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„De la înalta tribună a Conferinței Naționale, în forumul 
democratic al partidului și poporului nostru, să ne luăm 
angajamentul că vom face totul pentru a înfăptui neabătut 
mărețele obiective de dezvoltare economico-socială 
a patriei, că vom acționa întotdeauna în spirit revolu
ționar, că vom servi, prin întreaga noastră activitate, 
partidul, poporul, cauza socialismului, a independenței 
și suveranității României!“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor Conferinței 

Naționale a Partidului Comunist Român)

TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
s-a întîlnit cu locuitorii comunei 

sale natale, Scornicești, și a adus un 
omagiu memoriei părinților săi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întîlnit, sîmbătă, 
23 ianuarie, în preajma ani
versării zilei de naștere și a 
peste 55 de ani de activitate 
revoluționară, patriotică a con
ducătorului partidului și statu
lui nostru, cu locuitorii comu
nei natale, Scornicești, județul 
OH, și a adus un omagiu me
moriei părinților săi.

Cei ce trăiesc și muncesc în 
comuna Scornicești, străveche 
așezare românească, cu profun
de rezonanțe în sufletul și con
știința întregului popor, căro
ra li s-au alăturat zeci de mii 
de locuitori ai județului. au 
întimpinat cu toată căldura 
inimii pe marele fiu al aces
tor plaiuri, al poporului ro
mân, manifestîndu-și profunda 
bucurie de a se reîntîlni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
acest înălțător moment aniver
sar pe care întreaga țară îl 
sărbătorește cu cea mai aleasă 
cinstire. Apropiatul eveniment 
a constituit un minunat prilej 
de a exprima direct, vibrant 
sentimentele de dragoste, stimă 
si recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru tot 
ceea ce a făcut și face ca în
fățișarea țării să fie tot mai 
înfloritoare, ca viața oameni
lor să fie mereu niai bună, mai 
fericită.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a avut loc într-o 
atmosferă de paterni.' entu

ziasm. de mare sărbătoare. Pe 
imense eșarfe se putea citi : 
„Bine ați venit pe me
leagurile natale, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“, „Nicolae 
Ceaușescu — erou al națiunii 
române, al păcii și înțelegerii 
între popoare".

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru se 
aflau tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Vasile 
Bărbulescu, Silviu Curticeanu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost adresate, la sosire, 
alese cuvinte de bun venit de 
primul-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R., Vasile 
Carp. de primarul comunei 
Scornicești, Constantin Neacșu.

După datina străbună, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu pîine si 
sare. Grupuri de copii, de ti
neri și tinere au oferit buchete 
de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt adresate în numele ce
lor mai tinere vlăstare din co
mună emoționante cuvinte :

De nici, din satul unde v-ați 
născut, / Din zarea lui senină 
si albastră. ' Venim cu un pio
nieresc salut / La ceas înalt, la 
ziua dumneavoastră, t ... Noi. 
cei mai mici de-aîci, vă mul
țumim. ! Ni-î viața precum flo- 
rile-n ferești, / Cu tot avîntnl 
inimii muncim ' Să înălțăm un 
mîndru Scornicești. /

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au
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Trăim aceste fericite zile 
lnscrise-n viața-ntregului popor 
Precum istoria inscrie-n file 
Cu litere de aur mersul lor.

Sint zilele ce-n inimă așteaptă 
Și care mărturii prin timp rămin 
Căci ne conduce-o forță înțeleaptă 
Partidul nostru Comunist Român

Și-n fruntea lui cea limpede veghează 
Un înțelept ți ne-nfricat bărbat, 
Inimă tinără și minte trează
In care țara-ntreagă s-a-ntrupat

E Omul - Ceaușescu Nicolae 
Iubit ca steagul nostru tricolor, 
Ca steagul roșu, limpede văpaie 
In zborul liber către viitor.

Conducător iubit, doream să vii, 
Chemat de țară și chemat de vreme

In fruntea scumpei noastre Românii 
Ca soarele in fruntea unei steme.

Din anii grei legat de-acest popor, 
Curat ca lacrima ai fost făclia 
Ce-a luminat și-adinc și-nălțător 
Ca să-nflorească, nouă, România

O țară suverană, de renume 
Prin muncă, omenie ți-adevăr 
Prin numele aceluia ce-n lume 
li duce crezul, peste mări și țări.

Intru mulți ani și multă sănătate
O tinerețe veșnică-ți dorim 
Cu datinile din străbuni lăsate 
Azi, fiu iubit al țării te cinstim.

Căci tuturor ne ești in veci mindria 
Și conștiința trează luminind 
Partidul, Ceaușescu, România
E tot ce-avem mai scump pe-acest pămint

_ Al. ANDRIȚO1U

Trăim un moment de înaltă cinstire, un mo
ment înscris în istoria nouă a României so
cialiste, pe care îl așezăm, cu toții, în calen
darul marilor noastre sărbători. într-o atmos
feră de puternică vibrație și însuflețitoare 
anga jare în îndeplinirea programelor de înflo
rire multilaterală a patriei, întregul popor 
aniversează ziua de naștere și împlinirea a 
peste 55 de ani de activitate revoluționară a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România. Cu 
un profund și înălțător omagiu, cu cele mai 
alese sentimente de dragoste, devotament și 
recunoștință, toți fiii țării îi adresează, din 
toată inima urări de viață lungă în deplină 
sănătate și putere de muncă iubitului condu
cător al partidului și statului nostru, ctitor 
al României socialiste moderne, fondator al 
strategiei edificării socialismului și comunis
mului în patria noastră. înflăcărat patriot și 
neobosit militant pentru afirmarea liberă, in

dependentă și suverană a țârii, proeminentă 
personalitate a lumii politice contemporane, 
luptător consecvent pentru triumful păcii, 
pentru înțelegere și colaborare între toate na
țiunile lumii.

Sărbătoarea scumpă nouă, tuturor, ne pri
lejuiește rememorarea unei biografii exem
plare de comunist, a unei activități revolu
ționare începute încă de la cei mai tineri ani 
ai săi, a unui drum de eroism dăruit Idealu
rilor de dreptate și libertate socială și na
țională, cauzei socialismului și comunismului. 
Cu legitimă mîndrie evocăm astăzi evenimen
tul Istoric constituit de Congresul al IX-lea 
al partidului, care a învestit — prin voința 
unanimă a comuniștilor, prin vrerea întregii 
națiuni — pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu răspunderea supremă în conducerea Parti
dului Comunist Român. A fost atunci pragul
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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, 
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUSESCU, 
s-a intîlnit cu locuitorii comunei 

