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„Acum, cînd se împlinesc 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român și aproape 100 de ani de 
existență a primului partid muncitoresc în România, 
putem afirma cu îndreptățită mîndrie că avem un partid 
puternic, unit, urmat cu încredere de întregul popor, 
că partidul nostru nu are și nu va avea niciodată țel mai 
înalt, suprem, decît interesele poporului, ale bunăstării 
și fericirii sale, ale independenței și suveranității 
României, decît cauza socialismului și comunismului !“

NICOLAE CEAUȘESCU

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI

i ntr-o deplină și entuziastă unitate, comu- I niștii, întregul nostru popor aniversează, 
astăzi, împlinirea a 65 de ani de la făuri

rea - la 8 mai 1921 — a PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, eveniment de o covirșitoare în
semnătate politică, act istoric fundamental în 
dezvoltarea mișcării muncitorești si revoluționa
re. in organizarea și conducerea luptei pentru 
transformarea structurală a societății românești, 
pentru făurirea unui nou destin scumpei noastre 
.patrii strămoșești. Crearea Partidului Comunist 
Român, moment de importanță cardinală în pro
cesul îndelungat de dezvoltare a clasei muncitoa
re. care își făurise primul său partid politic încă 
din 1893. a marcat inceputul unei etape noi, su
perioare, atît pe plan politic si ideologic, cît și 
organizatoric, a dat un puternic impuls luptei 
purtate de proletariatul român, de toți oamenii 
muncii din țara noastră. .«Niciodată in România 
r- sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
n-a existat un alt partid politie cu o istorie atît 
de bogată si glorioasă care să fi luptat cu ab
negație si să fi realizat atitea pentru fericirea 
poporului român, pentru măreția națiunii noastre".

1921—1986. Un glorios jubileu al partidului ; 65 
de ani de lupte, jertfe si victorii pentru cauză 
nobilă a dreptății si libertății sociale, a demni
tății si independenței, mereu în frunte, neclintit, 
in fiecare clipă a timpului si a istoriei, cu ne
strămutat atașament, in slujba marilor 
idealuri ale poporului român. Un drum glo
rios care reamintește, printre alte momente de 
seamă, fapte de curaj și strălucite izbînzi, că 
Partidul Comunist Român a condus eroicele lup
te din 1933 și marile bătălii sociale ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor pentru liberta
te și democrație. împotriva exploatării, că -tot 
el s-a situat în fruntea luptei maselor împotri
va fascismului, pentru apărarea independenței na
ționale si integrității tării, tndeplinindu-și cu 
Cinste rolul de organizator al rezistenței antifas
ciste in anii negri ai războiului.

Aniversarea partidului coincide in acest an cu 
împlinirea a jumătate de secol de la procesul din 
mai-iunie 1936 de la Brașov, intentat comuniștilor 
și antifasciștilor, proces care se detașează ca un 
moment plin de semnificație în istoria partidului 
nostru, a întregii mișcări muncitorești și anti
fasciste din România,' proces în cursul căruia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tînăr revoluționar 
înflăcărat, s-a impus prin curaj, clarviziune po
litică și înalt patriotism. In șirul marilor bătălii 
de clasă ale acelor ani se înscriu, de asemenea, 
ampla demonstrație antifascistă de la 1 Mai 1939, 
celelalte acțiuni revoluționare în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut un rol hotărîtor. mili- 
tind cu fermitate, cu pilduitoare dăruire patrio
tică pentru binele și fericirea poporului.

înalta misiune a partidului, de forță conducă
toare a luptei pentru salvgardarea destinelor na
țiunii, si-a găsit o elocventă împlinire în vic
toria revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 1944, care a 
deschis o nouă eră in istoria bimilenară a pa
triei noastre. Mărețului act de la 23 August 1944 
i-au urmat patru decenii de profunde înnoiri și 
transformări, de mari și strălucite înfăptuiri, 
obținute de poporul nostru, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, în toate domeniile de acti
vitate ale construcției socialiste. O glorioasă epo
pee în care se detașează distinct, cu strălucire 
perioada inaugurată de Congresul al IX-Iea a! 
P.C.R.. din anul 1965, cînd, prin voința unanimă 
a comuniștilor, a întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în fruntea partidu
lui și statului, perioada mărețelor noastre împli
niri socialiste căreia toți fiii țării i-au dat. cu 
profundă recunoștință, simbolica denumire de 
„EPOCA NICOLAE CEAUSESCU". In tot acest 
răstimp, în care s-a afirmat si confirmat pe de
plin adevărul potrivit căruia socialismul se 
construiește cu poporul si pentru popor, partidul 
nostru și-a manifestat cu strălucire rolul său
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înflorești cu fiecare gind 
Ce-I trimitem soarelui din tine, 
Sub aureola ta. nicicînd 
Nu s-or stinge doine carpatine.

Și izvoare vor cinta în mers 
Imnul muncii pe arcuș de rouâ. 
Caligrafiind în univers 
Primăvara ce ne-ai dat-o nouă.

Macii roșii se aprind in grîu 
Ca pe bolta, nuferi) de stele. 
Viața noastrâ curge ca un riu 
Ce-mprumută roșu) din drapele.

Pretutindeni ramul tău în Mai 
Se-arcuiește liber peste tară. 
Anunțind de pe-un picior de plai 
României - mindră primăvară.

Geo CIOLCAN
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O splendidă performanță a echipei noastre campioane, a fotbalului românesc

STEAUA A ClȘTICAT CUPA CAMPIONILOR EUROPENI!
Luptind admirabil, cu o mare dăruire, jucătorii noștri i-au întrecut aseară la Sevilla, după prelungiri 

și executarea loviturilor de la 11 metri, pe cei de la F.C. Barcelona cu 2-0 (0-0, 0-0, 0-0)

In pagina a 8-a, amănunte despre desfășurarea meciului de ia Sevilla și superba victoria obținută de Steaua



UN DRUM DE GLORIOASA ISTORIE,
, Orașe mici, ambiții sportive mari

PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI
TOTUL A PORNIT DL LA FOTBAL

(Urmare din pag. 1)

conducător, de centru vital al națiunii, pentru ca 
astăzi România să se prezinte, spre stima lumii 
Întregi, ca o țară cu o industrie puternică si o 
agricultură socialistă in plină dezvoltare, ca o 
tară in care au cunoscut și cunosc o puternică 
dezvoltare invățămîntul. știința și cultura, ca o 
tară cu un grad tot mai ridicat de civilizație 
materială și spirituală a poporului.

La realizarea acestui impetuos avint. Incompa
rabil cu oricare altă perioadă din întreaga exis
tentă a poporului nostru, o contribuție decisivă 
revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, marele om politic, lnflăcă- 
ratul patriot și revoluționar a cărui clarvăzătoa
re si neobosită activitate în fruntea partidului si 
statului este nemijlocit legată de toate minuna
tele împliniri socialiste de astăzi.

Remarcabilelor realizări pe care tara le înfă
țișează. acum, la marea sărbătoare a gloriosului 
jubileu al partidului, le adăugăm, cu mindrie 
și recunoștință, permanenta preocupare si grijă 
părintească a partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru continua dezvoltare a 
educației fizice si sportului, activități de interes 
național, cu importante implicații si responsabi
lități în educarea comunistă a tinerei generații, a 
maselor largi de oameni ai muncii. în întărirea 
sănătății 
învățătură, precum și 
tentatului nostru tineret 
temațională. Importante 
prețioasele indicații și
Mesajele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
participanților la conferințele pe țară ale mișcă
rii sportive sau cu alte prilejuri au orientat per
manent întreaga activitate din acest domeniu, au

si creșterea capacității de muncă si 
pentru afirmarea ta- 

și în arena sportivă in- 
documente de partid, 
orientări cuprinse în

stat, nemijlocit, la baza multor reușite si afir
mări obținute, cu deosebire în ultimele două de
cenii, în cadrul marii competiții naționale Da- 
ciada. generoasă inițiativă a secretarului general 
al partidului nostru, care reunește anual în în
treceri circa 8 000 000 de tineri și oameni ai 
muncii. Este răstimpul în care și „tricolorii", 
sportivii fruntași ai țării au cucerit cel mai mare 
număr de titluri și medalii la cele mai impor
tante competiții ale sportului mondial. O spunem, 
firește, cu satisfacție, cu mindrie. dar si cu con
vingerea fermă că, mai ales în domeniul per
formanței, mișcarea sportivă mai are încă multe 
de făcut pentru a răspunde pe deplin, la ni
velul exigentelor actuale, al condițiilor ce l-au 
fost asigurate, sarcinilor de răspundere ce 1 ș-au 
Încredințat întronind. la toate nivelurile, un 
climat de exigență, de fermitate și responsabili
tate comunistă, în spirit revoluționar. Consiliul 
Național pentru Educație Fizică si Sport. îm
preună cu ceilalți factori cu atribuții în dome
niu] educației fizice și sportului, vor trebui să 
adopte măsuri energice pentru înlăturarea rămî- 
nerilor în urmă, a stărilor negative de lucruri 
din unele ramuri sportive, pentru revitalizarea 
întregii activități sportive de performanță și de 
masă, pentru îmbunătățirea substanțială a mun
cii întregului activ al mișcării sportive. Numai 
așa toți cei care activează in domeniul mișcării 
sportive își vor putea îndeplini sarcinile de răs
pundere ce le-au fost încredințate, numai așa îsi 
vor putea aduce contribuții tot mai importante la 
obținerea unor noi și strălucitoare succese, pen
tru gloria sportivă a scumpei noastre patrii. Nu
mai așa mișcarea sportivă. în ansamblul ei, va 
contribui — pe măsura cerințelor — la reali
zarea sarcinilor de crescută însemnătate ce _ 
revin din mărețele obiective stabilite de istori
cul forum al comuniștilor — cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

ii

de Arad, 
Zarandului,

La CSȘ 2 București MUGURII PERFORMANTEI
departe frumoasa tradițieOra 15,30, Sala Austrului — 

gimnastică ritmică, categorii
le a IlI-a si a IV-a (integrale 
— panglică și coardă) • Ora 
14, Sala - - -
bal fete, 
rificare) 
bor — 
(exerciții , . 
coregrafie). • Ora 17. Sala A- 
vrig — ciclism (dezvoltarea 
forței).

Astfel 
mul de 
grupele 
București, la început de săptă- 
mînă, fiecare în parte respee- 
tînd cerințele planificărilor 
proprii.

în raidul nostru ne-am in
teresat de organizarea și des
fășurarea muncii, și nu putem 
spune decît lucruri bune des
pre activitatea unui club care 
și-a înscris 
nulul 1985 
ati,t pe plan 
ternațional. 
gimnastică 
Golea a urcat pe locul II, cu 
echipa 
senioare. 
Marinache 
zul 
canoe, 
numărat 
C.E. de 
de trei 
simplu, . ___ .
La Balcaniada de gimnasti
că ritmică, Alina Drăgan si 
Mirela Drăgulici, s-au situat pe 
poziția secundă, cu echipa re
prezentativă, depășită numai 
de deținătoarea supremației 
mondiale în această disciplină, 
echipa Bulgariei. în fine, 
dar nu epuizînd lista bune-

Pantelimon — hand- 
echipa I (meci de ve- 
• Ora 16,30, Sala O- 

gimnastică sportivă 
pe aparate, la sol —

s-a prezentat progra- 
pregătire la cîteva din 
de frunte ale CSȘ 2

în bilanțul a- 
rczultate notabile 
național, cit si tn- 
De exemplu, la 
sportivă, Eugenia

națională, la C.M. de 
Junioara Genoveva 

a obținut bron- 
.,mondialelor" de caiac- 

Romulus Revisz s-a 
printre protagoniștii 

tenis de masă juniori : 
ori pe podium, la 

dublu si cu echipa.

să amintim de 
naționale (11 la 
seniori).
14 

in
slnt 
na- 
Mi-

sportivi 
loturile 
Gabriela 
un loc II la 

__  la 
Republican de tnot

Ier rezultate, 
cele 19 titluri 
juniori și 8 la 

în prezent, 
selecționați
tionale. La caiac. 
lișescu, a ocupat 
Campionatul _ Național, iar 
Concursul 
— poliatlon 13—14 ani. Carmen 
Georgescu a devenit campioa
nă. Secția de gimnastică rit
mică a adus Clubului în a- 
ceastă primăvară sase locuri 
I, prin Mirela Drăgulici, 
maestre, iar la categoria 
Il-a Clara Zabalovici 
clasat pe locul III la exerci
țiul cu măciuci. Romulus Re- 
visz. s-a situat pe locul II la 
dublu mixt si locul III—IV la 
dublu în 
juniori I. 
tîvă s-au 
rezultate 
pa de categoria 
doua la 
sportive 
vineanu 
compus 
Luminița Dumbravă
Ia paralele. Mariana Bratu, de 
la categoria I, s-a clasat pe lo
cul II Ia paralele, iar la maes
tre Mihaela Stefan — locul III 
la sol. în Concursul interna
țional de la Moscova, Augusti- 
na Badea a obținut de trei ori 
„argintul" ,(la individual 
pus, sol și paralele).

Competițiile sînt în 
desfășurare si. cum ne 
tovarășul Nicolae Crețu, 
tor adjunct al CSȘ 2, „sporti
vii, îndrumați de un colectiv 
de antrenori bine pregătiți pro
fesional. sint gata să duci mai

a 
clubului, care obligă la rezul
tate cit mai valoroase".

...în oricare altă zi veți mer
ge Ia Sala Austrului, sau la 
Sala Obor, sau altundeva, veți 
găsi în plină pregătire sporti
vii de la CSȘ 2. actuali sau 
viitori componenți ai loturilor 
naționale.

Teodora OLARU

La circa 40 km 
spre depresiunea 
se află orașul Ineu. o așezare 
cîndva modestă ca atitea alte
le, pierdută în anonimat. Acum 
însă... Călătorul poate cu
noaște de la prima vedere 
„cota" creșterii și împlini
rii acestei urbe, simbolurile 
victoriei socialismului numin- 
du-se, printre altele, întreprin
derea de textile Tricoul Roșu, 
cea de minerit, sau Combina
tul de Prelucrare a Lemnului, 
în acest oraș care urcă necon
tenit pe noi trepte ale progre
sului și civilizației trăiesc și 
muncesc peste 11000 de oa
meni, iar sportul reprezintă o 
parte integrantă din viața lo
cuitorilor. Emblema activi
tății sportive de aici o consti
tuie echipa de fotbal Victoria, 
de categorie județeană, care a 
avut mari merite în Cupa 
României, ediția 1985. unde 
a eliminat cinci formații de 
Divizia C și B. Calificîndu-se 
în 16-imile tradiționalei com
petiții, ea a întîlnit divi
zionara A F. C. Olt. La aceas
tă partidă, aproape jumătate 
din populația orașului a um
plut stadionul. Fotbaliștii din 
Ineu au avut multi admiratori 
și in alte orașe. „Am fost nes
pus de fericit fn prima repri
ză, ne-a scris atunci pensiona
rul Stefan Mișca, domiciliat 
in București, cînd prin inter
mediul transmisiei de la ra
dio aflam că echipa tinereții 
mele, in care am jucat ea por
tar In anii 1934—1935, evolua de 
la egal cu puternicii ei ad
versari. Si m-a mai bucurat 
faptul ci echipa și-a păstrat 
denumirea Victoria, nume care 
ne-a propulsat mereu spre «oi 
izblnzi. Si ar mai fi ceva, care 
mi se pare inedit: am auzit că 
în această echipă a jucat pri
ma femeie fotbalist din țara 
noastră".

