale de urmat, refuzînd 
șablonul unei pregătiri inadec
vate condițiilor noastre con
crete, dar aplicînd cu spirit 
novator noutățile antrenamen
tului modern, așezînd la teme
lia performanței efortul de 
muncă și creație șl prețuind 
cum se cuvine investițiile ma
teriale șl morale ale partidu
lui și statului, școala româ
nească de caiac-canoe, lupte, 
handbal, gimnastică, canotaj, 
tir, scrimă — ca să enumerăm 
cîteva discipline olimpice care 
s-au ilustrat în aceste două 
decenii prin succese de mare 
prestigiu pentru sportul româ
nesc — au reușit să investi
gheze eficient bogatul fond u- 
man, aducind la lumina marii 
performanțe inicrna'ionr.’e noi 
și noi tinere t"'c“te, c~ ’’n- 
du-!e ci experiența valorilor 
consacrate.

Măricel Voinea, reprezentant de frunte al școlii românești de 
handbal, apreciată in întreaga lume

înalta ștacnctâ a rcziiiiaiciar 

și perspectiva olimpică
Dcsfășurînd o muncă tenace, 

fără răgaz sau delăsare, țin
tind mereu, cu cutezanța fap
tei cotidiene sau a gîndirii 
prospective, piscul înaltei per
formanțe, tehnicienii, antreno
rii, sportivii, cercetătorii și ac
tiviștii din multe domenii ale 
sportului au reușit nu numai 
să mențină sus, de-a lungul 
anilor, ștacheta propriilor mari 
rezultate, ci să și deschidă noi 
perspective fiecărui ciclu olim
pic. De la generația lui Gheor- 
ghe Berceanu, Constantin Ale
xandru și Nicolae Martinescu 
la cea a lui Ștefan Rusu, Ion 
Draica și Vasile Andrei, școala 
românească de lupte greco- 
romane a adus, prin voinicii 
săi, patrimoniului sportiv na
țional peste 200 de medalii din 
întrecerile olimpice, mondiale 
și europene. Intre campioana 
olimpică de la Montreal ’76, 
Nadia Comăneci, și cea de la 
Los Angeles ’84, Ecaterina 
Szabo, gimnastica feminină ro
mânească a avut ca trăsătură 
de unire o lume a copilăriei 
și jocului prin gimnastică, prin 
mișcarea organizată, prin sport 
și sănătate, de la vîrstele fra
gede ale aspirantelor la marea 
performanță. Drumul lui Ivan 
Fatzaichin, de la primul său 
titlu olimpic, pe lacul Xochi- 
milco, cînd avea 19 ani, in 
Mexic 1968, la ultimul, pe lacul 
Casitas, la Los Angeles 1984, 
cînd împlinise 35 de ani, este 
drumul unui mare talent din
tre fiii Deltei, dar și al școlii 
românești de caiac-canoe, care 
i-a alăturat „bătrînului" Pat- 
zaichin pe mai tînărul Toma 
Simionov. Ștafeta succeselor 
handbalului românesc a fost 
purtată, în acest interval de 
timp, de echipa lui Virgil Hnat, 
Cornel Oțelea și Olimpiu No- 
dea, de cea a lui Cristian Gațu, 
Cornel penu și Valentin Sa- 
mungi, de cea a lui Ștefan 
Birta’an, Radu Voina și Nico
lae Mu“teanu, de cea a lui 
Vasile Stingă, Măricel Voinea, 
Dumitru Berbece și Marian 
p ,...y/[S(3aijfie olimpice ale 

v’-copolcanu (săritura 
în lungime) și Liei Manoliu

(aruncarea discului) în 1968, ca 
și cele -ale „trio“-ului Maricica 
Puică (3 000 m), Doina Melinte 
(800 m) și Anișoara Stanciu 
(lungime) din 1984 au aceeași 
„acoperire în aur" : școala a- 
tletismului nostru feminin, ba
zată pe multă muncă și se
rioasă profesionalitate.

Iar marile succese ale școlii 
românești de sport nu pot fi 
despărțite de contribuția esen
țială a unor tehnicieni repu- 
tați, ca de exemplu loan Kunst- 
Ghermăncscu, Nicolae Nedef, 
Oprea Vlase, Eugen Trofin, 
Lascăr pană (handbal), Maria 
Simionescu (gimnastică), Radu 
Huțan și Nicolae Navasart (ca
iac-canoe), Victor Mociani (ca
notaj), Ion Corneanu (lupte), 
loan Soter, Nicolae Mărășescu, 
Ion Puică (atletism), Alexan
dru Csipler (scrimă).

Pcrlormanța tic azi. 
performanța tic mîinc

Și uri nou venit în marea 
familie a școlii românești de 
înaltă performanță : halterele, 
sport care, după Los Angeles 
1984, cînd a obținut primele 
medalii olimpice (8 la număr, 
dintre care 2 de aur), și-a con
tinuat ascensiunea, în acest 
sezon afirmîndu-se puternic 
prin promițătoarele rezultate 
ale tinerilor Nicu Vlad (cam
pion european de seniori) și 
Andrei Socaci (campion mon
dial și european de tineret), 
reale speranțe pentru actualul 
ciclu olimpic.

Iată, deci, că metodica pre
gătirii marii performanțe se 
îmbogățește mereu, prin pro
pulsarea noului, prin căutarea 
și realizarea simbiozei perfecte 
între sportiv și antrenor, prin 
munca îngemănată într-o e- 
chipă multidisciplinară care 
știe să pună în creuzetul an
trenamentului și recuperării lot 
ce este folositor performanței 
de azi și, mai ales, de miine. 
Ceea ce arată că în această 
permanentă competiție pentru 
obținerea întîietății, care este 
sportul, DE-A LUNGUL ACES
TOR DOUA DECENII ȘCOA
LA ROMÂNEASCĂ ȘI-A DE
MONSTRAT PE DEPLIN VIA
BILITATEA, PERENITATEA.

Pout SLAVESCU



DOUĂ SĂPTĂMÂNI PÎNĂ 14 UN. NOU MfCI 
Al TTNISMNNIIOR NOȘÎRI ÎN „CUPA DAHS“ 
Prof. Ștefan Georgescu ne vorbește despre viitoarea 

Intilnire, România - Egipt
Filele calendarului zboară 

parcă mai repede în această 
vară și iată, privind către ci
frele care marchează prima 
săptămînă a lunii viitoare, ve
dem că ne-am apropiat pe 
nesimțite de partida de „Cupa 
Davis“ România — Egipt, la 
București (2—4 august). Un 
eveniment sportiv așteptat cu 
deosebit interes de către toți 
cei ce urmăresc evoluția națio
nalei noastre în cea mai im
portantă competiție inter-echipe 
a tenisului. Știm prea bine, 
sîntem calificați în semifi
nalele zonei europene, grupa 
„A“, în urma victoriei cu 5—0 
obținută asupra Turciei, luna 
trecută, la Istanbul. Acum, 
partenerii noștri vin purtînd 
panașul unei performanțe deo-. 
sebite.

— Ce știm despre tenismanii 
egipteni ? îl întrebăm pe că
pitanul nejucător al reprezen
tativei României, prof. Ștefan 
Georgescu.

— Nu știm prea mult. Dar 
victoria lor asupra puternicei 
echipe a Ungariei, în turui an
terior, îi recomandă suficient. 
Nu trebuie să avem dubii asu
pra faptului că vom avea in 
față o formație puternică, des
tul de omogenă, oricînd capa
bilă de o surpriză, ca aceea 
amintită. Să precizez. Ungaria 
este, așa cum obișnuim să 
spunem, o „echipă de un om“, 
adică mizind pe un singur ju
cător puternic : Taroczy, . fi
rește. El și-a și cîștigat sim- 
pluriie, la Cairo, dar n-a 
fost suficient. Dacă . al 
treilea punct, necesar deciziei, 
nu venea de Ia echipierul se
cund, Csentay, atunci hoțări- 
ior era dublul. Or, ungurii îl 
au pe Taroczy — laureat al 
ultimului Wimbledon — asociat 
lui Machan, un alt specialist 
recunoscut al jocului de pe
rechi. Iar Taroczy—Machan au 
fost învinși... Dovadă că acești 
tenismani ai Egiptului, în spe
cial titularii, Elsakka și El 
Mchelmy, sint redutabili. Noi 
nu i-asn intilnit pinâ acum, fa
cem cunoștință cu ei direct pe 
terenul meciului celor două re
prezentative. Un meci care, 
prin aceasta, se anunță foarte 
deschis, foarte greu. Fiindcă — 
e clar — dacă un joc eu Un
garia ni se părea dificil, unul 
cu învingătorii acesteia va fi 
și mai dificil !