sale natale, Scornicești, și a adus un 
omagiu memoriei părinților săi

FIERBINTE OMAGIU CTITORULUI ROMÂNIEI SOCIALISTE MODERNE

(Urmare din pag. 1)
■trlbătut apoi comuna Scorni- 
eești, aflată la ceas de mhre 
sărbătoare. Fe întregul traseu 
ac aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, erau arborate 
drapele roșii și tricolore, se 
puteau citi urări la adresa 
partidului și a secretarului său 
general. Ferestrele și pridvoa- 
rele caselor erau împodobite cu 
flori și frumoase covoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus o coroană de flori la 
mormintele părinților Andruța 
și Alexandra Ceaușescu — 
profund omagiu adus memoriei 
celor care l-au crescut și e- 
ducat pe conducătorul partidu
lui și statului nostru în spiri
tul omeniei, cinstei și dreptă
ții, l-au învățat să pună întot
deauna mal presus de orice in
teresele vitalo ale țării, idealu
rile supreme ale poporului de 
libertate, independență și pro
gres. S-a păstrat un moment 
de reculegere.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
făcut un popas la casa părin
tească, unde, acum șapte de
cenii, In acel an de desăvîrșire 
a unității naționale, 1918, s-a 
născut cel care avea să fie 
strălucitul militant revoluționar 
șl patriot Înflăcărat, eminentul 
conducător al partidului și sta
tului, cel mai iubit fiu al po
porului, a cărui viață și eroică 
activitate revoluționară au fost 
Închinate măreței cauze a li
bertății, demnității și fericirii 
poporului, a înfloririi patriei, 
idealurilor socialismului și păcii.

La Ieșirea din curtea casei 
părintești, mii de oameni, ti
neri și vîrstnici, au înconjurat 
eu multă dragoste și afecțiune 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Au răsunat din nou vibrantele 
acorduri ale cunoscutului cîn- 
tee „La mulți ani cu sănătate!". 
Tineri și copii au oferit cu 
gingășie buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu deosebită căldură a-

cestor manifestări. Secretarul 
general al partidului a strîns cu 
prietenie mîinile oamenilor, 
interesîndu-se de preocupările 
lor, de felul cum trăiesc și 
muncesc.

Despărțirea de locuitorii co
munei a avut loc în aceeași at
mosferă de puternică vibrație, 
de înaltă simțire patriotică.

Adresîndu-se celor aflați aici, 
secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
spus :

Dragi tovarăși și prieteni,
Am dorit ca înainte de ani

versarea zilei mele de naștere 
și a unei perioade îndelungate 
de activitate in mișcarea revo
luționară, in slujba poporului 
meu, să vizitez comuna in care 
m-am născut, să aduc un oma
giu memoriei părinților mei. Vă 
adresez tuturor cele mai bune 
urări de succese tot mai mari 
in îndeplinirea . programului 
partidului de ridicare a țării 
noastre, a fiecărei comune, a 
fiecărui oraș la un nivel tot mai 
inalt de bunăstare și fericire, 
de întărire a independenței și 
suveranității României.

Vă doresc tuturor succese tot 
mai mari in întreaga activitate 
de dezvoltare a comunei, a pa
triei noastre, multă sănătate și 
fericire I

La revedere, dragi tovarăși și 
prieteni I

Cuvintele conducătorului parti
dului și statului au fost primite 
cu deosebită însuflețire, au gă
sit in inimile tuturor un adine 
ecou. S-a scandat cu înflăcăra
re „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — La mulți ani !“. 
S-a ovaționat îndelung pentru 
gloriosul nostru partid comu
nist, pentru secretarul său 
general.

Cinstirea adusă părinților de 
secretarul general al partidului, 
întîlnirca cu locuitorii comunei 
natale s-au constituit în mo
mente de profundă semnifica
ție, ce vor rămîne în conștiința 
oamenilor acestor locuri, a în
tregii națiuni.
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(Urmare din pag. 1)

de eră nouă, cea mal luminoasă și mai fertilă 
din milenara istorie de muncă șl de luptă a 
neamului nostru în această vatră strămo
șească, era unor grandioase împliniri sub fla
murile roșii și tricolore. Aceste împliniri, 
transpuse în fapt cu o rigoare de program 
conceput în mod vizionar de către secretarul 
general al partidului nostru, program avînd 
ca idee fundamentală dezvoltarea echilibrată 
și armonioasă a fiecărei zone a țării, sînt atît 
de numeroase și relevă, cu putere de argu
ment istoric, o nouă realitate românească, un 
nou prezent românesc, deschis spre o tot mai 
luminoasă perspectivă— viitorul comunist. Ar fi 
poate mai ușor și mal sugestiv de definit a- 
ceastă nouă realitate, acest nou prezent prin- 
tr-o ilustrare, de factură cvasi-geografică, a 
principalelor înfăptuiri socialiste din anii de 
cînd în fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am avea ima
ginea unoi adevărate piscuri ale muncii și 
creației, ale talentului și hărniciei, ale hotă- 
rîrii și abnegației de a făuri tot mai multe 
valori materiale și spirituale, sub semnul uni
tății de cuget, de simțire și de faptă în jurul 
partidului și al conducătorului său — toate 
definind virtuțile, vocația și capacitățile con
structive ale poporului nostru, angajat într-o 
operă de proporții fără precedent, aceea a 
edificării socialismului și Comunismului. Am 
avea, într-o amplă deschidere, la scara mul
tilateralității, imaginea unor înalte izbînzi 
care, împreună, dau măsura marilor înnoiri 
petrecute în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului. Am avea, într-o vi
ziune atotcuprinzătoare și definitorie, ima
ginea în relief și de esență a realizărilor 
noastre socialiste, a ceea ce s-a înfăptuit 
cu poporul, pentru popor sub arcul 
de timp glorios numit „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

Sinteza tuturor acestor prefaceri revoluțio
nare, în plan politic, economic, social, știin
țific și cultural-educativ, reflectate în fiecare 
domeniu și sector de activitate, la fiecare loc 
de muncă și de viață, constituie o expresie 
materializată an de an, etapă de etapă, a ori
entărilor programatice formulate cu profun
zime și precizie științifică de către secretarul 
general al partidului și transpuse în realitate 
— sub directa și permanenta sa îndrumare, 
cu participarea sa mereu dinamizatoare în 
mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, 
prin indicații întotdeauna prețioase și prin so
luții întru totul originale — ca obiective de 
importanță hotărîtoare pentru însuși destinul 
României.

în tot acest răstimp s-au produs într-o suc
cesiune rapidă, pe temeiuri legice și cu con
secințe logice de ordin economic și social, o 
serie de transformări cantitative și calitative 
prin perfecționarea organizării, planificării și 
conducerii economiei naționale, prin dezvol
tarea forțelor de producție în profil terito
rial, prin perfecționarea relațiilor de produc
ție, prin democratizarea activității în toate 
domeniile și structurile societății noastre, prin 
introducerea sistemului de autoconducere 
muncitorească și autogastiune, prin valorifi-' 
carea din oe în ce mai judicioasă a propriu
lui potențial material, tehnic și uman, a re
surselor de inteligență și energie creatoare 
ale poporului nostru.