...De cîteva minute ne a- 
flăm la clubul Victoria din 
Ineu. unde tineri și vîrstnici 
joacă în orele de răgaz șah si

tenis de masă. împreună cu 
tehnicianul constructor. a- 
cum pensionar, Joan Vasilescu, 
vicepreședintele asociației spor
tive, răsfoim un album, o 
veritabilă incursiune în is
toria sportului din această lo
calitate. cu imagini din 
an cînd s-a pus temelia 
pării r~ 
prezent, 
clație 
Printre 
apare și 
prinde ne Szigethy Boske 
postură de... centru înaintaș în 
echipa de băieți, ea fiind con
siderată prima femeie din țara 
noastră care a jucat fotbal. 
„In urmă cu cinci decenii, îsi 
aduce aminte interlocutorul, 
care are în spate 42 de ani ca 
activist sportiv voluntar.
cu toții doar cîteva zeci de a- 
matori de sport. Acum, 
ciațui _ are peste 3 000 
membri din toate unitățile in
dustriale. încadrați in nouă 
secții sportive conduse de pes
te 20 de instructori voluntari. 
Iubitorii de atletism, tir, ci
clism, handbal, baschet, schi, 
patinaj, tenis de masă, judo 
sau volei sint angrenați in 
campionate 
cursuri 
cinstit, 
insă prima 
Din 1944.
sportiv 
lescu întocmește un jurnal 
tuturor evenimentelor.
imaft'ni de la activitățile spor
tive, incepînd cu autorii 
golurilor și terminfnd eu di
versele acțiuni competitio
nale de masă. Se deapănă în- 
tîmplările tinerilor 
tunci. Apar chipurile 
sportivi de acum, cu 
lor, cu năzuințele lor. 
de succesul fotbaliștilor.
tivii din Ineu speră să mai a- 
ducă în arena lor alte echipe 
de primă mărime din țara 
noastră...

1920, 
gra

in 
aso- 

teritorială. 
veteranilor

Victoria și pină 
. cînd a devenit o 

sportivă 
chipurile 
fotografia care o sur- 

în

eram

aso- 
de

atletism, tir, 
baschet, i 

de masă, ; 
volei sint angrenați 

județene sau con- 
locale. S-o spunem 
fotbalul a rămas 

noastră dragoste". 
harnicul activist 

voluntar Ioan Vasi- 
al 
cu

de a- 
tinerilor 

gîndurile 
Animați 

spor-

Troian IOANIȚESCU

la 
a 

s-a

C.N. de tenis de masă
La gimnastică spor- 

obținut. de asemenea, 
promițătoare : echi- 
_ a IV-a — a 

campionatul cluburilor 
școlare. Beatrice Cri- 

— locul I la individual 
si locul III la sol, iar 

locul I

com-

plină 
spune 
direc-

AMBIȚIOȘII PURTĂTORI Al ȘTAFETEI
în anul 30 al existentei sate 

rugbystice. Bîrladul se impune 
atenției nu numai prin fru
moasa comportare a iucătorilor 
din prima echipă a Rulmen
tului cîstigătoare a actualei e- 
diții a „Cupei României", afla
tă printre fruntașele Diviziei 
A. ci si prin organizarea unei 
competiții în sportul cu balo
nul oval, de „rugby în VIII", 
la nivelul copiilor si juniorilor, 
cu 12 echipe. „O asemenea în
trecere a mai avui loc Ia noi 
— ne spunea ing. Dan Timofte, 
președintele secției de rugby 
de Ia Rulmentul, dar cu maxi
mum patru echipe".

Ne-am aflat, nu de 
mijlocul pasionaților 
ai formațiilor care iau
competiție; un campionat 
opt formații în școlile genera
te si. separat, cu patru echipe 
în licee. Se încheiase turul. 
Acum, competitoarele se pre
gătesc pentru retur. Lidere.

deocamdată, echipele Scolii 
1 si Liceului industrial al 
treprinderii de rulmenți. în 
tractul Întrecerii s-a analizat 
felul cum au decurs meciur'le. 
disciplina din teren si din afa
ra acestuia si. ca o condiție o- 
bligatorie de participare, situa
ția la învățătură.

nr. 
în- 
an-

PE TEME EDUCATIVE

mult. în 
jucători 
parte la 

eu

Aspecte pozitive, in toate 
cazurile, pentru că întrecerea 
a avut darul de a stimula pe 
elevi, făcindu-i mai silitori si 
mai ordonați, lucru subliniat de 
toti cei prezenti; alături de 
profesorii de educație fizică 
din unitățile de invătămînt 
ale tinerilor rugbyști, de învă
țători si profesori -diriginti s-au 
aflat si cei care i-au initial

^ubUnÂei^^.

Oază a sportului bucureștean, care 
nu mai are nevoie de vreo prezentare, 
parcul Progresul — cu aleile, cu tere
nurile de tenis sau cu cele de fotbal 
— își întregește permanent configura
ția, oferind amatorilor de mișcare și un 
adevărat „cabinet" de menținere a to
nusului muscular, a condiției fizice 
generale. Intr-una din spațioasele încă
peri de sub tribunele arenei centrale 
de tenis a fost amenajată o sală pen
tru practicarea gimnasticii de întreți
nere.

Vizitind această adevărată unitate 
medicală fără... medic, ne-am dat sea
ma de utilitatea ei. Vin aici, zilnic, de 
dimineață și pină scara, peste 150 de 
oameni ai muncii, bărbați și femei, 
unii tineri, alții trecuți de prima tine
rețe, dar urmărind toți același lucru : 
să combată urmările sedentarismului.Lsa <
W«
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pe elevi în acest sport al cu
ratului si bărbăției, adică... ju
cătorii echipei Rulmentul! A- 
proape fiecare dintre ei a răs
puns de cite o scoală: Harna- 
gea i-a pregătit pe cei de la 
„generală 1“. Căiiia (2). Dran- 
ga (3), Ștefănică (6).
(8). Dănescu (9), Lucian do
rici (10) și Ahutaoaie (11). pe 
copiii de )a școlile menționate 
în paranteze; Coja. pe cei de la 
„industrial 1 I.R.B."; Traian 
dorici, pe liceenii de la „in
dustrial 2"; Sirghie, pe cei de 
la „3". iar Holban pe elevii de 
la „4". Absolut firesc; de la 
cine oare ar fi putut învăța 
cel mai bine micii sportivi 
bîrlădeni alfabetul rugbyulul 
decît de la jucătorii aflat! in 
Dlină activitate, cei mai multi 
foarte tineri si ei si. deci, re
ceptivi la modul de gîndire si 
de exprimare al... succesorilor 
lor în sport?

Este o inițiativă lăudabilă, 
cu un pronunțat caracter for- 
mativ-educativ, de vreme ce 
relația ÎNVAȚATURA-SPORT 
este, cum am văzut, respectată 
cu toată strictețea. La cristali
zarea ei. inițiatorii, conducerea 
întreprinderii de rulmenți (in 
frunte cu ing. Diomid Năstase, 
si în acest caz un animator al 
rugbyului) a găsit tot sprijinul 
din partea Inspectoratului șco
lar si al organelor sportive lo
cale. urmărindu-se același obi
ectiv: asigurarea unei puternice 
rezerve de cadre echipei Rul
mentul Birlad. viitori jucători 
dintre... viitorii muncitori si 
tehnicieni ce se modelează în 
întreprinderile orașului. cei 
care vor prelua, treptat, ștafe
ta performantei si o vor duce, 
cu ambiție si cutezanță, mai 
departe, spre bucuria si mîn- 
dria lor și a iubitorilor de 
sport, dar si spre faima rug
byului din acest oraș moldo
vean.

Dună București si Constanta, 
cu inițiative similare, lată că 
și Bîrladul se înscrie prompt 
printre orașele care modelează 
purtători ai ștafetei rugbystice 
românești. Cine va urma? Ti
misoara Iași. Baia Mare. Cluj- 
Napoca?

Ifrim

Doina STANESCU

orga-

dotă- 
tine- 
con-

MEDIC, EXERCIȚIUL FIZIC !
intimpină la orice oră, fapt apreciat 
în unanimitate de practicanți, ca și do
tările puse la dispoziție: biciclete er- 
gometrice, corzi, cordoane elastice, sal
tele și nelipsitele spaliere. Președinte
le clubului Progresul, Nicolae Mure- 
șan, care urmărește zilnic funcționarea 
ireproșabilă a centrului de gimnastică 
de întreținere, ne-a spus : „Răspunzînd 
cerințelor de a oferi populației servi
cii pe specific sportiv, am considerat 
util să extindem activitatea la zi... lu
mină ! Și trebuie să precizăm că ama
toare, dar și amatori, există, chiar mai 
mulți decît permite capacitatea sălii. 
Pentru ca activitatea să aibă flux con
tinuu. au fost amenajate două vestiare, 
evitîndu-se astfel suprapunerea celor 
două serii — cea care încheie și cea 
care începe ora — și, implicit, scurta
rea timpului de lucru. Rezolvăm, în 
felul acesta, o problemă socială de 
mare însețnnătate. în același timp, 
clubul obține o parte din venituri 
pentru realizarea autofinanțării".

Cum ? La această întrebare ne-a răs
puns Simona Bohoceanu, una dintre 
cele două profesoare (cealaltă se nu
mește Nicoleta Unguritu), absolvente 
IEFS cu specializarea gimnastică : 
„Timp de o oră, cursanții execută, în 
ritm susținut, un set complet de exer
ciții — alternînd cu momente de res
pirație capabile să refacă în timp scurt 
capacitatea de efort a organismului — 
pentru îndepărtarea țesutului adi
pos, pentru îndreptarea unor deficiente 
fizice ale coloanei vertebrale sau ale 
unor segmente ale corpului, pentru 
menținerea unei ținute corecte. în 
felul acesta, centrul nostru de gimnas
tică iși aduce o contribuție importantă 
la păstrarea stării de sănătate optimă 
necesară participării cu randament ma
xim la locul de muncă, ca și la re
crearea și fortificarea generală a 
niamului".

In Ceea ce privește aspectul și 
rile acestui loc de menținere a... 
reții fizice și psihice, trebuie să
semnăm curățenia exemplară care te

T. BRÂDEȚEANU



PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAt CEAUȘESC
CALDA PREȚUIRE Șl RECUNOȘTINȚA SPORTIVILOR ȚÂR
Gloriosul jubileu al parti

dului constituie și pentru 
mișcarea sportivă, ca 

pentru oricare domeniu de ac
tivitate din țara noastră, un fe
ricit prilej de bilanț, de raport 
patriotic, însăși activitatea de 
educație fizică și sport, în noul 
său cadru organizatoric,’ fiind o 
creație a Partidului Comunist 
Român. Din marea 
pentru sănătatea 
pentru vigoarea și puterea na
țiunii, din marea sa dragoste 
pentru tineret - viitorul patriei 
—, pe care l-a dorit dintotdea
una armonios dezvoltat fizic și 
psihic, cu o solidă educație pa
triotică și o multilaterală pre-

sa grija 
poporului.

VOM RĂSPUNDE PRIN LAPTE

tru a creat, pe baze" științifice, 
moderrte, in concordanță cu ce
rințele actuale și de perspecti
vă, un sistem închegat de edu
cație fizică și sport, în care 0- 
xercițiul fizic și sportul pentru 
toți să se îmbine in mod orga
nic cu rezultanta sa firească, 
performanța.

Bilanțul performanței româ
nești atesă forța și vigoarea cu 
care s-a afirmat tineretul spor
tiv al României moderne în are
na internațională. Limbajul sec, 
dar atit de convingător, al ci
frelor este grăitor, dovedind cu 
putere adevăratul salt cantita
tiv, dar și calitativ, realizat de 
performanța românească în pe
rioada istorică relativ scurtă 
care s-a scurs de la revoluțio
narul act de la 23 August 1944 și 
cu deosebire in ultimele două de
cenii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, mo-

ÎNCREDERII ACORDATE
In aceste zile, Cind gîndu- 

rile și faptele fiecăruia dintre 
noi au mare încărcătură 
emoțională, cinstind eroicul și 
gloriosul nostru partid la cea 
de a 65-a aniversare, memo
ria noastră afectivă readuce 
in prim-plan cea mai rodnică 
perioadă din istoria poporului 
român, inaugurată de Congre
sul al IX-lea, ev de istorie 
nouă sub conducerea înțe
leaptă a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

tn această perioadă de mari 
succese în edificarea noii so
cietăți socialiste, de afirmare 
plenară a umanismului socia
list. istoria, făurită de mintea 
șt brațele poporului nostru, 
condus de Partidul Comunist 
Român mi-a oferit și mie șansa, 
asemenea miilor și miilor 
de tineri din tara noastră, să 
mă formez ca om, cetățean și 
sportiv de mare performanță. 
M-am stfăduit să contribui, 
pe măsura capacității mele, 
la afirmarea sportului româ
nesc in lume, și apoi, ca pro
fesor de educație fizică și 
sport, la creșterea și formarea 
tinerelor talente, a viitorilor 
performeri Datorită politicii 
partidului, din care face parte 
și afirmarea șl promovarea 
rolului femeii Jn societatea 
noastre la care contribuția 
tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
om politic și militant comu
nist de adîncă omenie, savant 
de renume mondial, este esen
țială. muncesc acum în con
ducerea unei federații, 
care o dorim cu toții la înăl
țimea bogatei tradiții^ a școlii 
românești de scrimă. Este și 
angajamentul nostru ferm il
eum, în aceste momente ani
versare, de 
fapte, prin 
de răsunet 
mânesc.

pe

a răspunde prin 
noi performanțe 
pentru sportul ro-

ANA PASCU
medaliată olimpică si mon
dială. secretara Federației 

Române de Scrimă

gătite pentru muncă și viață, 
din dorința de a da cîmp liber 
de afirmare personalității uma
ne și talentelor din mase, in 
orice domeniu de activitate, 
deci și in sport, partidul nos-

ÎNTREAGA

a r ana

h

AVEM CONDiJII DEOSEBITE DE AFIRMARE
Slnt unul dintre milioanele de tineri. Intr-o țari a tinereții 

care, prin grija partidului, a secretarului său general, tovărășia 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel mal iubit fiu al patriei, a atins, 
cu deosebire tn ultimii douăzeci de ani, culmi nebinutte de ci
vilizație ți progres.

In contextul dezvoltării continue a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, educația fizică și sportul au urcat permanent noi trepte 
valorice, reprezentanții României socialiste cucerind la marile 
competiții internaționale succese de prestigiu, victorii care au 
făcut să se vorbească elogios și din acest punct de vedere des
pre calitățile poporului român. De aceea, faptul ci fac parte 
dintre sportivii care au reușit sd se afirme in acești ani bagați 
ai țării constituie o mindrie deosebită, iar medaliile cucerite ia 
Jocurile Olimpice, la alte mari întreceri de haltere slnt prino
sul meu de recunoștință pentru tot ceea ce se face in țara 
noastră, pentru condițiile deosebite acordate tineretului, sporti
vilor, de a se afirma pe toate planurile.