TREI FRUMOASE
VICTORII

ALE TENISMANILOR
DE LA STEAUA
La Riga, în U.R.S.S., au avut 

loc timp de 7 zile campiona
tele de tenis ale Armatelor 
Prietene. La startul celor 5 
probe s-au aliniat jucătoare și 
jucători din Angola, Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Polonia, 
România și U.R.S.S. Reprezen
tanții noștri, sportivi ai clu
bului Steaua, au realizat per
formanțe meritorii, reușind să 
se claseze de trei ori pe locul 
I și o dată pe locul II. Iată 
rezultatele lor din finale :

Simplu fete : Daniela Moise
— Avdeeva (U.R.S.S.) 6—3,
7—6 ; dublu băieți : Adrian 
Marcu, Răzvan Constantinescu
— Pugaev. Avdeev (U.R.S.S.) 
7—6, 6—4 ; dublu mixt: Da
niela Moise, Adrian Marcu — 
Avdeeva. Avdeev (U.R.S.S.)
6—3, 7—6 ; dublu fete : Danie
la Moise. Daniela Ivana — 
Lapima, Avdeeva (U.R.S.S.) 
3-6, 7—6, 4-6.

Antrenorul sportivilor noștri, 
Dumitru Vîziru, aprecia că : 
„Organizarea întrecerilor a 
fost foarte bună, asigurind par- 
ticipanților condiții optime de 
concurs. Datorită și acestui 
fapt, nivelul disputelor a sa
tisfăcut exigentele tehnicienilor 
și ale spectatorilor. Din for
mația clubului Steaua s-au dis
tins în mod deosebit Adrian 
Marcu. component al repre
zentativei țării pentru „Cupa 
Davis", precum și campioana 
de senioare Daniela Moise. Evo
luțiile _ sportivilor romăni au 
fost răsplătite cu aplauze și 
aprecieri elogioase în nresă“.

Sportul

— Evident, este raționamentul 
care se impune. Si — vorba 
noastră veche — paza bună 
trece primejdia rea...

— Da, în acest sens, încer
căm să facem totul pentru a 
fi cit mai bine pregătiți în 
vederea unei confruntări cu 
miză și răspunderi deosebite. 
Jucătorii lotului , au fost anga
jați, in perioada pregătitoare, 
într-o serie de competiții de 
anvergură menite să le verifi
ce potențialul și să-i aducă in 
formă. Florin Segărceanu joacă 
în Suedia, iar săptămînă viitoa
re va fi la Istanbul, împreună 
cu Adrian Marcu și Andrei 
Dîrzu. In același timp, Lauren- 
țiu Bucur s-a remarcat în cir
cuitul bulgar și acum evoluea
ză într-o serie de turnee în 
Ungaria. Toți vor fi acasă la 
28 iulie, pentru ultimele an
trenamente dinaintea meciului 
cu reprezentativa Egiptului.

— Ne spuneți și care este 
ordinea titularizărilor ?

— Pentru jocurile de simplu, 
purtătorul numărului 1 va fi, 
fără îndoială, Florin Segărcea
nu. Rămîne deschisă doar pro
blema echipierului nr. 2. Aici 
intră în discuție Marcu, Dîrzu 
și Bucur, care vor juca între 
ei meciuri de selecție, Ia înce
putul ultimei săptămini de pre
gătire. Cel mai bun, cel mai 
in formă va intra in echipă. 
Este principiul pe care l-am 
aplicat de cind am venit la 
conducerea tehnică a naționalei 
și nu mă abat de la el.

— Iar pentru dublu, nl se 
Tezervă cumva o surpriză ?

— Daeă se poate numi așa... 
De fapt, o hotărîre firească a 
federației noastre, de a inclu
de în echipă pe Die Năstase, 
pentru formula de dublu. Ilie, 
cu marea sa experiență, cu for
ța sa de joc, incă remarcabilă, ar 
fi de un mare ajutor pentru 
ridicarea randamentului echi
pei. Și nu numai în teren, ci 
și prin simpla sa prezență in 
rindul tinerilor coechipieri, că
rora le-ar insufla încredere și 
dorință de autodepășire. Sint 
convins de aceasta !

Așa stau teci lucrurile acum, 
la exact două săptămini îna
intea primului serviciu în me
ciul de „Cupa Davis" mult aș
teptat. România — Egipt.

Radu VOIA

UN REUȘIT RALIU 

MOTOTURISTIC
La Tulcea s-au desfășurat in 

ultima vreme frumoase mani
festări sportive. Printre acestea 
se numără și raliul turistic pe 
motociclete și motorete Mobra, 
organizat de Comisia județeană 
de motociclism din cadrul 
C.J.E.F.s.

O acțiune de excepție, dacă ți
nem seama de traseul parcurs 
șl succesul de care s-a bucurat 
în rândurile iubitorilor acestui 
sport. Caravana a plecat la 
Constanța, apoi la Negru Vodă, 
de unde a trecut în Bulgaria, la 
Tolbuhin. De aici s-a coborât la 
Varna, pentru a vedea „Nisipu
rile de aur". După un frumos 
sejur, participant!! la raliu s-au 
îndreptat spre Albena, Balcii: și, 
apoi, din nou pe litoralul ro
mânesc.

In Bulgaria sportivii români au 
fost aplaudați cu căldură de 
localnici. La popasuri s-au In
tilnit cu iubitorii motociclismu- 
lul din tara vecină șl prietenă. 
A fost un prilej de a lega prie
tenii și de a cunoaște frumuse
țile șl obiectivele turistice în- 
ttlnite pe traseu.

Dumitru MORARU-SLIVNA

Bicicleta PEGAS — vehicul fărâ combustibil.
Folosind bicicleta PEGAS, Înlăturați sedenta

rismul, vă mențineți condiția fizică și perma
nenta bună dispoziție.

Utilă In deplasările la locul de muncă, cit șl 
In oele de agrement bicicleta PEGAS conferă 
nebănuite satisfacții.

TIPUL DE BICICLETA
PEGAS CLASIC cu cadru, pentru bărbați 
PEGAS CLASIC cu cadru, pentru femei 
PEGAS IDEAL cu cadru, pentru bărbați 
PEGAS IDEAL cu cadru, pentru femei 
PEGAS ROBUSTA ou cadru, pentru băieți 

și fete (destinată copiilor intre 6—10 ani)
PEGAS COMODA cu cadru rigid
PEGAS PRACTIC ou cadru pliabil 
PEGAS MINI 1212 cu cadru deschis 
ERGOCICLU PEGAS PEDALUX ni (medi

cinală)
De reținut •.

La baza hipică din Sibiu

A Vl-a EDIȚIE 

A CAMPIONATELOR 

INTERNATIONALE 

DE CĂLĂRIE 

ALE ROMÂNIEI
Astăzi, la baza hipică din Si

biu, debutează întrecerile din 
cadrul celei de a Vl-a ediții a 
Campionatelor internaționale de 
călărie ale României, competiție 
înscrisă din 1974 în calendarul 
oficial al forului internațional.

în acest an și-au anunțat par
ticiparea călăreți, specialiști în 
obstacole, din Bulgaria, R. D. 
Germană și România, concursul 
oferind un bun prilej pentru ve
rificarea sportivaar Înaintea cî- 
torva competiții de anvergură, 
programate în perioada următoa
re. Dintre competitorii prezențl 
la start se evidențiază Gunther 
Till — cu trei premii cîștigate în 
1980, la Craiova, Friederich Ste- 
ling — învingător în „Marele 
Premiu" Iri 1983, precum și Rii- 
diger Lampe și Arndt Jungenel, 
ambii bine cotati în clasamentele 
R. D. Germane. La rindul ei, e- 
chipa Bulgariei este compusă din 
cîtiva călăreți care se pregătesc 
cu asiduitate pentru Campiona
tele Balcanice de la Istanbul 
(7—17 septembrie) : Djenko Sa- 
bev, Todor Todorov, Vlatșko 
Gospodinov, Teodora Țoneva, 
Naiden Dedkov, Nikolai Ignatov, 
Tihomir Liubenov, Ludmila Kunt- 
ceva.

Călăreții români — și ei cu o- 
biective importante In perioada 
următoare — se prezintă la start 
cu o garnitură puternică, iar re
zultatele de la concursurile tn- 
temaționale anterioare (Gruia 
Deac a cîștigat „Marele Premiu" 
la Hortobagy) îndreptățesc 
speranța unei comportări bune • 
sportivilor. Vor fi prezenți. prin
tre alții. Dumitru Velea, Alexan
dru Bozan. Florin Stoica, Gruia 
Deac. Ionel Bucur. Otto Fabich, 
Marian Feraru (componențl al 
lotului de seniori). Ioana David, 
Cristina Ștefănescu, Mariana 
Moisei. Ligia Ilin, Constantin Al
bert, Albert Mocanu, Tltel Ră- 
ducanu, Gheorghe Ciaudiu, loan 
Țincu, care aspiră la un loc în 
echipele reprezentative de fete Și 
juniori.

Așadar, astăzi, de la ora 15,30, 
după festivitatea de deschidere, 
în program figurează Întrecerile 
In cadrul „Premiului de deschi
dere" și „Premiului Federației".