O atenție specială, în acest context al 
făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate, s-a acordat și se acordă progresului 
științei, învățămîntului și culturii. Rezultatele 
remarcabile obținute șl în aceste domenii se

datoi-ese activității deosebite desfășurate de 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și de stat, 
savant de reputație mondială, care și-a con
sacrat Întreaga putere de muncă impulsionării 
și coordonării numeroaselor eforturi și cău
tări creatoare menite să asigure o corelare 
strînsă a muncii sociale în general cu impe
rativele și raza de acțiune ale revoluției ști- 
ințifico-tehnice, o înflorire și o afirmare tot 
mai strălucită a spiritualității românești.

Aniversarea zilei de naștere și a îndelun
gatei activități revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu trezește în rîndurile mili- 

, oanelor de tineri practicanți ai sportului, în 
sufletele tuturor sportivilor de performanță, 
tehnicienilor și activiștilor din acest domeniu 
simțăminte dintre cele mai adînci, de stimă, 
prețuire și recunoștință. Aceste alese senti
mente își au geneza _în marea grijă pe care 
partidul, secretarul său general o manifestă 
constant și stimulator pentru crearea celor 
mai bune condiții de practicare a exercițiului 
fizic, sportului și turismului de către toți ce
tățenii patriei. Ca și celelalte domenii ale 
activității economico-sociale, cel al educației 
fizice și sportului a beneficiat de direcționări 
clare și indicații de mare însemnătate, al că
ror efect este vizibil în impetuoasa dezvol
tare a mișcării noastre sportive în cele peste 
două decenii.

Marea competiție a Daciadei — ctitorie în 
tre ctitoriile „Epocii Nicolae Ceaușescu" — a 
adus o concepție nouă și un suflu nou asupra 
locului și rolului activității de educație fizică 
și sport în viața socială, i-a îmbogățit con
siderabil conținutul și formele de manifestare, 
a desehis un teren larg participării tineretu
lui, oamenilor muncii la întrecerile de masă 
și la alte modalități de practicare a sportului, 
pentru păstrarea și întărirea sănătății, pentru 
călirea și dezvoltarea armonioasă a cetățeni
lor țării, pentru creșterea potențialului lor 
creator, pentru destindere și refacerea capa
cităților de muncă.- în acest sens, este demn 
de amintit faptul că peste 8 100 000 de tineri 
și vîrstnici au luat parte anul trecut la com
petițiile Daciadei, că peste 5 000 000 de oameni 
au fost cuprinși în acțiunile turistice, iar un 
număr și mai mare de cetățeni, îndeosebi 
copii și tineri, au trecut normele complexelor 
„Sport și sănătate" și „S.U.V.A.". Totodată, 
performanțele sportivilor români au atins 
cote fără precedent, în primul rînd școlile 
noastre de gimnastică, înot, haltere, canotaj, 
atletism și scrimă făurindu-și un adevărat 
renume pe plan internațional. ' Ascensiunea 
viguroasă a sportului nostru de performanță 
în perioada menționată este confirmată de 
cucerirea a peste 1500 de medalii 
întreceri sportive, dintre care 136 
Jocurile Olimpice.

înaltul moment aniversai pe care 
tivii patriei îl trăiesc alături de întregul po
por, cu aceeași intensitate și bucurie, se con
stituie intr-un nou și fericit prilej de expri
mare a respectului, dragostei și gratitudinii 
față de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea 
ce a făcut și face, zi de zi, în numele mai 
binelui țării, ai poporului, al propășirii sale 
continue și pe tărîmul sportului. Un prilej, 
totodată, de reafirmare a angajamentului 
sportivilor, al tuturor activiștilor din mișcarea 
sportivă de a răspunde prin fapte, prin suc
cese și mai mari, minunatelor condiții de pre
gătire, de muncă și viață, de împlinire, care 
le sînt cu generozitate oferite, de a contribui 
și mai substanțial la creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste.

la marile 
numai la
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SPORTIVI DE SEAMĂ Al ROMÂNIEI - CETĂȚENI CU CARE ȚARĂ SE MÎNDREȘTE
Aproape că nu a existai o 

mare competiție internațională 
a ultimilor 22 de ani în care 
reprezentanții României socia
liste să nu se fi numărat prin
tre protagoniști, la care purtă
torii Însemnelor tricolore să 
nu fi stârnit admirația publicu
lui, elogiile presei de speciali
tate. Si afirmația rămîne vala
bilă indiferent dacă vom adu
ce vorba despre Jocuri Olimpi
ce, campionate mondiale sau 
europene. Jocuri Mondiale U- 
niversitare. Ne amintim, de 
pildă: era anul 1968, Olimpia
da își depășise toate recordu
rile de participare prin ediția 
sa mexicană. Și totuși, într-o 
concurență acerbă, patru tineri 
porniți din România făceau să 
răsune acordurile imnului nos
tru național. Viorica Viscopo- 
leanu — la lungime, Lia Ma- 
noliu — la disc, Ivan Patzai- 
chin si Serghei Covaliov — la 
canoe Intrau în posesia meda
liilor de aur. Peste alți patru 
ani, la Miinchen, Gheorghe 
Berceanu $1 Nicolae Martinescu 
își înscriau numele pe tabloul 
încununat cu lauri al campio
nilor olimpici, în timp ce Ivan 
Patzaichin își repeta isprava. 
De data aceasta intr-un mod 
pe care 11 putem numi, fără 
teama că greșim, eroic: in ciu
da padelei rupte și a palmei 
■flșiate. a vîslit tenace pînă la 
linia de sosire, pentru a-și a- 
«igura dreptul la recalificări și. 
«pod. la... medalia si onorurile 
cuvenite învingătorului. 1976 
avea să fie Olimpiada Nadiei 
Comăneci, a neuitatelor ei de
monstrații de „imponderabili
tate". 1980 avea să uree din 
nou pe firmament numele Na
diei ți al acestui mare sportiv nu

mit Ivan Patzaichin. Nadia și 
Ivan, doi performeri de ex
cepție, două valori care au de
monstrat în cel mai grăitor 
mod pînă la ce culmi de afir
mare poate ajunge tineretul 
țării noastre. Pentru ca tot 
acest serial al marilor succese 
să fie încununat in chip strălu
cit de ediția din 1984 a Jocu
rilor, cînd un număr de 20 de 
medalii de aur. alte zeci de ar
gint și bronz au conturat un 
răsunător succes al culorilor 
noastre, delegația României o- 
cupînd locul secund în clasa
mentul general pe națiuni.