Trăim tn aceste zile un eveniment cu profundă rezonanță In 
Inimile noastre, prilej cu care alături de toți sportivii, îmi ex
prim dorința de a face totul ca patria noastră scumpă si se 
afirme necontenit, pe toate planurile, deci și In sport.

ment de referința în viața parti- 
dului și a țării, care a inaugurat 
epoca cea mai fertilă din întreaga 
noastră istorie, denumită cu în
dreptățită mîndrie „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

De la prezențe simbolice, 
înainte vreme, cu rezultate mo
deste - doar 2 medalii la 
Jocurile Olimpice, 8 la campio
natele mondiale și 8 la cele 
europene, pînă in anul 1944 
sportul românesc se mindrește 
acum cu cele 1530 medalii cu
cerite de reprezentanții săi 
la Jocurile Olimpice (176), cam
pionatele mondiale (452), cam
pionatele europene (640) și 
campionate ți Jocuri Mondiale 
Universitare (262). Și tot cifrele 
ne arată că. din totalul celor 
1530 medalii, majoritatea covârși
toare, adică 1275, a fost obți
nută in perioada 1965—1985 : 
137 la Jocurile Olimpice, 386 la 
campionatele mondiale, 
campionatele europene 
la campionatele și 
Mondiale Universitare, 
pe ansamblu, peste 80 
din sucesele 
s-au obținut 
decenii !

La temelia 
ror acestor succese

NOASTRA

PETRE BECHERU
campion olimpic

înainte de toate, grija perma
nentă și sprijinul prețios acor
dat mișcării sportive de parti-

NICOLAE CEAUȘESCU, indica
țiile prețioase date mișcării 
sportive și marea dragoste pă
rintească pe care secretarul 
general al partidului, președintele 
țârii, o nutrește pentru tineretul 
patriei.

Dar realizările sportului româ
nesc de performanță reflectă și 
un alt aspect important și anu
me paleta largă a ramurilor și 
probelor sportive în care- s-au 
obținut succese, mărturii ale 
dezvoltării polivalente a mișcă
rii noastre sportive, ale poten
țialului sportiv al țării noastre. 
Atletism, gimnastică, judo, hal
tere, box, 
handbal, 
masă, tir, 
sporturi 
iată doar 
întîmplătoare, dintre disciplinele 
care au adus prețioase trofee 
in panoplia sportului nostru.

In cartea de aur a sportului 
mondial România a înscris nu
mele unor tineri și tinere care 
au obținut, mai ales in ultimii 
douăzeci de ani, performanțe 
de amplă rezonanță, ca lolanda 
Balaș, llie Năstase, Nadia Co
maneci, Ivan Patzaichin și mulț’

culorilor românești 
mondială.

La gloriosul jubileu prilejuit 
de împlinirea a 65 de oni de la 
crearea Partidului Comunist 
Român, sportivii, antrenorii și

COPILĂRIE FERICITĂ
No, purtătorii cravatelor 

roși! cu tricolor, simțim 
tot ceea ce ne înconjoară 

a 
al

NICOLAE 
tovarășei

în 
dra- 

se
par-

515 la 
ți 237 
Jocurile 
Așadar, 
la sută

celor 42 de 
în ultimele

trainicâ
se

a

ani 
doua

tutu- 
afla,

DRAGOSTE

caiac-canoe, lupte, 
canotaj, tenis de 

scrimă, tenis de cîmp, 
tehnico-aplicative - 
cîteva, intr-o înșiruire

ANGAJAMENT SOLEMN
M-am născut, am crescut șl m-am format ca om și cetățean 

al acestei minunate țări intr-o perioadă de avint nemailntilnit 
al societății noastre socialiste. Condițiile oferite tineretului, tu
turor oamenilor, mi-au permis, incă de pe cind purtam cravata 
roșie cu tricolor, să fac cunoștință cu binefacerile sportului. 
Am început cu voleiul, dar, după o scurtă perioadă, am fost 
adusă in secția de baschet a clubului Rapid București. Aici am 
cunoscut primele bucurii, iar apoi, o dată cu admiterea la Fa
cultatea de Educație Fizică din Timișoara, am devenit bănă- 
țeancă, jucătoare in echipa din orașul de pe Bega șl In repre
zentativa țării, in care am evoluat aproape 10 an’, in peste 200 
de meciuri interțiri. lată satisfacții deosebite pentru un spor
tiv de tip nou, care datorează totul condițiilor excelente asigu
rate de partid, de societatea noastră socialistă. O dată cu înche
ierea activității competiționale mi-am început munca de secre
tar al CJ.E.F.S. Timiș șt. alături de ceilalți activiști din dome
niul sportului, mă anoajez solemn si îndeplinesc Intrutatul sar
cinile trasate de partid acestui domeniu de activitate deosebit 
de util tinerei generații.

Acum, la aniversarea celor 65 de ani. de glorioasă existență a 
Partidului Comunist Român, pindurtle mele se îndreaptă spre 
mult sttmatu1 și iubitul nostru conducător, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. spre tovarășa ELENA CEAUȘESCU, care fac to
tul ca tineretul patriei, întregul popor, sd urce viguros pe cete 
mai înalte trepte de progres șt civilizație.

gostea părintească 
cretarulut general 
tldului, tovarășul 
CEAUȘESCU, a _____...
ELENA CEAUȘESCU. care ' zi 
de zi fac totul pentru ca noi 
u creștem intr-o țari libert, 

feriți de primejdia unul nimî- 
rdzbol nuclear, si avem 

toate condițiile pentru a 
pune in va oare calitățile, 
ie afirma la învățături, 
viață

împreună cu colegefe 
sport ne-am străduit sâ obți
nem rezultate cît mal bune ta 
tenis de masă. pentru a do
vedi. inel o dată, ci fn 
România socialista cresc copil 
tah ntațl. harnici, cu adevărat 
fericiți. La școală, in organiza
ția pionierilor, și apoi In ac
tivitatea sportivă am învățat 
vă nimic nu se obține firi 
muncă fără efort susținut, ci 
rezultatele de valoare șl no
tele mart sînt urmarea fi
rească a strădaniilor zilnice. 
De a tfel, noi avem mereu In 
fața pilduitorul exemplu de 
viața, de munca și luptă eroi
ci a. secretarului general al 
partidului, care veghează neo
bosit ca viitorul nostru, al tu
turor. să fie senin.

Acum, la acest moment ani
versar. gindurile mele de a- 
dtncă recunoștința șl fierbinte 
dragoste, la fel ca a!c tuturor 
copit’cr țării, se îndreaptă 
spre partidul Iubit, spre se
cretara' său general, ctitorul" 
României moderne, in care 
copiii trăiesc o viață fericită

OTiLIA bădescu 
triolâ camoioană europeană

cito
ne 

a 
în

de

maestră a sportului,

personaldul și statul nostru, 
conducătorul nostru mult iu- 

și stimat, I o v o r a ș u 1
de 
bit

ROD CA ARMION
secretar al C.LE.F.S. Timiș

Iubesc și am iubit dintotdeauna sportul, hand
balul in special. Prin el am cunoscut unele din
tre cele mat mari satisfacții din viață, ceea ce-mi 
confirmă încă o dală Justețea alegerii făcute. 
Ca jucător șl antrenor de handbal am avut bu
curia stl particip la obținerea citorva performanțe 
sportive deosebite. După mai multe titluri de 
campion național cu echipa care m-a consacrat 
— Steaua —. am cucerit, cu aceeași echipă. Cupa 
Campionilor Europeni. Dar cea mai mare min- 
drie este rd bilanțul activității mele handbalis
tice cuprinde și două titluri de campion mon
dial. Toate aceste mari satisfacții au fost re
zultatul a mii de ore de munci fără menaja
mente. la care m-am angajat alături de colegii 
de generație, convinși fUnd că astfel ne aducem 
modesta contribuție la sporirea continuă a glo
riei sportive a scumpei noastre patrii, ci ne 
aducem prinosul de recunoștință și ne manifes-

Slr -
nețărmurită pentru . Partidul Co-

STIMA
ttm dragostea 
munist Român.

in aceste zile, cind aniversăm gloriosul nostru 
partid, vreau să-mi exprim, încă o dată, întreaga 
recunoștință pentru tot ceea ce am realizat ne 
plan sportiv, profesional și familial. Mă angajez 
s4 fac totul pentru a sădi șl consolida In ini
mile studenților din cadrul Institutului Agrono
mic ,.Nicolae Bălcescu" din București, u tde tmt 
desfășor activitatea, pasiunea pentru sport, dra
gostea șt stima firi margini față de partid, față 
de mult iubitul nostru conducător, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. personalitate eminentă 
a lumii contemporane, chezășie a împlinirilor 
noastre viitoare.

Lector universitar
OLIMPIU NODEA 

maestru emerit al sportului

alții, despre care s-a vorbit și 
se vorbește pe toate meridia
nele lumii. După cum România 
socialistă a creat adevărate 
școli, recunoscute ca atare, in
tr-o serie de discipline, în care 
competența, creativitatea și ta
lentul tehnicienilor crescuți în 
anii noștri luminoși s-au mani
festat plenar.

inalta 
constituit-o fiecare 
tovarășul Nicolae 
cu tovarășa Elena 
prețioasele indicații 
calde, pline de înțelepciune, mo
bilizatoare, ce li s-au adresat. 
S-au întipărit adine în inimile 
sportivilor noștri, le-au insuflat 
noi puteri, dorința arzătoare de 
a reprezenta cu demnitate pa
tria in marile inkeceri, de a nu 
precupeți nimic pentru gloria

cinstire pe care a 
intilnire cu 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 

și cuvintele

tehnicienii, toți cei ce activea
ză în sportul de performanță iși 
exprimă dragostea profundă și 
recunoștința fierbinte față 
de partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, angajîndu-se 
solemn să facă totul pentru a 
îmbogăți necontenit zestrea 
sportului românesc, consolidind 
succesele realizate și redresînd 
într-un timp cît mai scurt dis
ciplinele rămase in urmă, pen
tru a răspunde cu cinste con
dițiilor ce le sînt asigurate în 
vederea realizării lor ca spor
tivi redutabili și ca vrednici ce
tățeni ai României socialiste.

Mircea COSTEA
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SOB CONDUCEREA PARTIDULUI, SPORTUL ROI 
CONTRIBUIND ASTFEL LA CREȘTEREA C

SUCCESE PRESTIGIOASE
IN TOATE COMPETIȚIILE 

DE ANVERGURĂ ALE GIMNASTICII
9

Deși a trecut aproape un de
ceniu de la acele seri de ne
uitat pe 
Montreal le-a 
uitate lumii 
Olimpice din 
moment de 
dezvoltarea si 
gimnasticii de 
manță, despre contribuția 
rolul școlii românești 
ceasta direcție se 
și astăzi elogios. La 
treat a fost nu numai 
Comăneci, gimnasta 
care s-a scris atunci că 
chipează perfecțiunea, 
medalii de aur, șapte note de 
10 pe care ea le-a primit la 
debutul intr-o întrecere de a- 
semenea anvergură), ci a fost și 
o echipă puternică româ
nească. cu șase fete talentate, 
care au repurtat un remarca
bil succes in întrecerea supre
mă a gimnasticii.

Și trebuie să reținem faptul 
că numeroase au fost argu
mentele și criteriile care au 
făcut ea. adesea, antrenori Și 
sportive de peste hotare să so
licite schimburi de 
cu tehnicienii noștri, 
lucreze alături de 
noastre fruntașe, _ __  .
ți exponente ale școlii româ
nești.

A fost, mai intii, afirmarea 
viguroasă in cadrul Campiona
telor Europene feminine, com
petiție in care Elena Leuștean. 
Sonia lovan. Alina Goreac, 
Emilia Eberle. Cristina Grigo- 
raș, Anca Grigoraș, Lavinia 
Agache. și Ecaterina Szabo au 
cucerit prestigioase succese, 
iar Nadia Comăneci este sin
gura gimnastă de pe continen
tul nostru care cîștigă de trei 
•ri consecutiv titlul de cam
pioană absolută a Europei.

Nu mai puțin spectaculoase 
au fost rezultatele , obținute de

care Forum-ul din 
oferiț cu genșro- 
întregi, Jo'curile 
1976 rămin un' 

referință pentru 
perfecționarea 
mare perfor- 

ți 
«-în

vorbește 
Mon- 
Nadia 

despre 
intru- 

(trei

experiență 
să vină să 
sportivele 
exponentă

gimnastica românească la 
Campionatele Mondiale, ince- 
pind de la ediția din 1974. de 
la Varna, reprezentanții tă
rii noastre situindu-se de fie
care dată pe podiumul de pre
miere. ‘ ~
a urcat 
treaptă 
primul sportiv care a adus o 
medalie de aur la „mondiale" 
pentru gimnastica româneas- 
<ă. Peste patru ani, la Stras
bourg, a fost rindul Nadiei Co
măneci să se numere printre 
laureați, ea cucerind titlul de 
campioană a lumii la bimă. 
Era, parcă, preludiul pentru 
ceea ce avea să se întimple la 
ediția următoare a competiției, 
cea de la Fort Worth, din Te
xas, din 1979. Acolo, gimnastele 
române au dominat practic în
trecerea, obținind un bilanț 
remarcabil : 3 medalii de aur. 
dintre care cea pe echipe a fost 
cucerită in premieră de cele 
șase componente ale forma
ției noastre. Emilia Eberle ți 
Dumitrița Turner s-au impus la 
sol șl. respectiv, sărituri. Șta
feta acestor frumoase succese a 
fost preluată, peste cițiva ani, 
de reprezentantele noii ge
nerații, în 1983, la Budapesta. 
Ecaterina Szabo cîștigind „au
rul" la sol. iar anul trecut, la 
Montreal, Daniela Silivaș deve
nind una dintre cele mai ti
nere campioane mondiale, in 
cea mai dificilă probă, birna.

Succesele repurtate în între
cerile olimpice au fost inau
gurate de medaliile obținute în 
1956. la Melbourne, au conti
nuat la Roma, in 1960, iar din 
1976 Olimpiadele reprezintă 
o arenă de mari afirmări in
ternaționale ale gimnasticii 
noastre. Montreal — 1976. Mos
cova — 1980, Los Angeles — 
1984. iată tot atitea momente 
remarcabile ale dezvoltări gim-

Atunci, Dan 
pe cea mai 

a podiumului.

Green 
inaltă 
fiind

Marilena Vlădărău, Emilia Eberle, Melita Ruhn, Rodica Dunca, Dumitrița Turner. Nadia Comăneci 
campioane mondiale în 1979.

nasticii românești, etape com- 
petiționale încheiate cu presti
gioase medalii de aur, argint 
ți bronz.

O competiție 
in actualitate

recentă aduce 
o problemă de 

mare însemnătate in gimnas
tică, aceea a asigurării schim
bului de miine. Campionatele 
Europene de juniori din R.E. 
Germania au probat cu argu
mente temeinice faptul că în 
țara noastră există o pepinie
ră solidă de cadre talentate, iar 

la 
de 
țo
ale

cele 10 medalii cucerite 
Karlsruhe, dintre care i 
aur, reprezintă garanția că 
cui campioanelor de ieri 
gimnasticii noastre va fi luat 
mîine de sportivele talentate 
de astăzi. Aurelia Dobre, Ga
briela Potorac, Mirelg Sidon, 
Marius Tobă și Marian Stoi- 
can, medaliați ai celei de a 5-a 
ediții a Campionatelor Europe
ne, au făcut deja un prim pas 
spre deplina afirmare interna
țională și nu există nici o în
doială că ei se vor impune 
viguros și în viitoarele echipe 
reprezentative ale României.