De azi, pe lacul Pantelimon, In cadrul „Daciadei“

CANOTORII. LA STARTUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Astăzi, pe lacul Pantelimon 

din Capitală, incep — în ca
drul „Daciadei" la sportul de 
performanță — întrecerile Cam
pionatului republican de cano
taj pentru seniori. La această 
importantă regată participă 
sportivi din toate secțiile nau-

Campioanele' olimpice Elena Florea și Rodica Arba — favorite 
in proba de 2 rame a întrecerilor care încep pe lacul Pantelimon 

Foto : Aurel D. NEAGU

Magazinele comerțului de stat specializate fi) 
vânzarea articolelor de sport-turism vă oferă s

Bicicletele PEGAS COMODA șl PEGAS PRAC
TIC pot fi rulate de copii, adolescenți șl adulțt 
ghidonul șl șaua fiind reglabile pe înălțime.

Bicicleta PEGAS dispune de următoarele acce
sorii : trfnă fată tip „clește" clopoțel, pompă 
de aer, trusă de scule apărătoare pentru lanț 
set catadloptrii.

După „internaționalele**  de parașutism ale României

IN PRIM PLAN, ELEMENTELE DE PERSPECTIVĂ
CoAcursul internațional de 

parașutism al României, des
fășurat săptămînă trecută pe 
aerodromul Ploiești-Ștrejnic, 
ne-a prilejuit o reintîlnire cu 
performerii acestui sport, cam 
rari la vedere în ultimii ani. 
Pentru o trecere în revistă' a 
valorii rezultatelor obținute de 
Ioturile reprezentative în a- 
ceastă competiție, am apelat la 
medicul șef al Aeroclubului 
Central Român, maior dr. Va
sile Marin, iar opțiunea nu a 
fost întîmplătoare, ci impusă 
atît de prezenta sa permanen
tă timp de mai bine de un de
ceniu în rîndurile specialiștilor 
„de vîrf“ ai aeronauticii spor
tive, cit și de experiența ma
estrului sportului la parașutism 
care a deținut cindva și titlul 
de campion național.

— Pentru a intra direct in 
fondul problemei, prima între
bare se referă la nivelul va
loric demonstrat de cele două 
loturi, feminin și masculin, în 
această întrecere în care oas
peții polonezi și turci nu au 
fost deloc parteneri „comozi".-

— Bun, în raport cu gradul 
de piegătire. Faptul că iarna 
prelungită a întîrziat neobiș
nuit de mult startul pregătiri
lor trebuie neapărat luat -in 
considerare. între sportivii 
noștri și cei oaspeți a existat 
un decalaj privind numărul 
salturilor de antrenament efec
tuate de la începutul sezonu
lui și pînă acum, iar aceasta 
s-a reflectat îndeosebi la pro
ba de acrobație, adjudecată de 
parașutiștii polonezi. Compa- 
rînd prestațiile celor două lo
turi, iese cu pregnanță în evi
dență comportarea fetelor, mult 
mai bună în raport cu cea a 
băieților. Marta Hosu, la ora 
actuală cea mai talentată re
prezentantă a tinerei generații, 
a izbutit să țină pasul eu mal 
experimentatele partenere de 
întrecere poloneze, clștigînd 
proba de punct fix și situindu- 
se în clasamentul general pe 
primul loc, la egalitate cu 
Krystyna Paczewska. Sigur, 
mai are mult de lucrat pentru 
a-și pune pe deplin în valoa
re calitățile, dar, cred, și lipsa 
uneî bogate experiențe de con
curs î-a adus doar locul se
cund în proba de acrobație. 
Argumentul este susținut de 
rezultatele obținute de Florica 

tice din țară, ramerii și vîs- 
lașii din loturile reprezentati
ve care se pregătesc pentru 
Campionatele mondiale din 
august, de Ia Hazewinkel (Bel
gia). Se vor alinia, așadar, la 
startul competiției, echipajele 
medaliate cu aur la J.O. de la

LEI 
1 680
I 710
1 615
1 640

I 800
1 690
1 920
1 118

1 350

Uță, astăzi instructoi-parașu- 
tist, care, revenind în întreceri 
după o lungă întrerupere, a 
compensat prin experiență di
minuarea capacităților fizice, 
talonîndu-și cu succes mai tî- 
năia coechipieră. In legătură 
cu pregătirea fizică, să reținem 
și rezultatele modeste obținu
te de băieți. Perioada de iar
nă, a acumulărilor, precum și 
prima parte a activității de 
zbor nu au fost folosite judi-, 
cios. Aceasta a ieșit în eviden
ță cu prilejul testărilor la care 
au fost supuși atît la Centrul 
de Medicină Sportivă, cit și la 
Centrul de Medicină Aeronau
tică. Fără a intra în amănun
te, rezultatele examenelor dau 
de gîndit în privința conștiin
ciozității cu care s-a lucrat in 
unele aerocluburi. Afirmația 
este întărită de exemplul lui 
Vasile Mihanciu, șl el instruc- 
tor-parașutist revenit în con
curs, cu mult mai în virstă 
decît colegii de echipă, cu 
„haremuri fizjce" superioare 
celor tineri, dovedind seriozita
te în pregătire, ceea ce i-a 
permis să obțină locul V în 
clasamentul general, primul 
dintre parașutiștii români.

— A doua întrebare se refe
ră, firesc, Ia elementele de 
perspectivă...

— Este principala preocupare 
a tuturor factorilor de răspun
dere din cadrul Aeroclubului 
Central Român. Dacă la fete, 
alături de Marta Hosu, Valeri- 
ca Popescu, Maria Ioncscu, 
vor putea „urca", după o pre
gătire asiduă și complexă, Ro- 
dica Suciu, Elena Toma, E- 
eaterina Nițescu, toate dove
dind certe calități, la băieți 
situația este diferită. Aici lotul 
trebuie „reconstruit"! Luna vi
itoare se va desfășura faza ca
lificărilor, iar în septembrie va 
avea loc campionatul național. 
Vor fi cele mai bune prilejuri 
pentru depistarea tinerilor do
tați și totodată „maturi", ca
lități absolut necesare perfor
merului. în același timp, și 
antrenorii trebuie să facă pa
sul de mult așteptat, trecînd 
de la metodele „artizanale" la 
cele de pregătire pe baze știin
țifice. Este un imperativ și 
numai respectîndu-1 vom putea 
reveni în elita parașutismului 
internațional.

Dinu COSTESCU

Los Angeles : Rodica Arba, 
Elena Florea (la 2 rame), Ma- 
rioara Popescu, Elisabeia Ole- 
niuc (2 vîsle), Olga Bularda, 
Maria Fricioiu, Chira Apostol, 
Florica Lavric, Viorica loja 
(4+1 rame) ș.a. Multipla noas
tră campioană Valeria Răcilâ 
va evolua în proba de simplu, 
alături de alte talentate tinere 
schifiste dornice de afirmare.

La băieți, favoriți în cursa 
de 2 rame f.c. sint, desigur. 
Vaier Toma și Petru Iosub, 
campionii olimpici ai acestei 
probe, învingători în mai' toa
te regatele internaționale din 
acest sezon. Un echipaj redu
tabil pe orice pistă nautică din 
lume este și cel de 2+1 s 
Vasile Tomoioagă. Dimitrie Po
pescu, Dumitru Răducanu — 
medaliați cu argint la ultima 
ediție a J.O. îi vom revedea, la 
sfirșitul acestei săptămini, evo- 
luind pe noua bază de pe la
cul Pantelimon, cu pistă de 
2 000 m, perfect balizată, prin- 
tr-o rețea de cabluri sistem 
„ Albano".

Programul acestei ultime 
mari regate dinaintea campio
natelor mondiale din Belgia 
este următorul : astăzi și mii- 
ne — întreceri In cadrul se
riilor și recalificărilor; dumi
nică. de la ora 9 — finalele 
probelor feminine și masculine.

„CUPA PIONIERUL**  LA OINĂ
Intrată In tradiția sportului nos

tru național, „Cupa Pionierul" la 
oină (cu jucători pînă la 15 ani) 
angrenează, de eîteva zile, in 
întreceri atractive echipele cam
pioane ale județelor Arad, Ar
geș, Bacău, Botoșani, Brașov, 
Caraș-Severin, Cluj. Iași, Neamț, 
Suceava, Teleorman, TImlș2 Vas
lui, Vllcea șl municipiului Bucu
rești.

Se joacă pe două terenuri ame
najate In incinta stadionului „33 
August" din Mangalia, sistem 
turneu. Laureatele actualei edi
ții vor H cunoscute la 26 iulie, 
cind va avea loc festivitatea de 
închidere a „Cupei Pionierul", 
un adevărat festival al sportu
lui nostru național, oină.



SPORTUL CU CEA MAI MARE ARIE GEOGRAFICA 
Șl CU CEL MAI LARG SISTEM COMPETIȚIONAL

In marea familie a eportului 
din țara noastră, care s-a dez
voltat și a cunoscut succese fără 
precedent în acești 20 de ani 
care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-Iea al partidului, 
activitatea fotbalistică și-a lăr
git necontenit aria. Fotbalul, ce! 
mai popular dintre sporturi, în
drăgit și practicat din fragedă 
copilărie, a devenit azi. cu ade
vărat, un sport de masă, cu o 
arie largă, din care și-au tras 
permanent „seva" echipele de 
performantă, reprezentativele ță
rii, de la toate eșaloanele com- 
petiționale — seniori, tineret, 
juniori. Ca o rezultantă a largii 
răspîndlri, a creșterii numărului 
de baze sportive — de la com
plexele multifuncționale, pînă la 
terenurile simple —, șl a spo
ririi permanente a numărului 
de practicant!, în acești 20 de 
ani fotbaliștii și-au adus, prin 
excelente performante, prinosul 
de recunoștință față de condiți
ile pe care le au de a practica 
disciplina sportivă atlt de îndră
gită de milioane de oameni, de 
la orașe și sate, din fabrici și 
uzine, din unitățile agricole, din 
școli și facultăți.