„Presărate" de regulă în anii 
neolimpici, campionatele mon
diale au conturat și ele nenu
mărate succese de răsunet ale 
sportivilor noștri, ca și cele 
europene ori cele Mondiale U- 
niversitare, confirmînd cu brio 
afirmațiile potrivit cărora par
ticiparea unei delegații române 
la o competiție internațională, 
indiferent de disciplina în cau
ză. constituie o garanție de va
loare. de reușit spectacol spor
tiv. Snunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „O dată cu pre
gătirea tehnică de specialitate 
trebuie intensificată munca de 
educare politică a sportivilor, 
pentru formarea unu) tineret 
eu însușiri fizice superioare și, 
In aceiași timp, cu o ținută 
demnă și responsabilă in socie
tate, eu nn inalt nivel cetățe
nesc, participant activ, conști
ent, la lupta și eforturile în
tregului popor pentru constru
irea socialismului și comunis
mului in România". Pornind 
de la aceste superioare im
perative enunțate de secretarul 

general al partidului, ne mîn- 
drim că performerii amintiți 
aici, ca și cei cu numele* ne- 
înscrise în aceste rînduri, dar 
figurind la loc de cinste în 
marea carte a sportului nostru, 
sînt cu toții, astăzi, cetățeni 
demni ai țării, care ne fac 
cinste și pe plan social ori pro
fesional, oameni în a căror 
formare și împlinire sportul 
de performanță a jucat un rol 
decisiv. Asemenea lor, un ne- 
sfîrșit eșalon, pornit din nese
catul izvor al talentelor spor
tive românești, le calcă pe ur
me. Alte și alte valori, ale 
noastre și ale sportului mon

Ieri dimineața, in Capitala

Tineretul sportiv din Capi
tală a răspuns cu însuflețire la 
inițiativa Consiliului pentru 
educație fizică și sport din 
Sectorul 2 de a organiza un 
cros de masă, în întâmpinarea 
aniversării zilei de naștere și 
a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționa
ră a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii.

Găzduită de Parcul Morari
lor, această frumoasă și entu
ziastă acțiune sportivă, care a 
avut loc duminică dimineață 
s-a bucurat de o excelentă or
ganizare, la care, alături de 
inițiatori, și-au dat concursul 
activul Consiliului Municipal 
pentru Educație Fizică si Sport, 
cluburile sportive Olimpia Și 

dial. se află în ascensiune spre 
virful ierarhiilor, cunoscînd 
bine că munca fără rabat, or
dinea și disciplina in pregăti
re și în competiții constituie 
unicul drum ce duce spre pri
ma treaptă a podiumului. Spu
nea tot secretarul general al 
partidului: „în toate ramurile 
sportive trebuie întronată o 
atmosferă de muncă temeinică, 
îndîrjită, conștiincioasă, de se
riozitate, de mobilizare, inaltă 
responsabilitate și exigentă a 
tuturor factorilor, pentru îm
plinirea riguroasă a programe

0 AMPLĂ ACȚIUNE SPORTIVA OMAGIALA
Metalul, precum și numeroși 
profesori de educație fizică din 
școli generale și licee, activiști 
sportivi voluntari din întreprin
deri și instituții.

De semnalat buna comporta
re a reprezentanților școlilor 
generale 66, 46. 64, 75, lice
elor industriale Electroaparataj. 
nr. 14, Alexandru Sahia și C.A. 
Rosetti, cu cei mai mulți con- 
curenți pe podium, unități de 
învătămînt care propulsează 
continuu. prin intermediul 
competițiilor sportive de masă 
desfășurate sub genericul Da
ciadei. elemente cu perspective 
în sportul de performanță. 
Crosul de masă din Parcul 
Morarilor a constituit încă un 
prilej binevenit de testare a 
unor viitori atleți susceptibili 
de progres.

Să consemnăm. însă, și nu
mele concurenților care au ur

lor dc pregătire, nenlru obți
nerea unor performanțe sporti
ve de nivel mondial ‘.

...Este anul unei no: ediții a 
Jocurilor Olimpice. Este, deci, 
anul în care se deschide o nouă 
filă, deocamdată albă, de istorie 
sportivă. Credem că tocmai de 
la ideile de mai sus. idei dă
tătoare de aripi, trebuie să 
pornească pregătirile în peri
oada rămasă pînă la marea în
trecere. Pentru ca noi și noi 
străluciri de aur-argint-bronz 
să se adauge celor cu care as
tăzi ne mîndrim.

Sorin SATMARI

cat pe podium. FETE, categ. 
11—12 ani: 1. Mihaeia Sîrbu 
fȘc. 46). 2. Monica Moțiu (Șc. 
66), 3. Carolina Voiculescu (Șc. 
46); categ. 13—14 ani: 1. Ale
xandra Iancu (Șc. 75). 2 Nico- 
leta Stan (Șc. 75) 3. Doina
Ninu (Șc. 88); categ. 15—16 ani:
1. Magdalena Camenidis (Lie. 
„Al. Sahia"). 2. Elena Roșu 
(Lie. ind. 14). 3. Mariana Bar- 
cea (Lie. „C.A. Rosetti"). BĂ
IEȚI, 11—12 ani: 1. M. Tuinete 
(Șc. 64). 2. D. Grătean (Șc 66), 
3. S. Vlădău (Șc. 51): 13—14 
ani: 1. S. Georgescu (Șc. 66),
2. FI. Gheorghe (Șc. 49). 3. I. 
Anton (Șc. 66): 15—16 ani: 1. 
R. Androne. 2. St. Iozu 3 M. 
Vlahopol (toți de la Lie. Elec
troaparataj) ; peste 19 ani: 1. 
Gh. Tronaru (U.R.A. Obor).

Tiberiu STAMA



în spiritul noii meniri sociale a sportului

DACIADA-ORIGINALĂ CREAȚIE
DIN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU**

Fenomenul sportiv in ansamblul său a cunoscut, după cel de al TX-lea 
Congres al partidului, • afirmare fără precedent in viața societății 
noastre. Integrarea educației fizice si sportului — pe baza unei mai 

complete, juste si științifice definiri a rolului și aportului lor social — în 
rindul principalelor mijloace educativ-formative s-a impus ca necesitate prin 
gîndirea profundă si generoasă în idei novatoare a secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. idei a căror temeinicie si-a găsit, 
de fiecare dată, depline confirmări în practică.

Apreciind exact și limpede contribuția exercițiulid fizic, sportului, turismului 
și altor activități recreative la întărirea stării de sănătate, vigorii și capa
cităților creatoare ale populației, secretarul general al partidului a oferit 
mișcării sportive românești o concepție profund umanistă, orientări si indi
cații de inestimabilă valoare, menite să-i confere valențe superioare. Pe aceste 
coordonate noi, sportul a căpătat un tot mai pronunțat caracter de masă, 
și-a Îmbogățit formele de exprimare' și conținutul. participînd eficient Ia 
pregătirea multilaterală a tineretului, Ia educarea sa în spiritul principiilor 
comuniste de muncă și viață, al normelor morale care guvernează societatea 
noastră socialistă. Intr-un cuvînt, la formarea omului nou. în marea si sta
tornica sa grijă față de om, de viitorul națiunii, de dezvoltarea sa sănătoasă 
și armonioasă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că ..Se impune să se acțio
neze tn modul cel mal hotărît' pentru cuprinderea șl antrenarea întregului 
tineret, începînd cu copiii, cu pionierii și elevii din școli, cu studenții, cu 
tineretul din întreprinderi și de la sate, în practicarea exerrițiilor fizice, a 
sportului și turismului, pentru folosirea de forme simple, accesibile și atrac
tive lin vederea dezvoltării unei activități sportive cu adevărat de masă, oare 
să cuprindă _ cele mal largi categorii de cetățeni". Șl nu întîmplător această 
idee, a cuprinderii întregii populații în activitatea sportivă, s-a constituit în 
obiectiv fundamental al mișcării noastre sportive.