Constantin MACOVEI

Un mare campion se destăinuie:

PRINOSUL NOSTRU DE RECUNOȘTINȚA,»

NOI MEDALII STRĂLUCITOARE!»
Poate mai devreme ca in 

al ți ani, primăvara s-a înstă- 
pînit acum peste pădurea Bă- 
neasa. cu tot alaiul ei de sem
ne specifice. Dar poligonul Tu
nari are semnele lui: focurile 
trase din ce în ce mai des ne 
zecile de standuri ale sale, de 
pușcă, de pistoale, de talere. 
La Tunari, primăvara vine ar 
tunci cînd trăgătorii îșî încep 
ședințele de pregătire in aer 
liber. Vestitul poligon Tunari 
Știe asta de 31 de ani: în toa
tă această perioadă, dar mai 
ales în ultimii 20 de ani. s-a 
Înnoit mereu. ultimele con
strucții fiind două standuri de 
talere aruncate din turn și 
sânt si amenajarea poligonului 
pentru proba de pistol viteză, 
pe care pot trage concomitent 
10 „Viteziști" sau 50 de spe
cialiste la pistol sport. Perma
nenta modernizare a acestei 
citadele a tirului românesc 
este încă o dovadă, dintre atît 
de numeroasele existente as
tăzi în România, care demon
strează grăitor 
sportivă 
dezvoltă 
nuite cu 
baze ne 
nat 
ral. 
trei 
de

urmă. 
un tineret minu- 
împlini multilate- 
Tunari. timp de 
generații întregi 
s-au pregătit să 
mai înalte trepte 

unor prcsti-

că mișcarea 
din această tară se 
spre orizonturi nebă- 
zeci de ani în 

care
se poate 
Aici, la 
decenii.

campioni 
urce pe cele 
ale podiumurilor 
gioase competiții internaționale 
si de foarte multe ori au rcu-

unul 
mai

șit! Corneliu Ion este 
dintre aceștia, poate cel 
reprezentativ dintre marii cam
pioni ai tirului românesc. în a 
cărui vitrină 
medalii de __ ___
mondiale si olimpice. Această 
lună mai, ca 
veri, înseamnă 
pentru colegii 
reprezentative de tir ale Româ
niei. o perioadă plină de mun
că. în vederea viitoarelor com
petiții internaționale ale verii, 
mai cu seamă a C.M. de la 
Suhl. „E însă, ne spune, si un 
moment de bilanț, acest mai, 
al generației căreia ii aparțin, 
cea în jur de 30 de ani. 
care mai fac parte și 
Ciobanii (triplă campioană 
roneană, ia individual și 
echipa, la pistol sport), si 
via Kaposztay (actuală record
mană mondială a aceleeași pro
be). si pușcasele Eva Olah sau 
Nieulina Iosif, și ele campioa
ne ale Europei cu cîțiva ani în 
urmă. O generație de sportivi 
crescuți și afirmați la cei mai 
înalt nivel, in ultimele două 
decenii. în care tara noastră 
a făcut pași uriași pe drumul 
unei multiple dezvoltări".

împliniri sportive, 
sociale. împliniri 
intr-adevăr, ale 
întregi de sportivi care 
știut să răspundă prin 
viu al faptelor lor din 
performantă, condițiilor 
lente de muncă si viată •

cu trofee se află 
aur europene.

atîtea alte primă- 
pentru el și 
din echipele

din 
Ana 
eu- 
ru 

Sil-

împliniri 
profesionale, 

une generalii 
i au 
graiul 
marea 
exce- 

asigu-

rate de partidul comuniștilor 
tuturor sportivilor patriei, în
tregului tineret. Prinos de re
cunoștință care va primi si în 
viitor expresie prin cucerirea 
de către tirul românesc a noi 
medalii, a noi titluri. „Chiar în 
această vară, a anului în care 
se împlinesc 65 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român, dorim să ne repre
zentăm încă o dată cu cinste 
tara. într-o mare întrecere in
ternațională: Campionatele
Mondiale de Ia Suhl, unde sîn- 
fem hotărîti să apărăm presti
giul celor 9 medalii, dintre care 
5 de aur, cucerite de noi. anul 
trecut, la Oșijek, cu 
Campionatelor Europene, 
omagiul nostru la acest 
jubileu!“

O hotărîre-angajament 
primi, cu siguranță, girul me
talului strălucitor al medaliilor 
care răsplătesc pe • învingători.

ocazia 
Va fi 
măreț
ce va

Radu TIMOFTE

în urrr 
cenii si 
limpiade 
făceau ; 
participa 
halterofi 
cercat. ; 
alții.. Hi 
Cosma, 
Piticaru. 
cut!...

Ne an 
—nd. co 
Los An 
pic stră 
lui. Nic 
campion 
ne spur 
din 
șese 
din 
cut
carpatin 
trau pl. 
și Los

târ ț« 
inii 
pe

ATLETELE NOASTRE L
vă 

rîn-

ca în mod o- 
patru schim- 
sapte (deocam- 
iar cursa ei

fete, 
număr ___performere 
sînt doar a- 

izbutit 
pentru 

de

alese 
mai

Stimate cititor, 
propunem aceste 
duri ispirate de o a- 
nume „ștafetă", simbo
lică. a fetelor de aur 
ale atletismului nostru. 
Nu are. 
bisnuit. 
buri, ci 
dată!),
care a început în 1960, 
la Roma, va avea, sîn- 
tem siguri, alte „schim
buri". care vor duce 
mai departe, peste ani 
si ani. gloria sportului 
românesc, a atletismu
lui nostru.

Aceste 
dintr-un 
mare de 
autentice,
celea care au 
să cucerească 
România medalia 
aur si titlul de campi
oană olimpică, adică 
Ioli, Mihaela, Li a. Vio
rica. Doina, Maricica 
si Anișoara. Efortul lor 
a fost superb încunu
nat de medalia olimpi
că de aur. pe care 
sportivii o visează, 
ne care o cuceresc 
mai cei mai buni, 
mai dotati si cei 
dîr.ii dintre ei. I 
lăuda lor si a 
care le e mamă! . 
dar, la start !

IOLANDA BALAȘ- 
SOTER. Prima 
tre sportivele 
mâne care a 
nit cîstigătoare la J.O. 
si. în orice caz. prima 
mare reprezentantă a 
atletismului nostru. Mi
nunata poveste s-a pe
trecut în ,;Cetatea Eter
nă" a Romei, pe Sta- 
dio dei Centomilla. 
ziua 
1960, 
rilor 
doar 
trec, dar 
mai Ioli 
chiar de 
înălțime 
pioană! Ea nu se mul
țumește doar cu... atît. 
si-si continuă sărituri
le: la 1,77 m — nou

; to ti 
, dar 

nu- 
. cei 
mai 

Spre 
tării 
Așa-

din- 
ro- 

deve-

în 
de 8 septembrie 
ultima a întrece- 
atletice. La 1,71 m 
patru concurente 

la 1,73 m nu- 
sare. astfel că 

la această 
ea este cam-

record olimpic. Ia 1.81 
si la 1.85 m (re- 

Pri-
m
corduri olimpice).
mul schimb s-a înche
iat cu brio, dar IO
LANDA BALAȘ-SO- 
TER continuă cursa. 
Tokio 1964. Cit de 
mult a evoluat înălți
mea în numai 
ani! Fapte < 
nu doar vorbe, 
înălțime cu care 
tigase. la Roma 
lia de argint, 
reusesc s-o treacă 
concurente. Ioli 
divează" la mțdalia de 
aur. trecînd din prima 
încercare la L65 m. 1,71 
m. 1,76. 1.78 m. 1,80 m 
(sare si austral ianca 
Michele Masson-Brown 
care aici avea să ră- 
mînă). 1,82 m. 1.86 m 
și 1,90 m (ultimele 
două noi recorduri o- 
limpice). toate din pri
ma încercare!

MIHAELA PENEȘ. 
Tot la Tokio, in 1964. 
O tînără atletă de 17 
ani. practic o necunos-' 
cută, deși în septem
brie. la Varșovia, cu 
54,54 m. devenise cam
pioană continentală de 
iuniori.
cercare 
sulița la 60,54 m, 
care avea să cîstige în 
fata unui grup nume
ros de aruncătoare ex
perimentate. între care 
si foarte proaspăta re
cordmană mondială E- 
lena Gorreakova (62,40 
m în dimineața con
cursului. la calificări).LIA MANOLIU. La 
a cincia Olimpiadă (ul
timele două cu medalii 
de bronz) în pofida 
unui stupid accident 
suferit la brațul dreot 
(de aruncare), doar cu 
citeva zile înaintea 
concursului. Lia a mi
zat totul ne prima în
cercare: 58,28 m (re
cord olimpic), care a- vea să se dovedească, 
Dînă Ia urmă. de... aur.

VIORICA VISCOPO- 
LEANU. La aceeași

i patru 
concrete 
. 1.71 m.

se cîs- 
meda- 
acum 

11 
„reci-

Din prima în- 
ea a aruncat 

cu

INEPUIZABILUL IZVOR

Săritura care i-a adus V 
dalia olimpică de aur și

cu miraculos 
al lui Beamon, 
au mai măsu- 
record mondial 
la săritura în

groapă 
8,90 m 
arbitrii 
rat un 
și tot 
lungime, dar la femei. 
Cel al Vioricăi Visco- 
poieanu. Din chiar pri
ma săritură, deși vîn- 
tul a fost potrivnic, ea 
a reușit 6,82 m. 
care a urcat pe 
diurn, gi era doar să
ritura de... încercare, 
următoarele trebuind să 
fie cele hotărîtoare. 
Dar la următoarele, în 
urma unui astfel de re
cord, Vioricăi i se in- 
muiaseră genunchii !...

„Ștafeta" îsi conti
nuă cursa...

DOINA MELINTE. Lr 
Los Angeles ’84, p£ 
„Memorial Coliseum" 
la 6 august. în finali 
cursei de 800 m, pe < 
căldură 
na și-a 
de cea i 
gătoare 
(1:56,53),

eu 
po-

sufocantă, Doi- 
onorat pozițit 

mai bună aler- 
a anulu 

. ., a obținut < 
victorie logică, merita
tă.

ANIȘOARA STAN- 
CIU. Recordmană 
lumii la lungime (7,4:

Atunci, în primele zile de mai ale lui 1975, cea mai 
bună dintre gimnastele senioare de pe bătrînul conti
nent era o junioară, Nadia Comăneci. o pionieră din 
România...

A fost, sigur, un moment de referință: o copilă, 
încă, incepea să cucerească lumea sportului. A fost, 
pentru oricine, o dovadă că valoarea nu așteaptă nu
mărul anilor, cînd există talent, cînd copilul e cres
cut, de copil, in cultul muncii, cînd joaca devine un 
joc serios, cînd pașii sînt îndrumați înțelept, de la 
bun început, intr-un mediu fertil, propice. A fost o 
dovadă strălucită, dar nu și singura. într-o pilduitoare 
consecuție, alte copile au izbîndit, mai apoi, în arena 
înaltei performanțe. Si nu doar în gimnastică există 
'astfel de exemple. Otilia Bădescu sau Emilia Ciosu,

Călin Cre»’ *ă sa 
Tamara Coaiaehr 
secuție a titluri 
Cristian Ponta ș 
Mălina Nicoară, 
sportului minții, 
64 de pătrate, i 
și mai sînt încă 
mării devreme. 1 
crezător al unc 
roșie cu tricolor..

Drumul spre i 
Sn ce mai des, 
de timpuriu, ch 
înainte de a ba 
mai inaltă trept 
Cușmîr-Stanciu 
mai tineri atleți 
devenit campioa
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oadă de muncă, de continuă 
afirmare a halterelor românești.

Răsfoim, împreună cu tină- 
rul antrenor federal Dragomir 
Cioroslan, albumul cu amintiri 
al acestui sport. Fiecare pagi
nă înseamnă noi nași ne dru
mul unor mari si importante 
realizări: „lată-l pe Ilie Dociu 
— primul maestru al sportului 
Ia haltere": „Teheran 1957 — 
Lazăr Baroga (astăzi unul din
tre cei mai reputati specialiști 
pe plan international) si Silviu 
Cazan la cel dinții start 
Campionatelor Mondiale"... 
că o filă : „Lazăr Baroga 
locul 5 Ia Jocurile Olimpice
Ia Tokio". $i încă una: „Zoro 
Fiat. Ia Varșovia. în 1969; vi- 
cecampion european". Medaliile 

• încep să se adune în vitrina 
cu trofee. Fiți Balaș. Ion Hor- 
topan. Victor Rusu, Ion Buta, 
Stefan Pintilie, Marian Grigo- 
ras. Spiridon Herghelegiu. Va
sile Bădescu cuceresc meritate 
aprecieri pentru evoluțiile lor. 
medaliile „mondialelor" sau 
„europenelor" fiind o confir
mare a talentului si muncii de
puse. „Fără îndoială insă — 

■ne spune Dragomir Cioroslan.
el însusi autor al unor fru
moase performante la marile 
competiții ale halterelor — pe
rioada marilor acumulări a în
ceput din 1965. atunci cînd, pe 
fondul unor condiții de pregă
tire din ce in ce mai bune, au 
inceput să practice acest sport, 
al celor puternici. tot mai 
multi tineri talentati. vigurosi 
asemenea stejarilor din pădu
rile noastre. Avînd ca exem
plu rezultatele înaintașilor — 
multi dintre ei fiind în pre
zent valoroși tehnicieni —, dar 
si o nouă concepție despre

muncă, neprceunctind nici un 
efort, halterofilii români au 
înregistrat in anii din urmă 
succese de prestigiu, victorii 
care au făcut să se adauge noi 
cuvinte elogioase la adresa 
sportului românesc".

Continuăm să răsfoim albu
mul. Paginile mai noi vorbesc 
de tineri cu brațe tari ca stîn- 
cile Carpatilor. deciși să cu
cerească gloria sportivă. Nicu 
Vlad. Petre Bccheru. Andrei 
Socaei. Vasile Groapă. Tiberiu 
Kiskalo. Gheorghe Mafiei au 
înscris în cartea de aur a spor
tului românesc mult rîvnitele 
medalii de aur la Jocurile O- 
limpice, la Campionatele Mon
diale si Europene sau la Bal
caniade. Dar. oare, „argintul" 
ori ..bronzul" — Petre Dumi
tru. Petre Bccheru. Stefan Taș- 
nadi. Virgil Dociu. Gelu Radu 
s.a. — nu înseamnă, de aseme
nea. o confirmare a valorii ac
tuale a scolii românești de 
haltere? Desigur. De altfel, 
cuvintele lui Nicu Vlad sînt o 
emoționantă mărturie a legă- 
mintului acestor tineri uteciști 
si comuniști hotăriti de a face 
ca tricolorul românesc să flu
ture mereu pe cel mai înalt 
catarg.