„Panoul" succeselor repurtate 
de fotbaliștii noștri este deose
bit de bogat. Vom aminti doar 
cîteva dintre ele, dobîndite în 
aceste două decenii. Așa, bună
oară, în 1970, echipa reprezenta
tivă s-a calificat în turneul fi
nal al C.M. din Mexic și mereu

Azi începe la Buzău

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI H

Astăzi începe la Buzău tur
neul final al Campionatului 
republican de juniori II, la 
care participă cele trei echipe 
calificate în urma „zonelor11 
disputate la Timișoara, Cîm- 
pulung Muscel și Vatra Domei. 
Este vorba de formațiile Stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca (antre
nor Iosif Szoher), U.M. Timi
șoara (antr. Ion Moldovanu) și 
Chimia Găești (antr. Mimi Io- 
nescu). Tragerea la sorți a 
jocurilor și ordinea disputării 
lor (sistem turneu, numai tur) 
va avea loc tot azi, la Buzău. 
Meciurile de vineri și sîmbătă 
vot începe la ora 18, iar cel 
de duminică la ora 9,30.

Iată acum rezultatele din 
celelalte două ,<zone“ :

CÎMPULUNG MUSCEL I 1. 

ne amintim cu plăcere de Gua
dalajara. Mai recent, tot prima 
reprezentativă, în 1984, t-a nu
mărat printre finalistele turneu
lui final al campionatului euro
pean, lăstnd în urmă „forțe, ale 
fotbalului" ca Italia, campioană 
mondială. Suedia șl Cehoslova
cia. Au fost anii de puternică 
afirmare a fotbalului nostru, 
anii în care Universitatea Cra
iova, în „Cupa U.E.F.A.", șl Di
namo București, în Cupa cam
pionilor europeni, s-au calificat 
pînă în semifinalele acestor 
prestigioase competiții, în timp 
ce juniorii au evoluat, in 1981, la 
turneul fnal al C.E., din R.F.G. 
și la C.M. din Australia, unde 
au ocupat locul III. Ultimul suc
ces datează doar de cîteva săp- 
tămîni, cînd o tînără selecțio
nată din România cîștiga pres- 
tigi dosul turneu at „Marelui Zld“, 
din China.

Fără o bază sportivă corespun
zătoare și fără o largă arie de 
selecție, toate aceste rezultate 
nu ar fi fost posibile. Dar fot
balul nostru are azi zeci de cen
tre <ie juniori și copii, unde an
trenori și profesori de specia
litate ii pregătesc pentru marea 
performanță de mai tirziu. în
suși sistemul competițional oferă 
condiții dintre eele mai favora
bile de afirmare șl de întrecere 
pentru o toarte mare masă de 
sportivi. Avem o Divizie -A" cu 
19 formații și cu tot atitea e- 
chipe de „speranțe", care se în-

Chimia Găești 5 p, golaveraj
7—4 (4—2 Chimia A.S.A. Bu
zău, 2—1 Viscofil București, 
1—1 Portul Constanța); 2. Por
tul Constanța 5 p, golaveraj 
6—3 (1—0 Viscofil București, 
4—2 Chimia A.S.A. Buzău) ; 
3. Viscofil București 1 p, go
laveraj 3—5 (2—2 Chimia A.S.A- 
Buzău) ; 4. A.S.A. Buzău 1 p, 
golaveraj 6—10.

VATRA DORNEI : 1. Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca 5 p (2—0 
C.S.M. Borzești, 4—3 Construc
torul Iași, 2—2 Minerul Baia 
Sprie) ; 2. Minerul Baia Sprie 
3 p (2—0 Constructorul Iași, 
1—2 C.S.M. Borzești) ; 3. Con
structorul Iași 2 p, golaveraj 
6-7 (3—1 C.S.M. Borzești); 4. 
C.S.M. Borzești 2 p, golaveraj 
3—6. 

trec pe parcursul a 81 de etape. 
34 de echipe iau parte Ia cam
pionatul Diviziei „B", iar 154 
în campionatul Diviziei „C“. In 
sezonul care s-a încheiat, în 
campionatul de juniori I au 
evoluat aproape 150 de echipe, 
iar formațiile de juniori ale di
vizionarelor „C" au și ele un 
campionat republican, de juniori 
II, a cărui fază finală se des
fășoară chiar în aceste zile de 
vacanță școlară.

Acest larg sistem competițio- 
nal a permis afirmarea a nu
meroase centre noi pe harta fot
balului, cum sînt' Hm. Vîlcea, 
Scornicești, Buzău — în Divizia 
„A". Plopeni, Km. Sărat, Mizil, 
Pașcani, Fălticeni, Mangalia, 
Mirșa, Slatina, Motru, Alexan
dria, Brad, Zalău, Cavnic, Deva, 
sau Alba Iulla — în Divizia „B“, 
ca să nu mal vorbim de Divi
zia „C“, care, practic, eiiprlnde 
toate zonele țării, toate județele, 
dezvoltate în mod armonios atît 
Pe plan industrial, agricol sau 
social, cît și sportiv. Eșalonul 
trei cuprinde echipe ce repre
zintă întreprinderi, noi centre 
muncitorești sau comune. La 
recentul baraj pentru promova
rea în Divizia „C“ au participat 
echipe din Abrud, Berevoești, 
Rozaviea, Mătăsarl, Berveni, 
Roata de Jos, întorsătura Bu
zăului, Huși, Ivești, centre noi 
pe harta fotbalului, dotate eu 
terenuri corespunzătoare, echi
pament, cu antrenorii care să-l 
instruiască pe tinerii jucători.

Fotbalul, mal ales în acești 
ultimi 20 de ani de avînt gene
ral al mișcării sportive, cuprin
de mii de echipe (in 1914, la 
F.R.F. erau înregistrate 5453 de 
cluburi șl asociații sportive, cu 
secții de fotbal, eu 5777 de echi
pe, iar numărul jucătorilor le
gitimați ajunsese Ia 180 000), a- 
proape 8 000 de arbitri și un 
numeros corp de activiști ob
ștești, care lucrează voluntar de 
la federație pînă Ia comisiile ju
dețene, orășenești sau în secții. 
Dintre miile de terenuri de fot
bal, de la orașe și sate, unele 
au fost, cu timpul, feamenajate, 
iar printre eele mai importante 
stadioane construite în ultimele 
două decenii se numără splendi
dul stadion Steaua, din Capita
lă, stadioanele din Drobeta Tr. 
Severin, Brașov, Medgidia, Pe
troșani, Brăila, Bacău, Galati 
(Oțelul). Toate acestea, ca și 
altele reamenajate, constituie o 
puternică bază materială a ce
lui mai fiubit dintre sporturi, 
fotbalul, de la care milioanele 
de simpatizanțl așteaptă. în con
tinuare, rezultate tot mai bune.

Constantin ALEXE

SĂ DUCEM COPIII PE STADIOANE!

Printre divizionarele „A,J

SPORTUL STUDENȚESC PREGĂTEȘTE ASIDUU 
UN NOU Șl NECESAR SALT CALITATIV
Lume multă, zilele trecute, 

în tribunele stadionului Carai- 
manul Bușteni, dornică de a 
vedea evoluînd o formație de 
prim-plan a fotbalului nostru, 
Sportul studențesc, în „amica
lul" susținut cu „unsprezecele" 
din localitate.

Deși fără Iorguleseu, Hagi. 
Coraș și Burchel, aflați, la pre
gătiri cu lotul reprezentativ, 
echipa „alb-negrilor" își onora 
cartea de vizită, luînd jocul în 
serios, Îndeosebi după pauză, 
și administrînd partenerei de 
întrecere un 4—0 lejer. Pe 
parcursul celor două reprize, 
antrenorii constantin Arde- 
leanu și Tănase Dima rulaseră 
intreg efectivul avut la dispo
ziție, pe Speriatu și Zariosu — 
portari ; M. Mihail, pană, Ca
zan, Mircea Popa, Munteanu 
II — fundași ; Șerbănică, Mun
teanu I, Terheș, Bozeșan, Ți- 
cleanu — mijlocași; FI. Grigore, 
M. Sandu și Valentin Popa, ul
timul o „speranță" din pepi
niera proprie. Două noutăți, 
cum se vede, în lotul mai sus 
prezentat : Aurică Țicleanu, 
mijlocașul Universității Cra
iova, și Mircea Popa, stoperul 
Jiului, doi jucători pentru care 
conducerile cluburilor respec
tive poartă, în aceste zile, tra
tativele necesare transferurilor.