TEMEIURI ALE UNEI

VERITABILĂ OLIMPIADĂ ROMÂNEASCĂ

Amploarea pe care o consemnează 
astăzi activitatea da educația fizică 
și sport, la nivelul maselor — con
cretizată In cuprinderea a mai bine 
de o treitae din populația —, iți are 
esența în numeroasele documente de 
partid care i-au fundamentat conti
nua dezvoltare în „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". Nu putem ai M a-

BILANȚ 1987 IN SPORTUL DE MASA
• 8,4 milioana - partSdpanțl ia competițiile Da

ciadei
• 5,2 milioane - la „Sport fl sănătate*
• 5 milioane - la acțiuni turistica
O 2,2 milioane - gimnasScfi ia locul de munci

ia aceet eeneu tauxurimita Legti a dla lwTtegaa 
ilustrtad de fapt concepția secretaru
lui general el partidului despre acest 
domeniu, lege adoptată de Marea 
Adunare Națională vi sfipuRnd ta 
chiar articolul 1. pentru prima oară, 
că .Educația fizică șt sportul ta Re
publica Socialistă România constituie 
activități de Interes național-, eăe 
contribuind la .menținerea și întări
rea sănătății, creșterea capacităților 
fizice $1 intelectuale, buna folosire a 
timpului liber, dezvoltarea armonioa
să fizică șl morală a populației”. 
Prin această lege, mișcarea sportivă 
a beneficiat de un cadru organizato
ric superior, menit să-i confere noi 
dimensiuni și valențe.

Nu putem să nu menționăm, deo
potrivă, puternicul impuls dat de 
Holărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, in care 
se subliniază cu claritate că „cea mai 
largă formă de participare a întregu
lui tineret, a populației, Ia practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice șl 
sportului trebuie să o reprezinte spor
tul de masă, mijloc de bază pentru

CONTINUE PROPĂȘIRI 
fortificarea organismului și dezvolta
rea capacității fizice a tuturor cetă
țenilor țării". Cu acest prilej a fost 
instituită o nouă acțiune, complexul 
polisportiv intitulat «Sport și sănăta
te" — care, iată, anul trecut a cu
prins peste 5 milioane de participanți 
— «1 «-a prefigurat .o competiție de 
masă ea caracter

»i participantflor la competiția epor- 
" lă Daciadadocumente 

iținut, care s-au constituit 
îndrumare pentru toți cei

republican pentru 
pionieri, elevi, stu- 
denți, militari, ti
neri muncitori și 
țărani- ale cărei 
întreceri să încea
pă cu unitățile de 
bază și să se în
cheie ia fiecare 
doi ani cu finale 
pe țară.

Dar, mai ales, nu 
putem să nu re

levăm asmnlflcațlile profund nova
toare ale' Mesajelor pe cane tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu le-a adresat confe
rințelor pe țară ale mișcării sportive 
C*  7~“ 'j “■ '
ti vă națională 
pline de eoni 
ta prețioase 
ce muncesc ta acest domeniu, fiind 
subliniat eu Claritate obiectivul fun
damental al activității de educație fi
zică și sport Documente ta care își 
găsesc locul numeroase idei noi. în
tre care șl aceea a legării mai strfnse 
a culturii fizice de masă de activita
tea productivă, de procesul de învă- 
țămînt, de viața și odihna oamenilor.

O înriurire pregnant mobilizatoare, 
stimulatoare, de larg ecou în rindul 
tuturor celor implicați în activitatea 
de educație fizică și sport au avut-o 
întîlnirile secretarului general al par
tidului cu sportivii fruntași ai tării, 
în cadrul cărora celor mai vrednici 
reprezentanți al culorilor românești 
le-au fost acordate înalte distincții. 
Analizele. orientările și indicațiile 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, prile
juite de aceste întîlniri. au dinami
zat întreaga mișcare sportivă.

Una dintre întîlnirile memorabile 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
sportivii de frunte ai țării a fost, de
sigur, cea din seara zilei de 19 au
gust 1976. Deopotrivă memorabilă și 
emoționantă pentru sportivi, tehnici
eni și ceilalți specialiști care și-au 
adus contribuția la obținerea presti
gioaselor succese olimpice, la» Mont
real. precum și pentru mișcarea spor
tivă în ansamblul ei. In acea zi de 
august s-a născut ideea organizării 
celei mai mari competiții cu caracter 
național, care avea să devină, din 
anul următor, o realitate a mișcării 
sportive românești. Atunci, secretarul 
general al partidului spunea că tre
buie „să organizăm competiții spor
tive naționale, adevărate olimpiade — 
dacă le putem numi așa: vom căuta 
să găsim un nume însă românesc 
pentru ele. Aceste competiții să se 
desfășoare la doi ani o dată, în așa 
fel îneît să putem crea o bază largă 
de competiție națională, de promova
re a celor mai buni sportivi. Și, în- 
tr-adevăr, să angajăm întregul tine
ret la aceste competiții!" Iar numele 
românesc, cu ample și profunde sem
nificații patriotice, a fost găsit: DA
CIADA, cea mal mare competiție 
din istoria mișcării noastre sportive, 
care a creat, pentru prima oară, o 
mai puternică legătură între sportul 
de masă și cel de performanță.

Ampla cuprindere a tineretului și 
celorlalți oameni ai muncii ta între

SPORT $1 PRODUCȚIE
Una dintre ideile cele mal valoroase 

oferite de conducătorul partidului și 
statului mișcării sportive este, fără 
îndoială, aceea a legării acesteia mai 
strtas de activitatea productivă. O 
idee avînd evidente temeiuri științi
fice, argumentate de practică. Ca ur
mare, a cunoscut o dezvoltare susți
nută gimnastica zilnică In unitățile de 
învățămlnt, precum și gimnastica la 
locul de muncă. Aceste forme accesi
bile de practicare a exercițiului fizic 
n-an Intîrziat să-și arate roadele In 
creșterea randamentului la învățătură 
șl ta muncă. Să consemnăm, în acest 
sens, că peste 2,2 milioane de oameni 
al muncii din întreprinderi șl insti
tuții practică acum gimnastica la lo
cul de muncă, iar în viitor numărul 
celor cuprinși în această activitate cu 
binefăcătoare efecte urmează să 
crească permanent.