De la Tokio la Moscova, de 
la Atena la Teheran, de la 
Montreal la Havana, de la Bu
dapesta la Paris, de la Bucu
rești la Los 'Angeles, haltero
filii noștri au dus cu ei do
rința fierbinte de afirmare a 
sportului românesc — la aceas
tă oră aniversară ei depun ca 
omagiu peste 150 de medalii — 
si convingerea sinceră de prie
tenie cu sportivii din întreaga 
lume, mesajul de pace al tine
retului român.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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...Cu aproape un deceniu in 
urmă,'la bacul de la clubul 
Dinamo (afară un ger de mi
nus 20 grade fi un vînt ză
lud ce ridica zăpada pe tere
nul de fotbal pînă la ochii goi 
de orice scor ai tabelei de 
marcaj), pe bănci străjuite de 
un „Model de selecție, pregă
tire fi concurs pentru caiac- 
canoe, in vederea J.O. ’80“, se 
aflau așezați sportivii lotului 
olimpic. Cuminți, numai ochi 
și urechi, ca niște elevi sili
tori, ascultind cuvintele antre
norului emerit Radu Huțan. 
Printre ei, premiantul ultimi
lor ani, multiplul campion o- 
limpic și mondial, Ivan Patzai- 
chin, cel mai bun caiacist al 
lumii, care avea să-și facă Pe 
deplin datoria nu numai la O- 
limpiada moscovită, ci și la cea 
de la Los Angeles 1984, acolo 
unde avea să stabilească nu 
numai un record al longevită
ții, in marea performanță, ci 
și în domeniul ...informaticii, 
fișa palmaresului său, aflată 
la indemina ziariștilor și spe
cialiștilor prin intermediul com
puterelor, fiind cea mai bogată 
dintre competitorii olimpici. Și 
îmi spunea Radu Huțan : 
„Am mulțumirea sufletească

de a constata că flăcăii și fe
tele mele au realizat ceva, au 
stîrnit un val pe apele perfor
mantei și s-au realizat ca oa
meni atunci cînd au trecut sin
guri la timona vieții cotidiene. 
Multi dintre foștii mei elevi 
sînt acum profesori de educa
ție fizică, antrenori la rîndul 
lor, ca de pildă S. Teodorov, 
I. Lipalit, A. Vernescu, M. 
Turcaș". Și de anul trecut, la 
conducerea secției 
canoe a clubului 
(urmîndu-i fostului 
ser, Radu Huțan, 
vîrsta pensionării), 
timona lotului reprezentativ <— 
Ivan Patzaichin.

'„.In primăvara anului 1968, 
cind se publica primul studiu 
asupra " experimentului gim
nasticii micilor performeri de 
la Onești, cel care avea să dea 
temei deplin și perspectivă 
școlii românești in această 
importantă disciplină olimpi
că, Nadia Comăneci începea 
abecedarul gimnasticii ta 
centrul specializat din orașul 
natal, înainte de a lua abece
darul școlar. Și cea care avea 
să devină peste numai opt ani 
steaua Jocurilor Olimpice de 
la Montreal este acum antre-

de caiac- 
dinamovist 
său profe- 
ajuns la 
ca și la

:nis de masă, 
rumoasă con- 
niori, după 
na Stroe sau 
juvenile ale 
pe tabla cu 

. Cu toții — 
arenele afir- 
zimbetul în- 

l, cu cravată

pe — din ce 
ată lumea — 
e mai tîrziu.
urca pe cea 

ic. Anisoara 
recerile celor 
leka Lazăr a 
lină a ajunge

campioana mondială ■ scrimei tinere. Daca haltero
filii Nicu Vlad și Andrei Socaei au cîștigat titluri 
olimpice, mondiale sau europene fiind foarte tineri, 
de bună seamă că realizările au fost posibile și da
torită faptului eă ei au intrat de copii în sala cu...' 
greutăți. Judokanul Mihai Cioc a inceput prin a fi 
sportivul unei Case a Pionerilor (din Turnu Măgu
rele). în sportul-rege, despre Nicolae Dobrin, Florea ‘ 
Dumitrache, Iile Bălăci, Gheorghe Hagi sau Miodrag 
Belodedici s-a vorbit ca despre tinere talente încă 
înainte de a ajunge în echipele naționale. Mihaela 
Fera sau Claudia Poslolache in schi, Diane Samungi 
sau Teodora Tache in tenis, Daniela Popa la sărituri 
în apă — iată alte nume cunoscute iubitorilor de 
sport, tot de la vîrsta cravatei de pionier. Iar miile 
de cercuri de modelism din întreaga țară, activitatea 
pasionată și intensă din sporturile tehnico-aplicative 
în general explică, la rîndu-le, alte performanțe, alte 
medalii.

Geo RAEȚCHI

BILANȚUL STRĂLUCITOR AL SPORTULUI
1944-1986

ROMÂNESC :
1965-1986’ ,* -■ ’ '•? ' - , Pînă în 1944

Jocuri Olimpice 2 176 137 (37 de aur)
Campionate Mondiale 8 452 386 (90 de aur)

515 (115 de aur)Campionate Europene 
Campionate și Jocuri

8 640

Mondiale Universitare - 262 237 (79 de aur)
TOTAL MEDALII 18 1530 1275 (321 de aur)

In semn de omagiu la marea sărbătoare a țării

FLOTILA CAIACULUI ȘI CANOEI
ARBOREAZĂ MARELE PAVOAZ

in acest moment aniversar, 
flotila de aur a caiacului și 
canoei noastre isi arborează 
marele pavoaz în semn de o- 
magiu. de dragoste si recunoș
tință pentru condițiile create, 
în semn de biruință în atîtea 
și atîtea regate internaționale. 
Un nufăr alb. cules de pe cele 
mai limpezi ape. împodobește, 
la rîndu-i, nenumăratele meda
lii aduse — cu aleasă cinsti
re — la marea sărbătoare. In- 
cenînd cu întîiele trofee olim
pice. cucerite în 1956. în în
depărtata Australie. Două a- 
partin lui Leon Rotman, în
vingător în memorabilele fina
le de canoe simplu 1000 și 
10 000 m. Victorii de răsunet 
la J.O. de Ia Melbourne! Pe 
lacul Vendouree de la Anti
pozi. însă, vor mal lua startul

PERFORMERI
noare acolo unde a deprins 
primele noțiuni de munci și 
sport, după ce, intre timp, â 
absolvit institutul superior 
de invățămint.

Din mina „meșterului" 
Comeanu — unul dintre 
mai reputați specialiști 
lume ai luptelor greco-romahe 
— a ieșit nu numai actualul 
antrenor al lotului reprezen
tativ, fostul medaliat mondial 
și olimpic Ion Cernea, ci 
dobrogeanul Ion Draică, 
care la vîrsta junioratului 
venea campion european 
seniorilor, iar la 20 de 
campion mondial, și care acum 
este secretar al C.J.E.F.S. 
Constanța.

Elevul favorit al regretatului 
prof. univ. Cornel Iovănescu 
descoperitorul unei întregi 
pleiade de performeri timișo
reni ai atletismului romăneșc 
din perioada imediat postbeli
ci, era loan S#ter fostul măre 
campion al României la săritu
ra in înălțime și antrenorul 
emerit al fostelor campioane 
olimpice Iolanda Balas |i 
Yiorica Viscopoleanu. în acest 
On, ia Campionatele naționale 
de atletism pe teren acoperit 
de la Bacău, titlul de campi
oană a junioarelor mari tu să
ritura tn lungime a revenit 
unei junioare mici, Mirele 
Belu (16 ani neim pliniți), cu o 
performanță promițătoare ia 
început de sezon — 6,19 m, an- 
trenoârea ei de la Clubul 
Steaua, fosta recordmeni mon
dială și olimpică. Viorica Vis- 
copoleanu vorbindu-ne de 
Mirela ca de o autentică spe
ranță olimpică.

Ștafeta prin ani a generații
lor, preluată cu cinste și du- 
cînd mai departe, în lume, 
faima sportului românesc, 
prilejuiește mereu momente 
de referință pentru pasiunea și 
munca de înaltă profesionali- 
tate a celor care trăiesc marea 
performantă ca făuritori ai ma
rilor noștri performeri.

Paul SLAVESCU

proba de canoe dublu 
— si Dumitru Alcxe, 
Ismailciuc. La această 
medalie de aur româ- 
corespondentii de nre-

— in 
1000 m
Simion 
a treia 
nească. ____ ,______
să acreditați la amintitele J.O. 
încep să se intereseze de lacul 
Snagov. de școala abia înfiin
țată a caiacului si canoei noas
tre.

O scoală a muncii, a disci-

Iacovici. Petre Capusta, Aehim 
Sidorov, numeroși mari per
formeri. „Noul val" al caiacu
lui si canoei noastre se va 
impune la C.M. de la Tampere 
(Finlanda), din 1933: 3 medalii 
de aur, 3 de argint si 3 de 
bronz. E anul afirmării lui 
Costică Olaru, Angelin Jelea, 
Ionel Lețcaie, Ionel Constantin, 
Nicolae Fedosci. toti campioni

Un echipaj de aw, Ivan Fatzaichin — Toma Simionov
plinei, a dragostei pentru cu
lorile patriei. Dintre cei mai 
străluciți elevi: Aurel Vernes- 
eu. Atanasie Sciotnie. Serghei 
Covaliov, Lipat Varabiev — o 
Primă generație de ași ai na
dele! si pagaei. de medaliat! 
olimpici si mondiali. Sef de 
promoție: Ivan Fatzaichin. de 
patru ori campion olimpic, de 
opt ori campion mondial, de 
39 de ori pe podiumul celor 
mai mari regate internaționalei 
Un palmares impresionant, un 
campion de excepție, un tînăr 
crescut .si împlinit în anii pe 
care cu mîndrie patriotică M 
numim „Epoca Ceausescu".

Caiacul si canoea românească 
Isi va mări continuu flotila eu 
alte si alte echipaje de aur: 
Vasile Diba. primul 
campion olimpic la 
(Montreal, 1976). Toma 
nov (medalie de aur 
de la Moscova). Maria 
Agafia Constantin, 
Ionescu. Tecla Borcănea (cam
pioane olimpice la Los Ange
les). Apoi. Viorica Dumitru, 
Maria Nichiforov, Alexandru

nostru 
caiac 

Simio- 
la J.O. 
Ștefan, 

Nastasia

mondiali crescuți la aceeași 
aspră scoală a muncii, a pasi
unii si perseverentei.

Campioni olimpici, campioni 
ai lumii, ai Europei. maeștri 
emeriti ai sportului care au 
gravat în aur. argint si bronz 
contribuția caiacului si canoei 
la respectul, la prestigiul spor
tului românesc în lume. Arti
zanii acestor nenumărate vic
torii. oamenii care an de an 
au trudit pe ape. cu pasiune, 
cu devotament: Radu Butan, 
Nicolae Navasart, C 
Bărsănescu. Octavian 
rfan. Maria Navasart. 
Teodorov si alții.

La marea sărbătoare 
tregii țări, la gloriosul 
al partidului, noua si 
flotilă de caiac-canoe. ccr* 
pornește acum spre țărmurile 
marilor performante. îsi expri
mă ferma hotărîre de a nu 
precupeți nici un efort în Pre
gătire. de a cuceri noi si pres
tigioase victorii.

Corneliu 
Mercu- 
Stavru

a în- 
jubileu 
tînăra 

care

Vasile TOFAN



La marea sărbătoare a aniversării partidului

ÎNFLĂCĂRATUL OMAGIU AL TINERETULUI SPORTIV
ENTUZIASTE MANIFESTĂRI IN ÎNTREAGA TARĂ

Împreună cu întregul popor, tine
retul sportiv al patriei, milioa
nele de practicanți ai exerclțiilor 

fizice si sportului intîmpină gloriosul 
jubileu — 65 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, — cu ale
se gînduri și sentimente de dragoste, 
de recunoștință, cu deplină angajare în 
muncă sl învățătură, in marea arenă 
a sportului.

La glorioasa sărbătoare de la 8 Mai, 
tineretul țării prezintă partidului un 
înflăcărat omagiu, din Inimi șl oon- 
științe, în frumoasa primăvară a aces
tui an jubiliar. O primăvară al cărei 

peisaj sportiv a fost, semnificativ, do
minat de nenumăratele acțiuni și ma
nifestări inițiate de organele sportive 
locale și de ceilalți factori cu atribu
ții în acest domeniu șl dedicate, cu 
entuziasm, aniversării cinstite astăzi 
de întregul popor.

întreceri însuflețite, cu largi și 
numeroase participări, au avut loc 
pe marile platforme industriale, la Ga
lați, Reșița, Hunedoara, Baia Mane, 
Craiova etc., ta școlile din toate loca
litățile țării, la sate, în săli și pe sta
dioane, la volei, baschet, atletism, 
gimnastică, popice, scrimă, fotbal 

sau haltere, toate înscrise intr-un am
plu program sportiv omagial dedicat 
gloriosului jubileu al partidului. 
Acestui important eveniment din 
viața partidului șl a poporului nostru 
i-au fost, de asemenea, dedicate un 
mare număr de expoziții, realizate pe 
plan local, avtad ca temă principală 
dezvoltarea impetuoasă a sportului de 
masă, îndeosebi în ultimele două de
cenii, după cel de al IX-lea Congres 
al P.C.R., simpozioane, intilniri cu 
eroi ai uzinelor și șantierelor patriei, 
cu oameni de știință șl cultură, 
excursii cm caracter educativ și pa
triotic, alte acțiuni cultural-sportive 
organizate ta cadrul etapei de vară a 
Daciadel, marea competiție națională a 
sportului românesc.

In multe localități din țară, in mu
nicipiile, orașele și satele din ju
dețele Brăila, Bacău, Sibiu, Argeș, 
Constanța, Satu Mare, bazele sportive 
care au găzduit entuziastele competiții 
și manifestări desfășurate în întimpi- 
narea gloriosului jubileu al parti
dului și-au tntimpinat numeroșii oas
peți în haină nouă, de primăvară, de 
sărbătoare, pentru ca și în acest 
fel totul să exprime, cu deplina căl
dură a inimilor, omagiul pe care tine
retul sportiv al patriei noastre îl a- 

dresează astăzi, cu dragoste și recunoștin
ță, partidului, secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mal iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste.

Dan GÂRLEȘTEANU

MOMENT DE REFERINfĂ Al MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

La Hidrotehnica Constanța

APROAPE 5000 DE PARTICIPANT! 

LA COMPETIȚIILE DE MASĂ

Marea competiție sportivă na
țională Daciada, creată din iniția
tiva generoasă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a avut 
la bază premisele obiecti
ve ale realizărilor înregis
trate an de an de activitatea 
sportivă din patria noastră, 
precum si analiza riguros ști
ințifică a necesității organiză
rii pe noi trepte calitative a 
mișcării sportive, pentru dez
voltarea sportului in directă 
corelație cu activitatea în pro
ducție. cu educația permanen
tă a tineretului, a tuturor ce
lor ce participă activ la făuri
rea societății noastre socialiste.