„Amicalul" cu formația jude
țeană Caraimanul Bușteni fi
gurase însă în programul zilei 
respective mai mult ca ele
ment de divertisment între 
două antrenamente solicitante, 
așa cum, de altfel, viitoarea 
parteneră a formației elvețiene 
Neuchatel în „Cupa U.E.F.A.", 
și-a propus să trateze toate 
ședințele de pregătire prevă
zute să se desfășoare în a

ceastă importantă perioadă care 
precede startul competițional. 
Cel puțin, lecția de la sala de 
gimnastică a fost, în acest sens, 
un model. începînd cu Mircca 
Sandu, mai vîrstnicul compo
nent al echipei bucureștene, și 
încheind cu proaspătul recru
tat, Valentin Popa, cu toții 
și-au trecut Ia „activ" o oră 
plină de lucru. Ei au lucrat 
fiecare, de nenumărate ori, la 
aparatele cu ajutorul cărora 
își ameliorau forța statică și 
dinamică, suplețea, mobilitatea, 
îndemînarea, componente ale 
pregătirii fizice atît de nece
sare pe gazon, cînd apare min
gea.

Văzîndu-i pe jucători cît in
teres acordă fiecărui exercițiu, 
în dorința de a-1 „scoate" cit 
mai corect — sub îndrumarea 
harnicului și competentului cu
plu de antrenori, C. Arde- 
leanu și T. Dima — am avut, 
o dată în plus, explicația pro
gresului realizat de Sportul 
studențesc în campionatul tre
cut.

Este capabilă echipa din „Re
gie" de un nou salt calitativ 
în viforul campionat ?, l-am în
trebat pe Mircea Sandu, cel 
care, de aproape 15 ani, apără 
culorile Sportului studențesc.

„Dacă și in viitor echipa 
noastră se va angaja la efort 
cum a făcut-o și pînă acum, 
ințelegind prin aceasta o dă
ruire continuă Ia antrenamente 
și jocuri, în aceste condiții a- 
preciez că Sportul studențesc 
va putea porni, cu îndreptățit 
temei, Ia atacarea titlului de 
campioană".

Gheorghe NICOLAESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișn'uită LOTO de 

astăzi, vineri 19 ifulte, va avea 
Joc în Bucuirești, în sala cdiubtuăxii 
din str. Doamnei mr. 2, cu în
cepere de la ora 16,30. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate după 
cum urmează : la ora 19 pe pro
gramul II, la ora 23 programul 
I, precum și sîmbătă dimineața, 
la ora 8,55. tot pe programul I. 
După efectuarea tragem, va ur
ma um film artistic. Intrarea 
liberă.

• NUMAI DOUA ZILE au mai 
rămas la dispoziția celor care 
încă nu și-au procurat bilete la 
cea de a doua tragere LOTO 2 

♦dim această lună, care se va des
fășura duminică 21 iulie.

• MIERCURI 24 iulie va avea 
loc tragerea „MARILOR ClȘTI- 
GURI“ la PRONOEXPRES, la 
care partdcipanții au dim nou po
sibilitatea obținerii unor impor
tante câștiguri în autoturisme 
„DACIA 1300“ (la ambele faze ale 
tragerii), câștiguri în numerar, 
precum și excursii în R. P. Polo
nă. Se efectuează 3 extrageri, în

DUMINICA 

ims
participați cu cit mai 

multe bilete!

două faze, cu un total de lfi nu
mere (2 extrageri de câte 6 nu
mere, ca la orice tragere obiș
nuită, la faza I. precum și o ex
tragere de • numere din 45, la 
faza a Il-a — extragerea «Ma
rilor câștiguri").

Doriiți să vă numărați printre 
cîștigătordi la sistemul de joc 
preferat ? tncercați-vă șansele, 
participând cu cât mai multe bi
lete la aceste două trageri, res
pectiv de dumjiinâcă 21 și de 
miercuri 24 iulie. Vă dorim 
succes!

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 12 IULIE 1385. Cat. lî 
2 variante 100% a 47.316 lei și 
7 variante 25% a 1-1.839 lei ; cat. 
2 : 5 variante 100% a 10.607 lei 
și 16 variante 25% a 2.652 lei ; 
cat. 3 : 21>,00 variante a 4.546 lei;
cat. 4 : 47,75 variante a 1.999 lei;
cat. 5 : 161.,50 variante a 591 lei;
cat. 6 : 364,00 variante a 262 lei;
cat. X : 1.906,50 a 100 lei. Câști
gurile de 47.316 lei au revenit 
pairtifcaipanților : MARCU IZȚJ din 
Bacău și GADESCU SIMION din 
Ilațeg, județul Hunedoara.

SI IULIE 10«5

O NOUA TRAGERE 
LOTO 2

3 EXTRAGERI
a 4 numere din 75

Partăcâpan.'ții au 
posibilitatea obține
rii unor importante 
câștiguri în:

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300“

• MARI SUME DE 
BANI

Miine, 20 IULIE 
1985,

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE 1

Cartea cu povești a fot
balului este mare și fru
moasă. Ea a ademenit și 
ademenește, deopotrivă, co
pilandri, adolescenți și oa
meni cu părul cărunt. Fot
balul este o patimă fără 
sfîrșit pentru cei care-1 iu
besc cu adevărat. O pasiune 
care se transmite din ge
nerație în generație. Uneori 
se transmite în familie. Pă
rinți, bunici, unchi își iau 
copiii sau nepoții de mină 
și îi duc la „castelul fer
mecat" care este stadionul 
de fotbal. Avem destule e- 
xemple de fidelitate. Pe- 
tschovschi, Cotormani, Va- 
ezi, E. Iordache, Rugiubei, 
Florea sînt cîteva nume de 
părinți care și-au făcut co
piii fotbaliști. Nu toți au 
călcat pe urmele „bătrîni- 
lor", însă au ținut să de
monstreze că fotbalul a fost 
o „pasiune de familie". As
tăzi, ultimul campionat, spre 
exemplu, completează și el 
tabelul copiilor cu părinți 
cunoscuți. Nicolae Soare, 
vîrful reprezentativei națio
nale de tineret, nu este al
tul decît fiul cunoscutului 
crainic radio Nicolae Soare... 
Manuel Dragomir, fundașul 
dreapta al echipei campi

ANUNȚ
I.D.M.S.  București, B-dul 

Magheru 3—3, sector 1, Înca
drează de urgentă pentru de
pozitul de piese auto din str. 
Valea Cascadelor nr. 24, sec
tor 6 :

• șef depozit ;

• lucrător gestionar subuni
tate depozit :

O recepționeri piese auto ; 

oane de juniori, F.C.M. 
Brașov, debutant în Divizia 
„A" în ultima etapă, nu 
este altul decît fiul cel mare 
al președintelui clubului de 
sub Tîmpa, Dumitru Dra- 
gomir... Adrian Teodorescu, 
fundaș în naționala de ju
niori, și el debutant pe 
prima scenă, este băiatul 
arbitrului Cristian Teodo- 
rescu... Răzvan Lucescu, 
prezent în poarta speranțe
lor Sportului studențesc, nu 
este altul decît unicul copil 
al lui Mircea Lucescu... Sînt 
exemple care demonstrează 
și ele că jocul cu balonul 
rotund este nu o pasiune 
de circumstanță, ci o preo
cupare ferventă, de durată, 
a celor care slujesc fotba
lul la nivelul superior.

Am amintit aceste exem
ple (și, cu siguranță, mai 
sînt destule) pentru a su
blinia un adevăr. Copilul 
de astăzi, cu programa de 
școală încărcată, poate face 
și sport, dacă părinții vor. 
„Criza de timp" pe care o 
ridică unii părinți nu re
zistă argumentelor adevăra
tei pasiuni. Cînd un copil 
vrea să facă sport, cînd el 
vrea să ajungă mare 
fotbalist, ca Pele, Ia-

• primitori mărfuri plece 
auto ;

• muncitori neealiilcati pen
tru pază.

Sollcitantll trebuie să pose
de buletin de Identitate de 
București. Relații suplimen
tare la sediul Întreprinderii, 
B-dul Magheru nr. 3—3, sec
tor 1, etaj V. camerele 3 sau 
11. telefon 11.39.50 interior 142 
sau 181. 

șin, Cruyff, Geaici, Pla
tini, Maradona, Petschov- 
schi, Constantin, Dobrin, 
Cămătaru, Ștefănescu, Hagi, 
atunci să-i întreținem acest 
vis frumos. Să-l lăsăm să 
meargă la stadion. Acolo, 
în aer curat, acolo unde 
sportul îl fortifică și, tot
odată, îl educă.

...Acum este vacanță. Mai 
toate cluburile fac, în aceste 
zile de vară, selecții. Să 
ducem copiii pe stadion ! 
Fotbalul este pentru ei o 
poveste, un basm frumos. 
Un basm în care totul 
poate deveni, cu timpul, 
realitate. Dacă ne iubim cu 
adevărat copiii, să-i deter
minăm să învețe temeinic 
limba și literatura română, 
istoria, matematica, fizica, 
biologia și chimia, să cinte 
și Ia pian sau vioară, să 
deprindă și o limbă stră
ină, însă să-i lăsăm să și 
zburde in minunata lume 
(pentru ei și pentru mulți 
oameni mari !) a fotbalului. 
Antrenorii și stadioanele vă 
așteaptă, stimați părinți ! Pe 
dv., primii antrenori îm
preună cu copiii.