Sub impactul aceleiași generoase 
Idei, au luat amploare fără precedent 
sporturile tehnico-aplicative, mijloc 
nu numai -de petrecere a timpului 
liber într un mod plăcut și instructiv, 
ci șl de formare a deprinderilor crea
toare și de canalizare a tineretului 
spre viitoarele profesii, spre o mai 
grabnică și deplină realizare ta plan 
profesional, spre Împlinirea persona
lității... 

cerile de sub genericul Daciadei, încă 
de la prima sa ediție, al cărei bilanț 
atingea cifra de peste 6 milioane de 
participant!, demonstra faptic puter
nicul ecou stîrnit de competiția na
țională în rindul maselor. Exercfțiul 
fizic, sportul și turismul au devenit 
tot mai familiare cetățenilor de toate 
vîrstele de la orașe și sate, sute și 
sute de mii de noi practicanți ai lor 
alăturîndu-se cu entuziasm celor de 
pînă atunci. „Fie ca Daciada să de
vină tot mai mult cadrul de manifes
tare a energiei, elanului și optimis
mului revoluționar al tineretului pa
triei, al cetățenilor țării, ca ea să 
contribuie tot mai mult la afirmarea 
capacității creatoare a poporului nos
tru, la educarea conștiinței socialiste 
a maselor. Ia plămădirea omului nou, 
hotărît să se consacre in întregime 
nobilei cauze a socialismului și co
munismului, prosperității și’ fericirii 
națiunii noastre socialiste" spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în mesa
jul de felicitare adresat participanți- 
lor la cea dinții ediție a competiției.

în anii care au urmat, acest îndemn 
a determinat o sporire continuă a 
sferei de cuprindere și a caracteru
lui educativ al Daciadei. La finele 
celei de a cincea ediții a competiției 
naționale, numărul participanților a 
crescut cu aproape două milioane și 
jumătate, iar educarea complexă, mul
tilaterală a acestora a cunoscut noi și 
eficiente nuanțe.

ARENE MODERNE
în anii socialismului, baza mate

rială a acestui domeniu s-a înscris șl 
ea pe făgașul dezvoltării în ritm sus
ținut. Toate localitățile țării se mîn- 
dresc astăzi cu mari și frumoase com
plexe, cu săli șl stadioane moderne, 
piscine și patinoare acoperite, cu mii 
de terenuri de sport la dispoziția co
lectivelor de oameni ai muncii, ele
vilor și studenților, locuitorilor cartie
relor și satelor. Cele mai mari și 
mai moderne asemenea construcții au 
fost înălțate în ultimii 22 de ani și 
formează mîndria celor ce se folosesc 
de ele pentru întărirea sănătății și 
vigorii sau pentru pregătirea în marea 
performanță. Faptul că în patrimonial 
sportiv al țării se află acum un număr 
de peste 15 000 de baze sportive, în 
majoritatea lor noi, moderne, funcțio
nale, oferind condiții de confort re
marcabile, este consecința firească a 
atenției deosebite pe care partidul și 
statul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o manifestă pentru 
acest domeniu al activității sociale, a 
grijii față de om. de dezvoltarea u- 
nei națiuni sănătoase și viguroase, 
aptă să înfăptuiască cu succes obiec
tivele construcției socialiste, ale pro
pășirii continue a patriei

Pagină realizată de
Aurelian BREBEANU
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PERFORMANȚA $1 TRAINICELE SALE

„Noi pornim de la fc 
latură însemnată a dezvolt 
constructori conștienți ai 
totdeauna o preocupare 
tegrantă a întregii activii 
omul e pe deplin stăpîn f 
viitor liber și independent"

41;
Un memorabil moment 

solemn, grăitor pentru deo
sebita prețuire pe care parti- 
chll. personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o acordă 
activității sportive, tinerilor 
performeri care reprezintă 
cu demnitate patria in ma
rile competiții, prilejuit de 
luminarea unor incite dis
tincții echipei „Steaua", ju
cătorilor, antrenorilor, unor 
tehnicieni și cadre din con
ducerea Clubului Sportiv al 
Armatei, pentru marea vic
torie obținută prin ciștiga- 
rea Cupei ■ Campionilor Eu
ropeni la fotbal.
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Sportul de performanță, 
componentă de bază a 
activității mișcării noas
tre sportive, a cunoscut o 

Înflorire fără precedent în ulti
mii 22 de ani, perioada cea 
mai fertilă din întreaga existen
ță a poporului ro-mân. denumi
tă cu mindrie și recunoș
tință „EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU". Rezultatele de 
prestigiu obținute de sportivii 
români la campionatele euro
pene, mondiale, la Jocurile O- 
impice. într-o serie de disci
pline și probe, unele de mare 
complexitate, au făcut să se 
vorbească elogios despre sportul 
din România socialistă.

Care sînt temeiurile pe care 
s-a clădit succesul performan
tei sportive românești? Tinere

TREPTELE DEVENIRII CAMPIONULUI
Orientările și indicațiile de 

inestimabilă valoare teoreti
că și practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au dus și în 
domeniul performantei la 
fundamentarea structurii orga
nizatorice, care asigură selecția 
și pregătirea talentelor de la 
vîrsta cea mai fragedă. Rețea
ua cluburilor sportive școlare, 
unele profilate pe anumite ra
muri și probe, grupele de copii 
și juniori din secțiile asocia
țiilor și cluburilor sportive, 
centrele de pregătire olimpică 
specializate pe discipline sînt 
tot atîtea trepte în devenirea 
sportivului de mare perfor
manță, de la vîrsta copilăriei 
Ia aceea a valorii confirmate. 
Cadre de specialitate — profe
sori. antrenori și alți tehni
cieni — cu înaltă calificare sînt 
pregătite sistematic, înarmate 
cu cele mai înaintate cunoștin-

0 BAZĂ MATERIALĂ
Un element-cheie în afirma

rea sportului de performanță îl 
constituie dezvoltarea unei ba
ze materiale moderne, comple
xe. Stadioane, săli de sport, 
bazine de înot, patinoare arti
ficiale. săli special amenajate 
pentru anumite ramuri și pro
be se constituie azi într-o re
țea armonios răspîndită pe te
ritoriul țării, oferind milioane
lor de copii și tineri posibilita
tea afirmării talentului, optînd 
pentru o disciplină sau alta, și 
condițiile necesare unei pregătiri 
de calitate. Izvorul bogat, nese
cat, de tinere talente, activitatea 

talente a avut dintotdeauna po
porul român și în domeniul 
sportului, unele rezultate bu
ne s-au obținut și înainte vre
me. dar ele erau izolate și 
reprezentau — asta nu trebuie 
să uităm niciodată — rezultanta 
unor mari eforturi. inclusiv 
materiale, izolate. In anii so
cialismului și îndeosebi de 
cînd la conducerea partidului 
si statului se află tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
contextul general al dinamicii 
nemaiîntilnite a dezvoltării tă
rii pe toate planurile, educația 
fizică și sportul, deci și activi
tatea de performanță, s-au 
bucurat de sprijinul permanent 
al partidului. personal al 
secretarului său general 

țe în domeniul respectiv, 
pentru a fi capabile să 
asigure creșterea unor ve
ritabili campioni, competitivi 
în arena, mondială. Potrivit in
dicațiilor partidului, întregul 
corp tehnic urmează periodic 
cursuri de reciclare, așa cum 
sînt organizate și în aceste zi
le la o serie de sporturi, pen
tru a cunoaște tot ce e mai 
valoros în munca și creația co
legilor cu deosebite rezultate 
din celelalte unități sportive, 
deprind să aplice în mod critic 
metode bune practicate în țări 
cu sport avansat și sînt sti
mulați să dovedească, fiecare 
dintre ei. spirit creator în a- 
plicarea metodelor și mijloa
celor stabilite și să găsească ei 
înșiși noi metode și mijloace 
care să stimuleze creșterea mai 
rapidă a performantei.