Daciada a însemnat o depli
nă reușită Încă de la ediția ei 
inaugurală. In Mesajul de fe
licitare adresat în 1978 partl- 
cinantilor la finalele oe tară 
ale Daciadel — ediția I. 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
sublinia: „Fie ca Daciada să 
devină, tot mai mult, cadrul 
de manifestare a energiei. ela
nului si optimismului revolu
ționar al tineretului patriei, al 
eetătenilor tării, ca ea si con
tribuie tot mai mult ’ i afir
marea capacității creat- re a 
poporului nostru, la educarea 
conștiinței socialiste a maselor, 
la plămădirea omului nou. ho- 
tărît să se consacre in Întregi
me nobilei cauze a socialismu
lui si comunismului, prosperi
tății si fericirii națiunii noas
tre socialiste".

Rezultatele obținute prin Da- 
ciadă — considerată, oe dreoț 
cuvînt. O veritabilă Olimpiadă 
a sportului românesc — dove
desc cu puterea faptelor că a- 
ceastă uriașă întrecere a găsit 
o amplă rezonantă tn preocu
pările maselor largi de tineri 
si oameni ai munciL că s-au 
Înregistrat progrese remarca
bile în toate sectoarele acestui 
important domeniu de activi
tate. in sportul pentru toți.

Intr-adevăr. Daciada pornind 
de la valorificarea oe trepte 
superioare a tradițiilor valo
roase ale sportului românesc, 
de la analiza realităților con
crete ale mișcării noastre spor
tive. a reușit — respectind 
particularitățile de virstă. sex. 
specificul fiecărui sezon, fiecă
rui sport, posibilitățile locale 
— să realizeze o legătură or
ganică a educației fizice cu 
sportul de masă (si. în pers
pectivă. cu cel de oerforman- 
ță), o îmbinare firească a pre
ocupărilor legate de asigurarea 
sănătății sl dezvoltarea armo
nioasă a fiecărui practicant, 
cu activitatea de depistare a 
talentelor, cu Inițierea intr-o 
ramură de sport si promova
rea lor pa o scară tot mal 
largă In vederea afirmării In 

sportul de performantă si Înal
tă performantă.

Realitățile intilnite pretutin
deni dovedesc cu piegnantă 
audienta și eficienta marii 
competiții naționale. Apare 
deosebit de semnificativ fap
tul că In mari colective de 
muncă din întreprinderi sau 
instituții, exercițiul fizic sl 
sportul au ajuns — prin 
Daciada — o prezentă cotidi
ană. Le-am intilnit (si la vre
mea respectivă) le-am consem
nat prin reportaje si la Elec- 
troputere Craiova. La Unio 
Satu Măre, la Combinatul Si
derurgic Reșița sau la între
prinderea de rulmenți Birlad. 
La Șantierele Navale de la Dro- 
beta Turnu Severin sl la în
treprinderea de confecții din 
Focșani, la Combinatul petro
chimie din Pitești sau pe șan
tierele Canalului Dunăre — 
Marea Neagră. Prin Interme
diul consiliilor asociațiilor 
sportive sl Iptr-o colaborare 
strinsă cu comitetele șindicatu-

CARNET 

DE REPORTER PRIMĂVARĂ SPORTIVĂ LA TULCEA
ln această primăvară am 

fost, de citeva ori, in județul 
Tulcea. Firește, cu aceste pri
lejuri, am participat și la di
ferite manifestări sportive care 
vorbeau de la sine despre dra
gostea pentru «port a locuito
rilor județului străjuit pe trei 
din cele patru laturi ale sale 
de Dunăre și Mare. Ultima 
dată, am stat de vorbă — des
pre aceste acțiuni sportive — 
cu Gheorghe Stan, secretarul 
Consiliului Județean pentru 
Educație Fizică și Sport Tulcea : 
„In acest an — ne spunea — 
foarte multe acțiuni sportive 
inițiate tn orașele, comunele 
sau satele județului au fost 
dedicate celei de a 65-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român. Motiv pentru care, 
pretutindeni, am avut un mare 
succes de participare*.

Stlnd de vorbă despre aceste 
manifestări — care vin să în
tregească realizările tulceni
lor, obținute ca un omagiu 
adus mărețului eveniment. In 
toate domeniile de activitate — 
am încercat, împreună, si 
trecem In revistă citeva din 
ele. Iată, de pildă, ..Crosul Pă
cii". La el. se poate spune, a 
participat o mare parte din 
„suflarea* județului. Cind s-a 
ajuns la faza finali, in muni
cipiul Tulcea, a fost nevoie de 
mai multe trasee pentru a se 
putea desfășura. „Ti se pă
rea — spuneau multi — că 
...aleargă toată lumea*. Părți- 

lui. sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, ac
tivitatea sportivă de masă a cu
noscut. printre oamenii muncii, 
dimensiuni de neimaginat altă 
dată, de la acțiuni de cros, 
înscrise sub genericul „Aleargă 
pentru sănătatea ta!" ia trece
rea normelor Complexului 
„Sport si Sănătate", la campi
onate pe ramuri de producție 
si festivaluri sportive muncito
rești la ramurile de sport cu 
cea mai mare priză in mase 
si cu condițiile obiective exis
tente (amenajări realizate pe 
plan local, prin muncă patrio
tică).

Fapte asemănătoare sînt de 
semnalat si in cazul tineretului 
studios, al celui din mediul să
tesc. sectoare ta care sportul 
de masă a făcut prin Daciadă 
pași uriași, determinind parti
cipări permanente si mai ales 
sistematice, cerințe da bază ale 
marii competiții sportive na
ționale.

Tiberiu STĂM A

cipanții erau din orașele Baba- 
dag. Isaccea, Măcin. Sulina. 
comunele Frecăței, Topoiog, 
Mahmudia, M. Kogălniceanu. 
așezările pescărești Unirea și 
Sarichioi de pe malul lacului

și instituțiile tulcene
Secvențe din întrecerile omagiale organizate pentru oamenii 

cii din întreprinderile ..................
Razelm... (Ciștigători — toți I 
Primii : Anca Ivanov, Cori
na Leonte. Daniela Mânu, Zîna 
Anton, P. Neagu, I. Nistor. M. 
Anghel, N. Alicov. V. Nlcolae 
ș.a.). In faza «a de masă este 
„Festivalul sportiv al Del
tei". ce se desfășoară la nu 
mai puțin de 12 ramuri sporti-

„Hidrotehnica" Constanta. O 
firmă care si-a cîștigat un 
frumos prestigiu in anii din 
urmă, deopotrivă prin realizări 
remarcabile tn activitatea in
dustrială desfășurată de nume
roasele sale unităti (Stația de 
transport tehnologic greu. în
treprinderea de utilaj greu 
pentru construcții Basarabi. 
Antrepriza de construcții — cu 
subunitățile sale: Căi ferate. 
Drumuri și poduri, Docuri și 
ecluze. Construcții civile sl in
dustriale. Antrepriza canal 
Dunăre — Marea Neagră. An
trepriza de construcții Poarta 
Albă — Midia — Stația de 
utilaj naval. Brigada tineretu
lui). cit si prin rezultate valo
roase ta aria sportului. Și. cind 
afirmăm aceasta, nu ne refe
rim numai la puternica afirma
re a unor secții de nivel in
ternational. cum sint cele de 
handbal (cu echipa de fete pe 
podiumul național, furnizoare 
a lotului reprezentativ) sl de 
lupte (și ea intre primele din 
tară), cit mai ales la prezen
ta din ce în ce mal numeroa
să a hidrotehnicienilor în ge
neral pe arenele sportive...

Pe arenele proprii cu care se 
mîndresc. întrucît ele s-au 
conturat datorită marelui entu
ziasm colectiv al atîtor adeoti 
ai recreării prin sport. Efor
turile lor de a-si asigura si 
prin forte proprii o bază s-au 
concretizat intr-un complex 
in aer liber, la „Triunghi", și 
o sală de lupte dotată cu tot 
confortul si aparatura modernă 
necesară pregătirii si recuperă
rii. O bază care a dat. firește, 
noi dimensiuni activității de 
masă si de performantă...

oe, intre care : șah, badminton, 
fotbal, box, atletism, și au loc, 
de asemenea, concursuri de 
bărci pescărești. Lingă ciș- 
tigătorii întrecerilor — pro-' 
veniți din Crișan, Independen

ta. Sarichioi, Mahmudia ș.a. — 
se vor alătura, in faza finală 
Și sportivi din alte județe (Ba
cău, Galați, Brăila).

Remarcabilă este preocupa
rea unor asociații sportive 
mari din județul Tulcea de a 
sărbători glorioasa aniversa
re prin competiții sportive de

„Așa se face că in competi
tive Daciadel — ne spunea in
ginerul sef Gheorghe Pindichi, 
președintele asociației sportive. 
— numărul participanților a »- 
iuns acum la aproape 5 000. ci
fră pe care o socotim un real 
■Wees tinînd seamă de faptul 
<*. din punct de vedere orga- 
®*?atoric> existenta unor uni
tăți si subunități răspindite in 

x, .?’?!• Drecum si specifieul activității productive cer mai 
multe strădanii din partea ce- 
*or ee se ocupă de acest dome
niu . Intr-adevăr, nu-i ușor 
în aceste condiții, să găsesti 
?. ,e „,de atragere spre exerci
țiul fizic a atîtor oameni al 
muncii, dar decisive au fost, 
desigur, pe de o parte dragos
tea pentru sport a hidrotehni
cienilor. stimulat! si de afir
marea performerilor lor. iar pe 
de altă parte iscusința organi
zatorică a activiștilor sportivi 
si ai organizației U.T.C.. dar 
si exemplul personal al unor 
oameni din conducerea Centra
lei antrepriză generală de con
strucții hidrotehnice si între
prinderilor de construcții hi
drotehnice portuare, în frunte 
cu directorul general Laurențiu 
loringrhibel, consecvent practi- 
cant al tenisului, alături da 
multi alți pasionați de acest 
sport. Campionatul asociației 
la fotbal (cu 16 echipe). Ia te
nis de cîmp. volei, tenis da 
țnasă. sah etc., numeroasele 
întreceri dotate cu diverse tro
fee („Cupa Hidrotehnicianului", 
„Cupa Unirii". „Cupa Primăve
rii". „Cupa 1 Mai". „Cuca a 
65-a aniversare a P.C.R.. „Cupa 
Eliberării") sînt tot atitea pri
lejuri de atragere a oamenilor 

spre sport... (A.B.)

masă desfășurate pe atelie
re, secții, sectoare. Este și ca
zul asociațiilor Nanalistul
(întreprinderea de construc
ții navale și utilaj tehnologic), 
Alumina (întreprinderea de 
alumină) și Constructorul . (în
treprinderea județeană de con
strucții montaj). La fel de 
lăudabilă este inițiativa consi
liilor sportive din comunele 
Nufărul. Somova și Cataloi, 
care au organizat o „Ștafetă 
ciclistă" care a pornit din trei 
direcții, sosirea fiind in Tulcea. 
Reușită a fost și „Cupa Danu- 
biu" (caiac), pe lacul Ciuper
ca din Tulcea, la care au luat 
parte 67 de echipaje. Pe pri
mele 3 locuri : 1. C.S.S. Tul
cea. 2. Danubiu. 3. Delta.

Mare succes au avut în luna 
aprilie acțiunile in care 
excursiile, drumețiile au fost 
dublate (cind s-a sosit la des
tinație) de serbări cultural- 
sportive cimpenești. Ele au 
avut loc in preajma orașelor, 
pentru oamenii muncii și 
familiile lor, in Parcul Bidi- 
dia. Pădurea Somova. Campin
gul „Doi Iepurași", Pădurea 
Topoiog ș.a.

Sint numai « parte din com
petițiile omagiale organizate 
pe meleagurile tulcene, in 
cinstea glorioasei aniversări, 
a partidului.

Modesto FERRARSN1



După turneele de calificare pentru C.E. de volei (juniori) Start In Campionatele Europene de haltere

ECHIPELE NOASTRE AU DOVEDIT 
PUTERE DE LUPTĂ Șl DORINȚĂ DE AFIRMARE

TEODOR IACOB A CUCERIT 
O MEDALIE DE BRONZ

Reprezentativele de volei (juniori mari) ale României au par
ticipat, între 30 aprilie și 4 mai, în Spania, la turneele de ca
lificare pentru faza finală a competiției europene rezervate aces
tui eșalon. Ambele echipe au dominat clar aceste turnee, cla- 
sindu-se pe primele locuri, fără a fi suferit vreo înfringere. 
Calificare, deci, și participare — după 7 ani — la turneele fi
nale ale C.E. (Bulgaria, 17—24 august), comportări bune și, nu 
în ultimul rînd, unele speranțe pentru reafirmarea voleiului ro
mânesc în arena internațională, prin aportul in perspectivă al 
generației tinere.

Corneliu OROS : „BĂIEȚII AU 
PRACTICAT UN JOC COMBINA- 

T»V, MODERN, DE CALITATE"
Antrenorul primei noastre re

prezentative de seniori, C 
Oros, care este și coordonatorul 
colectivului de antrenori a) 
loturilor, s-a arătat mulțumit nu 
numai de rezultate (3—0 cu 
Polonia, Cipru. Austria, si Is
rael, 3—2 cu echipa gazdă, Spa
nia), cit mai ales de prestațiile 
tinerilor săi jucători. „Turneul 
a fost destul de dificil, ne-a 
mărturisit el. îndeosebi prin 
prisma valorii celor două con
tracandidate la locurile califi
cării, formațiile Poloniei ei Spa
niei, aflate între fruntașele 
ediției trecute".

— Ce formație ați aliniat în 
turneu si cum apreciat! presta
ția colectivă și aportul indivi
dual al jucătorilor folosiți ?

— Am început eompetitia cu 
meciul cel mai greu, cel cu 
Polonia. în formula : Pădurețu, 
Drăghiei, Rotar, Niea, Schoberl, 
Bolea. Dar chiar în primul set 
Schoberl s-a accidentat si am 
fost nevoit să folosesc în lo
cul lui fie pe Ferariu, fie pe 
Szilaghi. De asemenea. In func
ție de necesitățile de moment, 
în locul coordonatorului Pădu- 
rețu am introdus pe Georgescu 
sau Raesov. Foarte buni au 
fost Păduretu. Solea si Rotar, 
buni Nica, Drăghici, Ferariu și 
Szilaghi. Dar bucuria cea mai 
mare mi-a dat-o echipa, care a 
dovedit mare putere de luptă 
si dorință colectivă de afirma
re. Băieții s-au mobilizat ex

Divizia A la șah

SE APROPIE FINIȘUL
BUZIAȘ, 7 (prin telefon). 

Campionatul Național de șah 
pe echipe mixte se apropie de 
finis, cu aceleași formații pe 
primele locuri ale clasamentu
lui. Modificări esențiale nu mai 
sînt de așteptat în cele două 
runde care au mai rămas de 
jucat.

Mai întîi. cîteva rezultate 
restanțe după jucarea partide
lor întrerupte: Calculatorul 
București — Politehnica last 
4,5—5,5; C.S.M. Electrometal 
Cluj-Napoca — Politehnica 
București 2—8; Universitatea 
București — Voința Rm. Vil- 
cea 7,5—2,5; Metalul București 
— A.E.M. Timișoara 4—6; Po
litehnica Iași — Petrolul Plo
iești 5—5. Din runda a 8-a. un 
rezultat final în zona retro
gradărilor, unde Mecanică Fină 
București a întrecut cu 6,5—3.5 
pe C.S.M. Electrometal, după 
ce C. Ionescu l-a învins pe D. 
Oltean, la prima masă. Egale 
au rămas Calculatorul si Elec
tromotor Timișoara: 5—5. In 
alte întâlniri. Universitatea — 
Metalul 4-6; Voința — Poli
tehnica București 1,5—841; 
A.E.M. — Politehnica Iași 6,5— 
8*5.