Mircea M. IONESCU

PENTRU ORGANIZAȚIILE 

SPORTIVE
De la magazinul de 

articole sport al I.D.M.S. 
din Șoseaua Pantelimon 
nr. 256 se pot procura 
mingi de fotbal și volei, 
ghete (pentru lupte, box, 
ciclism), materiale pen
tru scrimă (florete elec
trice, lame florete, spa
de cu cablu, lame spadă, 
săbii complete), precum 
și tricouri de diferite cu
lori.



„TRICOLORII , MESAGERI Al ASPIRAȚIEI 
DE PACE A POPORULUI ROMÂN

Niciodată, în istoria umani
tății. problema păcii si a răz
boiului nu s-a pus cu atita 
tărie ca acum. Nici nu ne-am 
eliberat de coșmarul Hiroshi- 
mei și un alt coșmar ne ame
nință. Nici nu am primit răs
punsul Ia primul „de ce ?“ și 
iată-ne în situația de a ne în
treba din nou : „DE CE ?“ O- 
menirea are nevoie de pace si 
nu de arme nucleare, iar tot 
ce a creat inteligența umană 
se cuvine a fi pus în slujba o- 
mului și nu a distrugerii lui. 
în vibrantul apel la dezarma
re și pace rostit de Ia tribuna 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Față 
de situația gravă care s-a 
creat, față de pericolul catas
trofei nucleare care va duce la 
distrugerea omenirii, a înseși 
condițiilor vieții pe planeta 
noastră, nimic nu poate justi
fica continuarea cursei înar
mărilor !“

România este o țară mai mi
că. Dar dimensiunea rea'ă a 
unei țări nu o pot oferi doar 
indicatori cum ar fi numărul 
de locuitori, suprafața sau pu
terea militară. O țară este 
mare prin idealurile pe care le 
promovează, prin forța exem
plului ei constructiv, prin ca
pacitatea de a aduce o contri
buție nozitivă la ameliorarea 
relațiilor internaționale, prin 
contopirea desăvîrșită cu aspi

J. B. de inot și sărituri in apă

SPORTIVII NOȘTRI LUPTĂ PENTRU 
CÎT MAI MULTE TITLURI BALCANICE

Piscina de dimensiuni olimpice 
din Iraklion, important oraș dim 
Insula Creta, reunește în aceste 
zile o bună parte a fruntașilor 
înotului din Balcani. Tradiționala 
lor disputa a ajuns, acum, în 
Grecia., la ediția cu număirul 17, 
care debutează astăzi și va de
cerna ultimul titlu duminică 
seara.

Lotul țării noastre a plecat ieri 
după-amiază spre locul de între
cere, componenții săi propunînr 
du-și să se numere, ca și pînă 
acum, printre protagoniști. A- 
ceasta, chiar în situația absenței 
de pe lista de concurs a unor 
sportive de valoare ca Anca Pă- 
trășcoiu. Carmen Bunaciu, Ga
briela Baka — ele se pregătesc 
intens pentru atingerea vîrfului 
de formă la ora campionatelor 
europene de seniori și a J.M.U. 
—- și a grupului celor șase „spe
ranțe" care urcă săptămîna vi
itoare pe bloc-starturile compe
tiției continentale a j umorilor. 
Sînt însă în lotul pentru Iraklion 
alți înotători de frunte. între ei. 
Noemi Lung, aflata în remarca
bil progres în ultima vreme (re
cordul ei și al țării la 400 m 
mixt. 4:51,5, este a cincea per
formanță în topul european al 
sezonului). Robert Pinter, meda
liat cu aur la „ europenele“ de 
juniori din ’84, Cristian Ponta, 
creditat cu un succes asemănător 
cu un an înaintea băimăreanului, 
apoi Eniko Palencsar, Maricica 
Culică, E Nan, toți trei cîștigă- 
tori de probe la edtția precedentă 
a Joou-rilor Balcanice, de la Iz
mir ș.a.

în . ziua inaugurală a competi
ției iau startul Eniko Palencsar, 
Claudia Arsene, respectiv C. Ne

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Vairșovta s-a 

desfășurat concursul pentru ju
niori „Turneul capitalelor", com
petiție încheiată cu succesul for
mațiilor orașului București, atît 
la masculin, cit și la feminin. O 
comportare deosebită a avut Ca
melia Jianu, învingătoare în două 
probe : 400 m plat în 56,08 și să
ritura în înălțime cu 1,78 m. Au 
mal obținut victorii din echipele 
bucureștene Florentina Neder la 
100 m garduri cu 13,87, Liliana 
Rusnâc la 1 500 m cu 4:32,01; 
Heriette Nedelcu la săritura în 
lungime — 6,24 m, Cristian Zar- 
©u la no m garduri 14,69; Jean 
Ungureanu la aruncarea suliței 
— 68,72 m ; Cătălin Barbu la tri
plu salt cu 15,43 m. Clasamentele 
pe echipe, feminin: 1, București 53 
P ; 2. Budapesta 44 p ; 3. Varșovia 
*1 P ; 4. Pnaga 35 p ; 5. Mos
cova 33 p ; 6. Sofia 16 p ; mas
culin : 1. București 64 p ; 2.
Budapesta 62 p; 3. Varșovia 61 p; 
4. Fraga 60 p ; 5. Sofia 29 p ; 6. 
Moscova 28 p.

BOX • Tailandezul Khasoai 
Galaxy și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la cat. super-mus- 
că (W.B.A.), învîngîndu-1, în re
priza a 5-a (prin oprire de către 
arbitru), pe venezueleanul Rafael 
Orono • Șî sud-ooreeanul Kwon 
Sun-Chon (campion al lumii la 
cat. musca - I.B.F.) șl-a păstrat 
centura. în 16 reprize, în fața 
compatriotului său Chong Chong- 

rațiile cele mai nobile ale uma
nității, aspirații de pace, de bu
năstare și progres. Sintem mîn- 
dri că țara noastră, prin cuvîn- 
tul președintelui său, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, este 
un glas al umanității, că 
poporul nostru, iubitor de pa
ce, este un factor activ în ori
ce împrejurare.

Se spune, pe drept cuvînt, 
că sportul are o misiune nobi
lă, reprezentînd elementele 
constructive ale unei forme de 
viață care-și ia drept țel con
viețuirea pașnică a popoarelor, 
amestecul de înflăcărare si lo
ialitate al competițiilor sporti
ve neputînd decît să deschidă 
calea respectului reciproc, a 
înțelegerii și prieteniei. Și da
că sportul, adevăratul sport, 
poate împlini acest deziderat, 
înseamnă că speranța într-o 
lume mai bună, într-o lume a 
păcii nu este deșartă.

Prezența sportivilor români 
pe diferitele meridiane ale glo
bului a fost deseori comentată 
pozitiv de presa internațională. 
Dincolo de performanta sporti
vă obținută, ținuta lor irepro
șabilă, sportivitatea, moralita
tea, puterea de exemplu sînt 
tot atitea calități afirmate și 
cultivate.

Politica românească în sport 
— în spiritul politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
strălucit reafirmată și în do
cumentele adoptate de Con

grea. R. Pinter - la 200 m liber, 
Noemi Lung, Maricica Culică, C. 
Ponta — 400 m mixt, Laura G hi
be, Andreea Szigyarto, C. Sta- 
vriu, L. Voiculeț — 200 m spate, 
Andreea Hidegkuti. Cristina De- 
vesel eanu, D. Drăguleț — 100 m 
bras, în finalul reuniunii de azi 
fiind programată ștafeta de 
4X200 m liber masculin. Mâine 
concurează Laura Sachelarie, Cu
lică, FI. Vișan. G. Lupu — 100 
m fluture, Palencsar, Teodora 
Hauptricht. Pinter — 400 m liber, 
Ghilio, Szigyarto, Stavriu, Voi- 
ouleț — 100 m spate, Hidegkuti, 
Deveseleanu, Drăguleț — 200 m 
bras și oomponenții ștafetelor de 
4X100 m liber masculin și fe
minin. Duminică : Sachelarie, 
Arsene, Negrea, I. Muișat — 100 
m liber, Culică, Corina Creț, Pin
ter. Lupu — 200 m fluture, Lung, 
Szigyarto, Vișan, Ponta — 200 m 
mixt, Palencsar, Hauptricht — 
800 m liber, E. Nan — 1 500 m 
liber, precum și sportivii din 
ștafetele de mixt.

Tot în Grecia, dar la Atena, 
și tot de astăzi pînă duminică, 
își dispută titlurile balcanice să
ritorii în apă. Campioana ediției 
precedente în proba de trambu
lină. Andreea Dragomir, speră în 
reeditarea victoriei de la Izmir, 
principală... adversară în între
cerea de la „3 m“ putîndu-i fi 
chiar colega ei de lot, Ileana 
Pîrjol. Aceasta din urmă concu
rează și la platformă, alături de 
foarte tînăra Daniela Popa, me
zina delegației noastre. La băieți 
sînt înscriși Ion Petrache, Dan 
Oprean la trambulină, Adrian 
Cherciu și, din . nou, Petrache, 
la platformă

Geo RAEȚCHI

Kwan • C.M. al greilor (I.B.F.), 
cat. grea se va desfășura la 21 
septembrie, la Las Vegas, între 
nord-americanli Larry Holmes 
(deținătorul titlului) șl Michael 
Spinks (deținător unificat al tit
lului mondial la semigrea).