TOT MAI BOGATĂ
din cadrul marii competiții na
ționale „Daciada", își află îm
plinirea uneia din menirile sa
le de seamă în acest cadru, 
creat de partidul și statul nos
tru, într-un timp relativ scurt, 
cu importante eforturi, posi
bile datorită dezvoltării dina
mice . a economiei naționale, 
creșterii necontenite a nivelu
lui de trai material și spiritual 
al poporului.

în sprijinul performanței im
portante sarcini a primit ști
ința. prin cercetarea și medici
na sportivă, in contextul gene

ral al revoluției tehnico-științi- 
fice promovate cu insistență de 
partid în toate domeniile și be
neficiind de contribuția hotărî- 
.toare a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidu
lui și statului, savant de largă 
recunoaștere internațională. A- 
lături de antrenor și sportiv se 
află astăzi medicul și alți oa

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PATRIOTICĂ
La baza obținerii marilor 

performante se află de aseme
nea o temeinică și amplă mun
că de educație cu sportivii. în 
asociațiile și cluburile sporti
ve se desfășoară o largă acti
vitate educativă, menită să cul
tive în rîndul tineretului spor
tiv cinstea și modestia, dorin
ța de autodepășire. înaltele ca
lități morale ale omului nou al 
societății noastre. „Tuturor 
sportivilor țării — și în primul 
tind celor fruntași —, spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, li 
se cere să fie un model și un 
exemplu de urmat în toate pri
vințele, să dea dovadă de un 
pfofund sentiment al responsa
bilității și de o inaltă conștiin
ță patriotică, răspunzînd cu 
demnitate, prin rezultate valo
roase, condițiilor de care se 
bucură în țara noastră, dra
gostei și prețuirii cu care sînt 
înconjurați de masele iubito
rilor de sport". Aceștc prețioa
se îndemnuri adresate tinere
tului sportiv constituie un în

Două tinere reprezentante ale celei mal noi ,,școli românești" 
in marea performantă — de natatie : Noemi Lung și Tamara 

Costache

meni de știință, care — îm
preună — contribuie la poten
țarea. efortului, a calități lor or
ganismului omenesc, pentru a 
face să crească valoarea per
formanței. în același timp, ști
ința trage din activitatea per- 

\ formerului concluzii prețioase 
pentru creșterea stării de sănă
tate și vigoare, a capacității de 
muncă a populației tării.

dreptar de conduită pe terenul 
de sport și în societate, defi
nind pe adevăratul, performer.

Dragostea de patrie, de 
partid, dorința fierbinte de a 
reprezenta cu cinste culorile 
României in arena internațio
nală animă pe sportivii noștri 
în pregătire și concurs. îe dă 
aripi, îi fac șă se întreacă pe 
sine, să nu precupețească nimic 
pentru cucerirea victoriei, pen
tru a putea trăi momentul de 
mare satisfacție sufletească 
privind, de pe treapta cea mai 
de sus a podiumului de pre
miere. cum se ridică pe cel 
mai înalt catarg Tricolorul, în 
acordurile solemne ale Imnului 
de Stat al țării.

De neuitat au rămas întîlnirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
cu sportivii. Atmosfera înălță
toare creată de prezenta con
ducătorului iubit, cuvintele sa
le 'părintești. îndemnurile ge
neroase, dătătoare de noi și 
noi puteri, de noi avînturi. do-

r 
vedesc de fiecare dată cit de 1
mare este grija și dragostea sa r
pentru tinerii sportivi, pentru - 
întregul tineret al patriei, înal
ta prețuire acordată celor ce-și 
fac pe. deplin datoria, repre- 
zentînd cu demnitate patria. r

Aniversarea zilei de naștere v
și a peste" 55 de ani de eroică b
activitate revoluționară a r
tovarășului Nicolae Ceaușescu c
constituie un nou .și fericit d
prilej pentru sportivii patriei c
de a exprima conducătorului r
iubit și stimat al partidului și s
statului adînca lor recunoștință <
pentru minunatele condiții de 
viață și sport de care se bucu- 
ră și urările lor fierbinți de s
viață lungă, fericire și putere f
de muncă, pentru a conduce 
pe mai departe cu aceeași stră- , > 
lucire destinele poporului ro
mân. ,

Mircea COSTEA

Sint una dintre milioanele 
giază cu dragoste și recunoștir, 
55 de ani de eroică activitat 
CEAUȘESCU, conducătorul iub 

Dintotdeauna părinte drai 
dului a transmis tinerei gener, 
voluțtonar și patriot înflăcărat, 
de tară, față de cauza socialisms

Toate marile izbînzi spoi 
partidului, tovarășului Nicolae C 
noi, sportivii, am simfit-o zi c 
piu. Afirm aceasta nu numai 
iată, la nici 16 primăveri, mul 
la toti sportivii fruntași care a 
mai inaltă valoare sportul romi 

tn clipele marilor victorii, 
pionatcle Mondiale de gimnast 
rile Imnului de Stat al Români, 
înalt catarg, ne gîndim cu drl 
rintească pe care ne-o purtafi, 
la multiplele îndemnuri pe ca 
ria sportivă a patriei socialiste 
tării - VA MULȚUMIM DIN



NICOLAE CEAUȘESCU NICOLAE CEAUSESCU
EZE GHET

I, inclusiv sportul de performanță, constituie o 
orale a cetățenilor patriei noastre socialiste, 
iri socialiste. Deci sportul trebuie să rămînă 
a tineretului, a poporului nostru, ca parte in- 

ucție socialistă, de făurire a unei lumi în care 
le și își făurește în mod conștient propriul său

Nu este suficient să cîștigi locul I - trebuie ca, in continuare, în întreaga 
activitate, să demonstrezi că aceasta nu a fost ceva accidental, ci rezultatul 
unei înalte pregătiri. Trebuie, deci, să acționați și in continuare, în așa fel incit 
să demonstrați că acest*loc  I a fost pe deplin meritat și să luptați pentru a 
obține și în campionatul național, dar și pe plan european și mondial locuri cit 
mai bune".