In a 9-a rundă. Politehnica 
București și-a continuat seria 
victoriilor, cîstigind Insă mai 

tN CURÎND,

- •'

celent în toate meciurile, indi
ferent de tăria adversarilor, au 
jucat foarte combinativ în atac 
și, ceea ce reprezintă o notă 
bună pentru ei. au luptat exem
plar în apărarea din ambele 
linii. De altfel, specialiștii pre- 
zenți la turneu, presa si publi
cul spaniol au avut frumoase 
aprecieri la adresa jocului mo
dern, de calitate, prestat de ti
nerii noștri voleibaliști.

— Ce perspective se întrevăd 
pentru echipa noastră in faza 
finală a C.E., din august, și în 
reconstrucția reprezentativei de 
seniori ?

— Firește, turneul final va fi 
mult mai greu, dar în timpul 
pe care-1 avem la dispoziție ne 
străduim să ridicăm cota echi
pei, astfel îneît să-și poată va
lorifica șansele reale de a se 
număra printre fruntașele con
tinentului. De altfel, 4—5 din
tre componentii săi vor lua 
parte, pînă la C.E.. la trei com
petiții ale reprezentativei A a 
țării, ei avînd certe perspective 
de promovare în naționala de 
seniori.
Mihoelo BULGARIU : „FETELE 
FOT ASPIRA LA UN LOC K 

PODIUM"
Secretara responsabilă a F.R. 

Volei, Mihaeia Bulgaria, care a 
însoțit echipa noastră de fete 
ia San Sebastian, ne-a declarat 
că jucătoarele s-au ridicat mult 
deasupra partenerelor de între
cere. pe care le-a învins cate
goric : 3—0 cu reprezentativele 
Finlandei. Spaniei. Suediei si 
3—1 eu R.F. Germania (aceasta

• ••

puțin spectaculos, cu 6—4 (3,5 
-2,5; 2-0; 0,5-1,5), în făta 
Mecanicii Fine. M. Ghindă a 
fost învins de C. Ionescu. dar 
puncte prețioase au adus for
mației lidere M. Marin. D. Dri- 
mer. Marina Pogorevici si Eli- 
sabeta Polihroniade. Derbyul 
rundei a fost insă întîlnirea. 
probabil decisivă pentru locul 
doi. dintre I.T.B. si A.E.M., 
cistigată de bucureștenî cu 5,5—
4.5 (3—3; 0,5—1,5; 2—0). La 
prima masă Gheorghiu — Subă 
remiză, la fete Viorica Iones
cu — Dana Nutu 0—1. Iar de
cizia a survenit la masa ju
nioarelor. unde Cristina Bădu- 
lescu a învins-o pe Laura Ca- 
plar. în celelalte meciuri : Me
talul — Voința 4,5-5,5; Poli
tehnică Iași — Universitatea 
4—6; Calculatorul — Petrolul 
4,5—5,5; C.S.M. Electrometal — 
Electromotor 4—6.

In clasament, la absolut: Po
litehnica București 27 p. I.T.D. 
24 p. A.E.M. 21 p, Electromo
tor 16 p. La masculin: Poli
tehnica București 39 p; A.E.M.
34.5 p; I.TJB. 52,5 p. Feminin: 
A.E.M. 13.5 p; Politehnica 
București 13 p; Electromotor 
12 p. Juniori-junioare: I.TJB.
15.5 p; Metalul 12,5 p; A.E.M.
10.5 p.

P. STEFANOV

ocupind locul secund si califi- 
eîndu-se, la rîndul ei. pentru 
faza finală a C.E.).

„Pe parcursul turneului, an
trenorul Octavian Dimofte a 
folosit sextetul : Ottilia Szent- 
kovics, Mihaela Marian, Felicia 
Popescu, Cristina Buzilă. Anca 
Beșta. Corina Holban. celelalte 
jucătoare aflate în lotul depla
sat în Spania fiind introduse 
Ia schimbări și dind satisfacție : 
Gabriela Dumitrescu, Anca 
Gheorghe. Mirela Cazangiu si 
Daniela Blănaru. O impresie 
deosebită au lăsat Buzilă (pre
miată — cea mai completă ju
cătoare a turneului). Popescu 
(cea mai bună trăgătoare) și 
Szenlkovics (cea mai bună ri
dicătoare). Echipa în totalitate 
a câștigat sufragiile specialiștilor 
sare o văd, ca și noi de altfel, 
printre candidatele Ia un loc 
pe podiumul competiției la faza 
finală. Important este, totodată, 
faptul că o bună parte dintre 
tinerele voleibaliste constituie 
reale speranțe și pentru prima 
reprezentativă a tării".

Aurelian BREBEANU

Azi, in sala Pionier din Belgrad

ÎNCEP CAMPIONATELE
EUROPENE DE JU1 Ut.

ta <onpcti(ic, $asc sportivi români
în sala Pionier din Belgrad 

încep azi Campionatele Euro
pene de judo, cea mai impor
tantă competiție a anului în a- 
ceastă disciplină, deoarece în 
’86 nu au loc campionate mon
diale. Deci un motiv în plus 
pentru ca „europenele" din ca
pitala Iugoslaviei să stea în 
centrul atenției antrenorilor lo
tului nostru reprezentativ. 
Gheorghe Iile si Constantin Ni- 
culae. a conducerii federației, 
în urma perioadei pregătitoare 
ei a turneelor premergătoare, 
sase sportivi au întrunit su
fragiile selecției.

La cea mai mică categorie 
de greutate, superușoară. op
țiunile au fost clare, aproape 
din start. în favoarea vicecam- 
pionului european ân titre, 
Gheorghe Dani. Tot fără re
zerve a fost trecut pe listă si 
„greul" Mihai Cioc, care va 
concura, de data aceasta. la 
„open". La celelalte categorii, 
însă, semnele de Întrebare au 
dispărut abia cu puțin timp 
înainte de start Pentru că, de 
pildă, la semiusoară. „omul nr. 
1" era indiscutabil campionul 
continental al categoriei. Iile 
Șerban. care însă n-a primit 
avizul medical nici pentru 
C.E.. asa cum nu primise nici 
pentru întrecerile din ultimul 
timp. SI atunci a fost selecțio
nat tînărul Dorin Drimbe, 
aflat la ora debutului. La ca
tegoria ușoară a redevenit ti
tular Stefan Nagy. care B-a 
detașat de George Ciuvăt. pre

Bc Tineri pini dnmlnlct, Ia Bra$ov

TURNEUL INTERNATIONAL DE SABIE 
DOTAT CU „TROFEUL CARPAȚI"
începând de mîine si Pînă 

duminică. Sala Sporturilor din 
Brașov va găzdui ediția 1986 a 
tradiționalei competiții inter
naționale de sabie dotată eu 
„Trofeul Cerpați".

La actualele întreceri, ală
turi de sportivii români.

• Sportivul român a corectat două
KARL MARX-STADT, 7 

(prin telefon). Miercuri după- 
amiază au inoeput in locali
tate întrecerile celei de a 64-a 
ediții a Campionatelor Euro
pene de haltere, rezervate se
niorilor, la oare participă peste 
150 de sportivi din 22 de țâri. 
După o frumoasă festivitate de 
deschidere, urmată de un pro
gram cultural-sportiv. au în
ceput disputele la prima ca
tegorie, 52 kg, la cane a luat 
startul ei reprezentantul tării 
noastre. Teodor Iacob. El a 
avut o comportare meritorie în 
compania celor 10 participant!, 
cucerind o medalie de bronz 
Ia stilul smuls : 107,5 kg — re
cord național (v.r. i-a aparți
nut eu 105 kg). In schimb, la 
„aruncat", după ce a ridicat
122,5 kg, a ratat de două ori 
la 127,5 kg și a ocupat locul 
al patrulea. Aoeeasi nozitie (4) 
a avut-o si la total, însă la 
egalitate cu cel de al treilea 
clasat, polonezul Pierkorz. care 

zent la toate competițiile im
portante din ’85. Si un alt de
butant Adrian Clinei, la „se
migrea". în locul cunoscutului 
judoka Coste) Năftică.

Cu toate căutările si încercă
rile tehnicienilor si ale fede
rației de a găsi sportivi com
petitivi la categoriile semlmij- 
locie — în locul lăsat de va
lorosul Mircea Frățică — si la 
mijlocie. în cele din urmă nu 
s-a optat pentru nici un spor
tiv. „Semimijlociul" Florian 
Lascău si „mijlociul" Petre A» 
nitoaie sînt încă prea cruzi 
pentru asprele întreceri de la 
Belgrad. Si o selecție de ultim 
moment — Valentin Bazon. la 
categoria grea.

Azi își vor disputa lntîieta- 
tea concurentii de la categori
ile semigrea si grea. printre 
competitori numărîndu-se spor
tivii români Adrian Clinei și 
Valentin Bazon. Mîine. o zi 
fără emoții pentru noi fiindcă 
sînt programate confruntările 
la „semimijlocie" si „mijlocie" 
unde nu avem concurentL în 
schimb simbătă si duminică 
din nou momente de tensiune, 
în aceste ultime două zile vor 
evolua Dorin Drîmbe si Ște
fan Nagy. respectiv. Gheorghe 
Dani si Mihai Cioc (la open).

Cei sase sportivi români. în
soțiți de antrenorul principal 
*1 toiului reprezentativ. Gheer- 
fhe IKe. se află de ieri la 
Belgrad.

Cotita CHIRIAC

și-au anunțat participarea sa- 
breri din Bulgaria, R. P. Chi
neză, Cuba, B. D. Germană, 
Polonia si Ungaria.

Vineri se va disputa proba 
individuală, tor simbătă si 
duminică cea pe echipa

recorduri naționale
fiind mai ușor la cîntarul o- 
ficial cu doar 50 de grame s-a 
situat al treilea. Cumulind 230 
kg, Iacob a realizat un nou 
record national la total (v.r. 
225 kg — Dorel Mateeș).

Reprezentantul tării noastre 
i-a Învins la „smuls" pe Bi- 
iiak (U.R.S.S.). Babarczi (Un
garia) și Berck (R.D. Germa
nă), care, după ce au ratat de 
trei ori la „aruncat", au ieșit 
din concurs !

Iată primii clasați : 1. Sevde- 
lin Marinov (Bulgaria) 245 kg:

Teodor Iacob
X Jacek Gutowski (Polonia) 
242,3 kg; 3. Bernard Piekorz 
(Polonia) 230 kg; 4. TEODOR 
IACOB (ROMANIA) 230 kg ; 5. 
Levent Erdogan (Turcia) 21X5 
kg ; 6. Dezider Horvat (Cehos
lovacia) 210 kg. SMULS : 1. 
Gntowski 110 kg ; 2. Marinov 
110 kg ; 3. IACOB 107,5 kg. 
ARUNCAT : Marinov 135 kg ; 
X Gutowski 132.5 kg ; 3. Pier- 
korz 125 kg ; 4. Iacob 122,5 kg. 
întrecerile continuă cu catego
ria 56 kg, Ia care va lua star
tul si Gh. Maftei (România).

Horia CRISTEA

EVOLUȚIE MERITORIE 
A BASCHETBALISTELOR NOASTRE 
in TURNEUL BL LA WROCLAW

Deși a fost lipsită de apor
tul celor mai bune două jucă
toare (Magdalena Jerebie si 
Mariana Bădinici. indisponibile 
din motive de sănătate), selec
ționata feminină de baschet a 
României a avut o comporta
re meritorie și la turneul de la 
Wroclaw (după cel disputat, cu 
putină vreme in urmă. la 
Halle), obținând trei victorii 
(84—55 cu R.P.D. Coreeană, 
76—58 cu Grecia. 76—64 cu 
Slash Wroclaw), înregistrând 
un singur insucces (46—63 cu 
Polonia) si clasîndu-se în fina) 
Pe locul secund (după echipa 
tării gazdă).

bl înapoiere. antrenorul 
principal al lotului, Maria* 
fiirwgaru, ne-a dat cîteva de
talii in legătură cu evoluția 
baschetbalistelor noastre: „La
ta* a făcut un real progres I* 
arivista agresivității in aaăra- 
re. seca ce a contribuit la câș
tigarea multor minei si la re- 
aHsarea unui ritm de joc ra- 
■K Spiritul de echipă a fost 
predominant tot timpul. Se ra- 
vi*a totuși să le evidențiez se 
Gabriela Kiss. Paula Misii» 
ai Carmen Moldoveanu. ultima 
Impunindu-se în special prin 
■umărul mare al mingilor re
cuperate. Au mai Jucat: Rodi- 
ca Jugănaru, Mălina Marina- 
cbe. Virginia Popa. Melania 
Lefter. Luminița Măringut si 
Romela Cristea".
• In meciuri amicale. la 

Poznan: Olimpia București — 
GKS Poznan 68—60 si 72—74.

la toate chioșcurile și oficiile 
de difuzare a presei 

0 lectură utilă și interesantă pentru 
toți iubitorii sportului

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 7 MAI 1986
Extragerea I : 4 6 26 41 43 16 
Extragerea a U^a : 36 15 31 

13 12 38.
FOND TOTAL DE C1ȘTI- 

GURI : 894.431 lei, din care 
17.431 lei. report la categoria L
• Numai astăzi mai puteți 

procura bilete la tragerea obiș
nuită LOTO de vineri, ș mal ax.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Reamintim că, duminică, 11 

mal, va avea loc TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES, 
la care se atribuie Însemnate 
câștiguri in autoturisme „Dada 
1300“, importante sume de bani 
fixe șl variabile, precum și ex
cursii in R. D. Germană. Trage
rea va consta din 2 faze, fiecare 
cuprinzind 3 extrageri „indepen
dente* una de alta, de dte 8 și> 
respectiv, 8 numere extrase din 
48. Biletele de 25 lei varianta au 
drept de participare la ambele 

laze «le tragerii. Cu dt mai 
munte variante jucate, cu ații 
mal multe șanse de dștig !
• LA LOZ IN PUC zRnle, in 

afara seriilor obișnuite, vă puteți 
procura și „Lozul primăverii*, 
emisiune specială limitată oare 
atribuie autoturisme „Dacia 1300", 
precum și o paletă variată de 
dstigurl in bani. In excursii, 
plimbări prin locurile de agre
ment și ta alte ocazii, nu uitați 
sft vă Încercați șansele la Loz in 
Pito 1



BRAVO, STEAUA!

Campioana țării noastre a devenit aseară și campioana europeană a cluburilor

După ciștigarea finalei Cupei Campionilor 
Europeni la fotbal, jucătorii, antrenorii și con
ducătorii echipei Steaua au subliniat în decla
rațiile lor că dedică celei de a 65-a aniversări 
a Partidului Comunist Român superba victorie 
obținută la Sevilla.