CĂLĂRIE • Proba de fond a 
concursului complet de la Mal- 
moe a revenit suedezului Sven 
Aake Lindberg, pe Danville, care 
a trecut în fruntea clasamentului 
general cu 5t,20 p, fiind urmat 
de Clarke (Marea Britanie), pe 
Stormy Dry, cu 58,40 p.

POLO • In turneul de la Hod- 
mezovasarhely, Crișul Oradea a 
terminat la egalitate (8—8) cu se
lecționata orașului Lodz. Alte re
zultate : Rijeka—Viena «—13 ; 
Hodmezovasarhely—Szol 13—11,

tenis • In semifinalele tur- 
neutoi (j) de la Plsen : Zahraj 
(Ceh.) — Gordan (Rom.) 6—1, 
6—3 ; Suk (Ceh.) — Vizner 
(Ceh.) 6—3, 6—2. • Turneul de 
la Baastad, tur 1 : SundstrOm — 
Osterthun (R.F.G.) 6—1, 6—1 ; tur 
2; Edberg — Șogăroeanu 6—2, 
6—0 ; carlsson — Cazals 6—4, 
6—2 • La Newport : Cordwell 
(S.U.A.) — Jordan 6—4, 6—3 (1), 
Evert-Lloyd — Cummings 6—0, 
6—1.

VOLEI • în prima zl a turneu
lui penitru junioare de la Jasz- 
beretny (Ungaria): R.F. Germa
nia—România 3—2 ; Polonia—O- 
landa 3—1; Ungaria—Franța 3—0. 

gresul al XIII-lea al partidului 
— este clar ilustrată de faptul 
că întreținem relații și facem 
schimburi competiționale cu 
peste 130 de țări, de pe toate 
continentele, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică. Spri
jinul acordat mișcării olimpice 
internaționale, contribuția adu
să la organizarea Balcaniade
lor, prezența dinamică a repre
zentanților noștri la diferite 
congrese, reuniuni internațio
nale și ale forurilor sportive 
mondiale sînt, de asemenea, 
elocvente.

După cum se știe, la iniția
tiva țării noastre, Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărît ca 
anul 1985 să fie considerat „A- 
nul Internațional al Tineretu
lui". Și tot în 1985, ca o con
tribuție specifică adusă aces
tui eveniment, Conferința spor
tivă europeană se va desfășura 
sub deviza „Sportul și Tinere
tul" (hotărirea a fost luată la 
precedenta ediție în urma pro
punerii delegației noastre), tn 
acest context, prezența „trico
lorilor" români în competițiile 
internaționale ale anului 1985 
se constituie ca o nouă 
afirmare a tineretului nostru, 
atât prin rezultate sportive de 
înaltă valoare, cit și ca ade- 
vărați mesageri ai aspirației de 
pace a poporului român.

Prof. Ion MATEI

„TURUL FRANȚEI"
Nimic interesant de semnalat 

în etapa a ie-a a „Turului Fran
ței", disputată de-a lungul a 
203 km, între Pau șl Bordeaiux 
(în sud-estul țării). O etapă oal- 
mă, desfășurată pe un timp des
tul de nefavorabil, nici-o acțiune 
mai importantă pînă aproape de 
final. Cu 30 de kilometri înaintea 
finișului, s-au făcut diferite ten
tative, dar victoria avea să se 
dispute printr-un sprint prelun
git, la care au participat peste 
20 de rutieri. învingător, belgia
nul Eric Vanderaerden, cu un 
avans de elțiiva milimetri ! Tim
pul realizat : 5h42:13 (bonif-30s), 
medie orară : 35,591 km. El a 
fost urmat de Kelly, Castaing, 
Lieckens, van Brabant etc, în a- 
oelași timp. Cu acest pluton au 
sosit Hinault șl Lemond. Situa
ția din fruntea clasamentului in
dividual a rămas neschimbată : 1. 
Hinault 101 h 13:29 ; 2. Lemond 
la 2:13 ; 3. Roche la 3:33 ; 4.
Kelly la 5:35; 5. Anderson la 
7:16 ; 6. Delgado la 8:24 etc.

In varianta feminină a Marii 
Bucle, etapa a 3-a (Luxey — 
Bordeaux. 87,2 km) a celei de a 
doua părți a fost câștigată. La 
sprint, de olandeza Henny Top, 
în 2hoo :01 (bonif-20 s), urmată de 
Wasmuth (R.F.G.), Levin (Sue
dia), același timp. Maria Canjns 
continuă să domine autoritar în 
clasamentul general, la adăpos
tul a peste 9 minute față de ur
mătoarea clasată, care este acum 
italianca Bonanoml. Pe locul 3, 
Jeannie Longo (Franța).

TURNEE
• INTERZONALUL FEMININ. 

La Havana, după 12 runde și 
disputarea partidelor întrerupte, 
în clasament conduce Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) cu 8 p, 
urmată de Dana Nuțu (Româ
nia) și Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 
cu cîte 7,5 p, Elena Ahmilovș- 
kaia (U.R.S.S.) 7 p, Pia Cram- 
ling (Suedia) 6,5 p, Gulnar 
Saiatova (U.R.S.S.), Zsuzsa 
Veroczi (Ungaria) 6 p, Yang 
Feng (R.P. Chineză) 4,5 p etc. 
Rezultate din partidele între
rupte : Dana Nuțu — Saiatova 
1—0 ; Aleksandria — Dana Nu- 
țu remiză; Aleksandria — 
Yang Feng 1—0; Frometa — 
Vokralova remiză.

• TURNEUL INTERZONAL 
MASCULIN, care se desfășoa
ră la Biel (Elveția), a progra-

I La C. E. de tenis de masă—juniori și cădeți

DUPĂ PROBA PE ECHIPE, ROMANIA
Șl U.R.S.S. — CELE MAI MULTE MEDALII

Proba pe echipe din cadrul 
Campionatelor europene de ju
niori (a XXVH-a ediție) și cădeți 
(a Xl-a ediție) a prilej,uit, din 
nou, reprezentativelor României 
să afirme valoarea tenisului de 
masă juvenil, sportivii noștri o- 
cupind în clasamentul general 
neoficial pe națiuni locul întîi, 
la egalitate cu U.R.S.S. și îna
intea unor țări recunoscute pe 
plan internațional : Suedia, Iugo
slavia, Anglia, Cehoslovacia, Un
garia etc. La acest succes al cu
lorilor românești au contribuit 
echipa de cadete (Otilia Bădescu, 
Maria Bogoslov, Emilia Ciosu) — 
dștigătoare a titlului european, 
precum și formațiile de cădeți 
(Călin Creangă, Romulus Revisz) 
și jtlnioare (Anca Cheler, Kinga 
Lohr) — medaliate cu bronz. A- 
gențlile de presă au subliniat 
foarte buna comportare a jucă
torilor români, care s-au remar
cat prinitr-o pregătire tehnică su
perioară și combativitate.

In partidele de clasament, la 
cădeți și junioare, penitru locu
rile 3—4 : România — Ungaria 
3—1 șl, respectiv, U.R.S.S. — 
România 3—0, iar la juniori, 
pentru locurile 7—8 : Ungaria — 
România 5—4. i

REZULTATELE FINALELOR — 
cadete : România — Iugoslavia 
3—2 ; cădeți : U.R.S.S. — Anglia 
3—2 ; junioare : Cehoslovacia — 
Suedia 3—0 ; juniori : Suedia — 
Franța 5—3.

CLASAMENTE : Cadete — 1.
ROMANIA, 2. Iugoslavia, 3. 
U.R.S.S. și Anglia ; cădeți — 1, 
U.R.S.S., 2. Anglia, 3. ROMANIA 
și Ungaria ; junioare — 1. Ceho

C. M. de scrimă, de la Barcelona

SORIN SAITOC- CALIFICAT
ÎN FINALA PROBEI DE SPADĂ

Ultima proba irudividuală din 
cadrul actualei ediții a campio
natelor mondiale de scrimă, de 
la Barcedonia, cea de spadă, și-a 
derulat primele secvențe, desem
nând cei 32 de spadasini care 
și-atu dobînidiiit dreptul de a evolua 
în faza eli'minăriaoir directe și re
calificărilor. Printre aceștia s-au 
aflat și trei reprezetntiainrti ai e- 
chipei României, Felix Nicolae, 
Nicolae Bodoczi și Sorin Saitoc. 
Duipă primul tuir al probei (la 
start, 121 de concurenți) parcurs 
cu succes de patru dintre spor
tivii români (F. Nicolae, R. Sza
bo, S. Saditoc, șl N. Bodoczi — 
fiecare cu qjte 2 v., fliind elimi
nat doar Mihai Popa), aceștia au 
ajuns în bloc și în turul 3. 
Aici am consemnat calificarea 
spadasinilor noștri Nicolae Bo
doczi (ilocufl 1 în grupă, ou 3 v.), 
Felix Nicolae (loc 3 în grupă, cu 
3 v.) și Sorin Saortoo (lloc 4 în 
grupă, cu 2 v), în faza elimină
rilor directe.

Dintre cei trei, Sorin Saitoc a 
realizat frumoasa performanță ca 
la debutul său la C.M. să ajungă 
printre cei 8 finaliști ai probei. 
Trecând, în eliminări, succesiv, de 
multiplul medaliat mondial și 
olimpic Pusch (R.F.G.), cu 10—9, 
Kernohan (Marea Britanie), cu 
1'0—4, și de sovieticul Ciuvalov 
(19—4), Saitoc s-a calificat direct 
în finală, unde îl va intîlni pe 
ungurul Kolczonay, și el meda
liat olimpic și mondial. Iată și 
celelalte asalturi din finală (care

DE ȘAH
mat jucarea unor partide în
trerupte, avînd directe impli
cații asupra părții superioare a 
clasamentului. Victorii prețioase 
au obținut filipinezul Eugenio 
Torre și americanul Yasser 
Seirawan, învingători Ia L. 
Gurman și respectiv G. Sax. 
Remize au fost partidele Mar
tin — Petursson și Rodriguez 
— Torre. Distanța dintre lider, 
Rafael Vaganian (U.R.S.S.), 
care are 9 puncte, și urmări
tori s-a micșorat, cîte 8 punc
te avînd acum E. Torre (Fili- 
pine), Y. Seirawan (S.U.A.) și 
J. van der Wiel (Olanda).

• LA AMSTERDAM a con
tinuat turneul internațional de 
șah, la care participă și Ana
toli Karpov, actualul campion 
mondial. Acesta șl-a aminat

lunii august, patru partide in
ternaționale în cadrul pregătirii 
participării sale la turneul final 
al C.M. dta 1986. Iată datele de 
disputaire a acestor meciuri șl ad
versarii fotbaliștilor mexicani: 
20 august, la Irapuatca, cu R. D. 
Germană ; 25 august, la Los An
geles, cu Bulgaria ; 27 august șl 
90 august, tot la Los Angeles, cu 
Uruguay.

O Două rezultate, din „Cupa 
Alpilor", oare ne interesează; la 

slovacia, 2. Suedia, 3. U.R.S.S. și 
ROMANIA ; juniori : 1. Suedia,
2. Franța. 3. U.R.S.S. și- Iugo
slavia... 8. România.

Joi au debutat probele indivi
duale. lată rezultatele sportivilor 
noștri în primele tururi : CĂDEȚI 
— simplu : Revisz — Fragoia 
(Italia) 2—0, Creangă — Woess 
(Scoția) 2—0 ; CADETE — simplu: 
Ciosu — Louws (Olanda) 2—0, 
Otilia Bădescu — favorită nr. 1 
șl Maria Bogoslov favorită nr. 3 
nu au jucat; dublu : Bogoslov, 
Tian (U.R.S.S.) — D’Arras, Moli 
(Franța) 2—0 ; JUNIOARE — sim
plu : Lohr — Vignola (Italia) 
2—0, Cheler — Weiszmonserat 
(Spania) 2—0, dublu : Lohr, Che- 
ler — Hood, Calder (Scoția) 2—0; 
JUNIORI — simplu : Toma — 
Somsi (Ungaria) 2—0, Tiugan cu 
Cummings (Scoția) 2—1, cu 
Egorov (U.R.S.S.) 2—1, Flanca — 
Dikson (Anglia) 2—1 ; dublu : 
Florea, Toma — Krmasek, 
Czyzycki (Polonia) 2—0 ; dublu 
mixt : Tiugan, Timina (U.R.S.S.) 
cu Ronen. Billen (Belgia) 2—0, 
cu Javourek, Safarova (Ceho
slovacia) 0—2, Creangă, Ciosu cu 
Fnass, Buzin (Elveția) 2—0, cu 
Roskopf. Nolten (R.F.C.) 0—2,
Cheler, Wrana (Suedia) cu Bour
get, D’Arras (Franța) 2—0, ou 
Tomba, Domba (Italia) 2—0, 
Toma. Lohr cu Mazunov, Melnik 
(U .R.S.S.) 2—1, cu Syed, Hoit
(Anglia) 2—0, Reviisz, Bogoslov 
cu Montesar, Velasco (Spania) 
2—0, cu Kușnov, Kasanova 
(U.R.S.S.) 0—2, Fierea, Bădescu
cu Roger, Moll (Franța) 2—0, cu 
Perez, Godes (Spania) 2—0.

s-au închediat după închiderea e- 
diți'ei) : Boisse (Franța) — Beran 
(Cehoslovacia), Szekely (Ungaria)
— Riboud (Franța), Bergstrom 
(Suedâia) — Jurka (Cehoslovacia). 
In prag de finală a fost Felix 
Nicolae care, după ce a pierdut 
La polonezul Felisiak (9—10), în 
recalificări a obținut două victo
rii (10—4 cu francezul Lenglet și 
10—3 cu ungurul Pap, fost cam
pion al lumii), dar a irosit în 
prelungiri (10—lil cu Beran) ca
lificarea. Nicolae Bodoczi, pier
zând la canadianul Chouinard 
(4—10) și în recalificări la elve
țianul Giger (7—10), a fost eli
minat din turul secund al aces
tei faze.

Proba pe echipe a floretistelor 
s-a încheiat cu succesul repre
zentativei R.F.G., care în finală 
a întrecut formația Ungariei cu 
9—5 (au punctat : Cornelia Ha- 
nisch 4, Sabine Bischoff 3, Anja 
Fichtel și Zita Funkenhauser 1, 
respectiv. Szusa Szocs 2. Szusa 
Janosi, Gertrud Stefanek și Edit 
Kovacs cîte li).

Iată rezultatele ultimelor faze 
din proba echipelor feminine de 
floretă : în sferturi de finală J 
R.F.G. — Marea Britanie 9—0, 
Polonia — R.IKG. 9—2, Ungaria
— Franța 9—5. U.R.S.S. — Italia 
8—7 (62—55 t.d.) ; în semifinale : 
R.F.G. — Polonia 9—3 și Ungaria
— U.R.S.S. 8—7 ; pentru locurile 
3—4 : U.R.S.S. — Polonia 8—7 ; 
pentru locurile 1—2 ; R.F.G. — 
Ungaria 9—5.

partida din runda a 3-a, in 
care au mai fost înregistrate 
două rezultate de remiză s 
Miles — Sunye Neto și Ti- 
mman — Nunn. Intr-o partidă 
întreruptă din runda anterioa
ră, Miles a remizat cu Nunn. 
In clasament : Karpov 2 p (și 
o partidă amînată), Miles 2 p, 
Timman 1 1/2 p etc.
• TURNEUL DE LA NALEN- 

CHOWE (Polonia). In runda a 
treia, Constantin Ionescu, 
avînd piesele negre, a remizat 
cu polonezul Adamski, egalita
tea fiind consemnată și în par
tida Ghezos (Grecia) — Bibov- 
ski (Polonia), Velikov (Bulga
ria), care a cîștigat la Stani- 
șevski (Polonia) conduce în 
clasament cu 2,5 p. C. Ionescu 
are 1,5 p. în turneul feminin, 
în runda a 3-a, Margareta Pe- 
revoznic a remizat cu Elena 
Fatalibekova (U.R.S.S.).

Neuchațel echipa locală Xamax, 
vliitoarea adversară in Cupa 
U.E.F.A. a Sportului studențesc, 
a fost învinsă de formația fran
ceză Sochaux cu 6—0 (2—0), pne- 
zentînd însă un lot ou foarte 
mulți tineri ; iar la Muensingen, 
AS Monaco, oare va Intîlni în 
„Cupa cupelor" pe Universitatea 
Craiova, a diispus de Grasshoppers 
Ztirich ou 3—0 (2—0), prin punc
tele marcate de Bell one (min. 11 
șl 26 dtn penalty) și Amoros 
(min. 86).
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• tn campionatul Uniunii So
vietice s-au disputat cîteva jocuri 
din cea de a 22-a etapă, cu ur
mătoarele rezultate : Dinamo
Tbilisi — Jalghiris Vilnius 1—1, 
Kairat Alma Ata — Metalist Har
kov 1—1. Cemomoreț Odesa — 
Dinamo Moscova 2—0, SKA Ros
tov — Neftd Baku 2—1, Ararat 
Erevan — Fakel Voronej 3—0. 
Clasament: 1—3. Dinamo Kiev, 
Spartak Moscova. Dniepr (20 de 
jocuri) 28 p ; 4. Dinamo Minsk 
(20) 25 p... pe ultimele locuri : 
17. Dinamo Moscova 15 (21), 18. 
SKA Rostov (21) 14.

• Reprezentativa Mexicului, 
antrenată de iugoslavul Bora Mi- 
lutlnovici, va disputa, în cursul
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