SEV1LLA, 7 (prin telefon). Steaua, campioana echipelor campioane 
din'1 Europa! Steaua, cea mai bună echipă de club de pe continent! 
Și “cine ar fi crezut că „aventura" începută într-o scară rece de 
septembrie, pe un stadion din Peninsula Yutlanda, în meciul cu Vejle. 
avea să se încheie într-o superbă seară de mai în Peninsula Iberică, 
la Sevilla, pe malurile Guadalquivirulul, cu aoeastă răsunătoare vic- 
torfe' O victorie care poate constitui un punct de răscruce în fotbalul 
românesc. Felicitări, Steaua! Felicitări tuturor celor care Și-au adus 
contribuția la această mare reușită, ‘

Marea calitate pe care Steaua 
a dovedit-o în partida de astă- 
seară (n.r. aseară) a fost aceea 
că a știut să macine fizic și 
psihic forțele unei echipe „cu 
firmă", alcătuită din jucători 
deosebit de valoroși, unei- echipe 
care- .pierzind șl campionatul, și 
Cupa Spaniei, s-a aruncat cu 
toate forțele în meciul care. în* 
cheindu-1 cu o victorie, ar fi 
reabilitat-o după cele două în- 
frîngeri. Dar iată că Steaua s-a 
dovedit mal puternică, mai si
gură de ea, de parcă ar fi jucat 
nu știm cite finale de cupe euro
pene, mai ambițioasă, mai dorni
că de victorie. Șl „Barca" a tre
buit să părăsească terenul învin
să pentru a treia oară în acest

Prima repriză se încheie . cu încă 
u® " ‘ -
la

șut al lui Schuster (min. 44), 
care răspunde foarte frumos.

la această splendidă performanță, 

încărcătura nervoasă a jucători
lor 1 De aceea, Gerardo (min. 5) 
trimite balonul peste poartă în 
urma unui corner executat de 
Schuster ; .trei minute mai tîrziu, 
Piturcă expediază mingea pe lin
gă poartă. Foarte activ se dove
dește în to.ată prima repriză Mar
cos, un jucător cu o mare arie 
de joc (in min. 12, Belodedicl 
este obligat să trimită-balonul în 
corner la un atac viguros al 
acestuia). La fel de periculos se 
dovedește și Schuster, coordona
torul formației gazdă (o putem 
numi astfel pe Barcelona), care 
se dovedește și un foarte bun 
șuteur : în min. 29 expediază o 
lovitură foarte puternică, de pu
țin peste bară, de la numai 10— 
12 m, pentru ca tot el. iu minu
tul următor, să șuteze violent, 
de la 20 m, șut apărat de Duca
dam. F.C. Barcelona atacă mal 
mult, încurajată neîntrerupt de 
cei 50 000 de suporteri, care - au

DUCADAM

aceeași monedă. Piturcăcu 
(min. 45).

Se pare că pauza a fost un 
sfetnic bun pentru ambele for-

min. 62, cei doi încearcă o com
binație scurtă și rapidă, dar Ale- 
sanco, secondat de Miguelli, in
tervine decis. Archibald, care nu 
prea se văzuse, arată ce știe în 
min. 68, la o minge expediată 
de Pedrazza : el deviază balonul, 
din apropiere, spre poarta lui 
Ducadam. dar mingea ocolește 
poarta... Marea surpriză a jocu- 

’ lui se produce în min. 73 : Ior
dănescu, antrenorul secund al 
echipei, intră pe teren în locul 

. lui Bălan .! Și nu se poate spune 
,că nu â fost o idee bună, pen

tru că Iordănescu a ..filtrat44 tpa-
■ te mingile la mijlocul terenului,

■ a adus campioanei noastre cal- 
4 mul necesar pentru finalul rhe- 
i clului, i-a dat încredere. Ca și 
> în prima repriză, finalul aparți- 
ț ne Stelei Majaru are o mare 
, ocazie de gol (min. 75), dar

mingea trece peste „transversală44.
■■ iar Boloni . expediază un șut foar- 
* te puternic (min. 77), deviat în

■ corner de Urruti. Un „cap44 al lui 
‘ Archibald (min. 90) încheie pri- 
; mele 90 de minute. Urmează

prelungirile, din care reținem fa- 
l zele din minutele 96 (șut Mora- 
. talia), 105 (Archibald bună po
ziție), 116 (Bărbulescu, șut jos, 
la colț, cu greu reținut de Urruti). 
In min. 115 Carrasco introduce 
balonul în poartă după ce l-a 
jucat cu mina și. firesc, golul 
nu este validat.

Și acum, penaltyurlle ! Va cîș- 
tiga echipa care va fi mai calmă. 
Și aceasta se va dovedi STEAUA, 
și mai ales DUCADAM, imbata
bilul ei portar. Majaru execută 
prima lovitură, dar Urruti res
pinge ; urmează Alesanco, dar e 
rîndul lui Ducadam să apere : 
Boloni ratează și el ! ; șutul lui 
Pedrazza e și el apărat de Duca
dam ! Patru penaltyuri, toate ra
tate ! Spre balon se îndreaptă, 
acum LĂCĂTUȘ : șut și gol ! 
1—0 pentru Steaua. Pichi Alonso, 
cel care marcase trei goluri lu! • 
I.F.K. Goteborg. nu-1 poate în
vinge nici el pe Ducadam. și 
vine BALINT : șut șî gol ! 2—0 
pentru Steaua. Ultima speranță a

REPORTAJ

LA MIEZUL NOPȚII
Ediția e aproape înche

iată, gata de „calandru ' 
și de tipar. Ne lipsește 
numai ctonica ș'i, mai a- 
Ies, rezultatul meciului 
de la Sevilla, pe care iu
bitorii sportului din în
treaga țară, toți steliști 
in această noapte, indi
ferent de simpatiile lor

Steaua -r F.G. Barcelona 2—0 (0—0, 0—0, 0—0)

LACAT(j$
final de sezon. Șl asta după un 
meci de un rar dramatism, după 
aproape trei ore de joc, după 
dlșputarea prelungirilor șl a lo
viturilor de la u metri. Ultima 
speranță a catalanilor — • penal
tyurlle — â fost Înlăturată mă
reț de acest Ducadam portarul 
cqre s-a ridicat ca un zid de 
netrecut în calea șuturilor Iul 
Alesanco. Pedrazza. Algnso șl 
Marcos. Bravo Steaua. bravo 
Dttcadam 1

Intr-un astfel de meci, cu o 
miză atît de mare, era firesc 
ca cele, două echipe să joace 
prudent. S-au greșit destule pase, 
șuturile au fost uneori lipsite pe 
precizie. Dar cît de mare a fost

Stadion „Sanchez Pizjuan" din Sevilla ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 70 000. Șuturi : 15-18 (pe poartă-: 
2-5). Cornere : 1-9. Au marcat penaltyurile : LĂCĂTUȘ ți 
BALINT. • ■ ' :

STEAUA (antrenori : Em. Jenei și A. Iordănescu) : DUCA
DAM - IOVAN, BUMBESCU. BELODEDlCI. BĂRBULESCU - 
BĂLAN (min. 73; IORDĂNESCU), BALINT. BOLONI. MAJARU 
- LĂCĂTUȘ, PIȚURCA (min.-112 RADU II).

F.C. BARCELONA .(antrenori : T. Venables țț A. Harris)-: 
URRUTI — Gerardo, Miguelli, ALESANCO, J. ALBERTO — 

■ Victor, SCHUSTER (min. 84 Moratalla), Marcos. Pedrazza - 
Archibald (min. 111 Alonso), CARRASCO.

A arbitrat excelent Michel Vautrot; la linie : A. Delmer 
ți M. Girard (toți din Franța).

Cartonașe galbene : CARRASCO, DUCADAM, J. ALBERTO. 
LĂCĂTUȘ, BOLONI, BUMBESCU.

DAUNT

f
2

2

făcut deplasarea la Sevilla, șl 
Carrasco (min. 36). In urma unei 
centrări a Iul Marcos, creează 
pericol la poarta Stelei, dar Băr
bulescu Intervine hotărît. cu pre
țul unei căzături care, din feri
cire. nu s-a dovedit prea gravă.

mâții, pentru că fotbalul etalat 
în a doua jumătate a meciului 
a fost de mal bună calitate. 
Steaua este mai incisivă șl B6- 
ldnl (mln. 51). ca șl Majaru (min. 
54), au poziții excelente, dar șu
turile lor merg pe lingă țintă. In

„ECHIPA ROMÂNĂ PRACTICĂ ON JOC INTELIGENT"

catalanilor este Marcos, dar nici 
el nu poate trece de Ducadam. 
VICTORIE I 2—0 .pentru Steaua 
în cea mai dramatică finală ă 
Cupei Campionilor Europeni ’ 
Mulțumim, Steaua t Iubitorii- fot
balului din întreaga țară te aș
teaptă să revii- cu frumosul tro
feu pe care îți vel pune acum 
semnătura: alătur! de cele ale 
lui Real Madrid. Benfica Li
sabona. Internazionale. F.C. Li
verpool. Juventus Torino și altor 
mari echipe.

loan CMIRILA 
Mircea M. IONESCU

Steaua sosește in Capitală as
tăzi. In cursul serii.

2

fereni de simpatiile 
de club, le așteaptă cu 
sufletul la gură. In ti
pografie nu avem tele
vizor, dar avem un coleg • 
care stă la doi pași. Mer
gem, deci, la el, să ve
dem marea premieră ro-, 
mânească in fotbal, fina
la Cupei Campionilor 
Europeni, dintre Steaua 
și F.C. Barcelona Bule
vardul e pustiu, nu vezi 
țipenie de om. Dar prin 
ferestre. în oglinzile unor 
Șifoniere licăresc 
nile albăstrui ale 
zoarelor.

Finalul finalei e
dibit. Tragem primii și.- 
ratăm, 
dam ! Ratăm din 
apără iar Ducadam ! Să 
mori de inimă, nu alta : 
Deci, tot 0—0... Marchea
ză Lăcătuș, apoi 
Ducadam și 1—0 ! Mar
chează Balint 
vrea să fim 
spaniolilor — 
lași resort de 
dam ! Este 2—0 ;
Steaua, pentru noi 
și ciștigăm 
rivnită 
Europă 
pe care 
minunății jucători ai Ste
lei și antrenorii lor. dor
nici să se vadă pînă 
țară.

Fugim 
pografie, 
diția, cu 
care ni 
de mult. _____ . . . .
sintem singuri pe stradă. 
Am vrea să ne spunem 
bucuria, să schimbăm din 
mers impresii cu citito
rii ediției noastre de 
mîine. ba nu. de astăzi... 
Dar sintem singuri... Am 
uitat că e ora zero și

• nouă minute... Dar. nu !■ 
Din blocuri ies oa-

• inenj' — tinari. maturi, 
virstnici. strigind plini 
de bucurie: „STEA-UA' 
CINSTE LOR CINSTE 
CAMPIONILOR

Ferestrele se deschid 
larg, și alți oameni fe
riciți răspund. Oamenii 
cetății, ai țării întregi, se 
bucură din tocită inima 
pentru această biruință a 
Stelei, a fotbalului româ
nesc !

Nureeo COSTEA

lumi 
telev'

incrc-

dar apără Duca-
nou

apăru

și — n-am 
in pielea 

apără ace- 
tițel Duca- 

pentru 
i toți 

Cupa mult 
de o întreagă 
fotbalistica șt 
o înalță acum

vi

ti-
e-

înapoi spre 
să terminăm 

marele succes pe 
l-am dorit atît 
După pri'mii.pași

Primele comentarii 
ale agențiilor de presă

La puține minute după încheierea ‘ finalei „Cupei 
Campionilor Europeni4- la fotbal, agențiile interna
ționale de presă au transmis primele comentarii pe 
marginea partidei, elogiind performanța strălucită 
a echipei Steaua București, care a intrat în posesia 
trofeului, după o partidă de un rar dramatism. Ast
fel, Agenția France Presse, anallzind jocul câștigă
toarei trofeului, arăta, prin’fbe altele:

„Steaua alcătuiește un grup foarte compact și 
deosebit de omogen, fără fisură. Fotbaliștii români 
practică mai ales un fotbal Inteligent, care lasă un 
loc important imaginației, un joc prin deviere, co
lectiv, dar și cu individualități de primă valoare, 
precum internaționalii Boloni, Lăcătuș, Pițurcă — 
acela care s-a dovedit o veritabilă «oaie neagră*» 
pentru Anderlecht in semifinale —, Iovan. In fapt.

apărarea formației române a fost de netrecut, im
perturbabilă in fața tuturor încercărilor spaniolilor44, 
tn „filmul jocului44, aceeași agenție notează, sub 
titlul: „Ducadam, eroul întilnirii*; „Fapt unic în 
analele «Cupei Campionilor Europeni-, portarul ro
mân Ducadam a parat toate loviturile de la 11 m 
executate de fotbaliștii de la F.C. Barcelona, iar 
Steaua București a cucerit prima sa cupă europeană 
în istoria de 31 de ani a competiției*.

I*a rîndul el, Agenția Associated Press subliniază: 
„Puternic susținută de public, F.C. Barcelona a ata
cat mai mult în prima repriză, fără însă a-și crea 
situații clare de a marca, in timp ce după pauză 
fotbaliștii români au redus adesea la tăcere pe cei 
peste 50 600 de barcelonezi atlați In tribune, prin 
jocul lor avîntat și șuturile periculoase de la dis
tanță ale mijlocașilor-Ladislau Boloni și Mlhai Ma
jaru. Astfel, echipa Steaua București devine prima 
echipă din România câștigătoare- a «Clipei- Campio
nilor Europeni^, primind trofeul în fața a 70 000 de 
spectatori, aproape în întregime susținători ai spa
niolilor*.

REAL MADRID A CiȘTIGAT PENTRU A DOUA OARA CONSECU
TIV CUPA UEFA

După ce Real Madrid a cîștlgat 
prima manșă a finalei Cupei 
UEFA cu 5—1. în fața lui F.C, 
Koln, era greu de presupus ca 
formația vest-germană să intre 
în posesia trofeului. Un rezultat 
de 4—0 sau de 6—1 în fața unei 
ejchlpe de valoarea celei a madri
lenilor era greu de realizat. în 
meciul retur, F.C, Koln a cîști- 
gat cu 2—0 (1—0). Real s-a apă
rat excelent, avînd în portarul 
Agustin pe cel mai bun jucător 
de pe teren. Astfel, cu un scor 
general de 5—3, Real Madrid ă 
cîșțigiat pentru a doua oară con
secutiv Cupa UEFA. Scorul a 
fost deschis în min. 23 de Bein 
(în urma unei lovituri cu capul)

după ce fusese excelent servit de 
Jensșen, A urmat o perioadă de 
dominare netă, dar infructuoasă, 
a echipei F.C. Koln. După pau
ză. s-a consemnat o bară a lui 
Littbarski, pentru ca în min. 72 
Geilenkirchen să majoreze sco
rul la 2—0. Arbitrul scoțian Ro
bert Valentin a condus echipele : 
F.C, KbLN : Schumacher — Gil- 
chen, Geils (Schmitz). Steiner. 
Prestîn — Geilenkirchen, Hbhrer- 
bacli, Bein. - Jenssen (Piserti) — 
Littbarski, K. Allots. REAI, MA
DRID : Agustin — Maceda. Clien- 
do, Camacho — Michel, Clare. 
Gallego, Gordillo — Butragueno 
(Juanîto), Sanchez (SantHlana), 
Valdano,
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