ANȚIJL REALIZĂRILOR,
PE SPIRALA ASCENDENTĂ A CALITĂȚII

■ a sportului românesc se află la loc de cinste 
e multiple planuri, de la mari performanțe 
importante competiții mondiale și continen- 

ificii ale mișcării sportive, veritabile labora- 
,ii continue a tinerelor talente. Cine urmă- 
t realizări va vedea lesne că ele au prins 

i s-au înălțat Ia cele mai înalte cote în anii 
fertile din istoria țării, perioadă pe care cu 
poca Nicolae Ceaușescu".
ilucitor, oglindit de cele peste 1 100 de medalii 
le olimpice, la campionatele lumii sau ale 
iai|o simplă realitate cifrică — grăitoare prin 
;tă o concepție de fond, un anume mod de a 
sportul constituie o activitate socială cu larg 

rii fizice și
tuturor 
de fapt 

lui Nicolae 
cohsecven- 
de ani de 
conducerea 

cadrulîn- 
cu marii 

a subliniat 
sl sportu 

aținerea de 
me, la re- 
e aj culori-

La aniversarea marelui bărbat al țării, sportivii 
noștri se prezintă cu un bilanț remarcabil, de- 
monstrind convingător că în anii „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", răspunzînd prin fapte minunatelor 
condiții create pentru continua afirmare și împli
nire, s-au aflat permanent printre cei mai buni, 
reprezentind cu cinste culorile patriei :

136 medalii (37 de aur) la 
de la Ciudad de Mexico, 
Moscova și Los Angeles

457 medalii (124 de aur) 
MONDIALE

533 medalii (124 de aur)
EUROFENE

sportului 
ățit cu noi 
să șe vor 
icolilor ro- 
g^.de inot 
^■haltere 
^Rnoe si 
- și nu 
te-au adus 

titluri 
confi
de toate, în spatele celor 1 126 de me 

aur. cucerite la aceste-mari competiții, 
pasiunea, dorința de a răspunde prin

>ase 
sau
•esus
i de
«îtă. . . _ ___  ___ ___
varăsului Nicolae Ceaușescu.
cut de la istoricul Congres al IX-lea, cind 

a fost ales cel mai iubit fiu al poporului,
Inat viața pentru ridicarea pe noi culmi de 
a patriei noastre, în lumea sportului Româ-

onit o forță de prim-rang, ca materializare

a eforturilor continue a partidului și statului pentru dezvoltarea 
aoestei importante activități sociale. Și dacă, cifrelor statistice le 
alăturăm numele unor performeri, unor tineri care au crescut și 
s-au desăvîrșit în această epocă de mărețe împliniri — Nadia 
Comăneci. Ivan Patzaichin. Ilie Năstase. Ștefan Rusu, Corneliu Ion, 
Aurelia Dobre. Otilia Bădescu, Noemi Lung. Tamara Costache. Nicu 
Vlad, Andrei Socaci. Daniela Silivas etc. — avem o și mai 
convingătoare ilustrare a ceea ce au reușit reprezentanții tării 
noastre în lumea sportului internațional.

Dinamică sportului românesc în ultimii 22 de ani este ilustrată 
totodată de realizările în domeniul cercetării, prezențele românești 
peste hotare fiind deosebit de apreciate, oamenii de știință care 
activează în domeniul sportului remareîndu-se prin contribuții de 
valoare la dezvoltarea și impulsionarea pe multiple planuri a 

sportului de performanță, a e- 
ducației fizice.

La festivitatea consacrată me- 
daliaților olimpici români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia faptul că „factorul 
principal pentru a putea ob
ține victorii, pentru a te putea 
ridica pe treptele cele mai înal
te, in sport ca și în alte dome
nii, îl constituie munca, perse
verența". Această lecție de un 
pilduitor exemplu a fost bine 
înțeleasă de sportivii noștri, ei 
ureînd în continuare treptele 
aspre ale performanței, prin- 
tr-o muncă neobosită si o totală 
dăruire.

Caracteristică în gîndirea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este neobosi
ta preocupare 
pentru asigurarea 
pective luminoase, 
sale purtînd 
gînd creator 
te spre anii_ ____

Urmînd prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sportivii României socialiste — animați de un profund sentiment 
al responsabilității și înaltei conștiințe patriotice — se angajează 
ca și în viitor să contribuie prin rezultate de prestigiu la spo
rirea bunului renume de care se bucură în lume sportul 
românesc, să adauge la cele 1 505 medalii, dintre care 388 de 
aur, obținute la toate marile competiții (Olimpiade, Campionate 
Mondiale si Europene. J.M.U. Balcaniade. Cupa Prietenia etc.), 
noi și valoroase succese.

TALENT, VIGOARE, TINEREȚE
Multe sînt faptele din ma

rile arene ale sportului prin 
care mesagerii Tricolorului au 
impresionat sau chiar au ui
mit lumea, tntr-o succesiune 
necontenită, demonstrînd lim
pede că în România Izvorul de 
talente este inepuizabil. Talent, 
vigoare, tinerețe — Caracteris
tici ale sportului românesc, de
finitorii pentru performerii mari
ce învață 
muncii...

de mici la școala

Faptele care au impresionat
lumea au fost mai numeroase
ca oricînd în anii „Epocii de
aur“ din devenirea patriei. 
Figuri pentru istoria sau .chiar 
legenda sportului lumii s-au 
născut, crescut, s-au afirmat cu 
adevărat în acești ani. izbînzile 
lor constituind tot atîtea dovezi 
ale posibilităților fără de mar
gini întru împlinire avute de 
fiii României. Și nu o dată a- 
semenea lzbînzi au fost obți
nute la vîrste fragede tot a

România, Vali ionescu, Un tî- 
năr, Corneliu Ion, impresiona 
lumea tirului prin stăpînire de 
sine. Fetele canotajului au a- 
dus în vitrina de trofee meda
lii după medalii, mereu 
numeroase, mai 
Voinicii luptelor (pe cine să-1 
amintim mai curînd — pe 
Draica, pe Rusu, pe...?) izbîn- 
deau într-un colț sau altul de 
lume. Șl ap mai fost faptele 
sportive ale caiaciștilor sau ca- 
noiștilor, ale handbaliștilor sau 
boxerilor, scrimerilor sau altor 
și altor demni reprezentanți ai 
culorilor tării.

★
Cele mai recente amintiri vor

besc tot despre tinerețea spor
tului românesc. Despre o cam
pioană europeană numită Da
niela Sillvaș și despre o alta, 
mondială, pe nume Aurelia 
Dobre, în fond despre vigoarea 
Unei mari, foarte mari școli 
de gimnastică, cu o tradiție cx-

mai
strălucitoare.

...

a
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JOCURILE OLIMPICE 
Munchen, Montreal,

la CAMPIONATELE

la CAMPIONATELE pentru viitor, 
unei per- 

indicațiile 
întotdeauna un 

trimis ca o pun- 
ce vin.

Emanuel FÂNTANEANU

ZX2 iSKBS;

ita «Se a
■1

care orna
ți a peste 
NICOLAE

ei Socialiste 
de naștere 
ovarășului 
aiului nostru,
tarul general al parti- 
rsorial. de 
sentimente

militant re
de dragoste

le datorămminunați
ijă si prețuire pentru 
>r un neprețuit exem- 

tînără elevă, ajunsă, 
’ială de gimnastică, ci 
in performante de cea

!, nu de mult, la Cani- 
i cină răsună acordu- 
este înălțat pe cel mai 
unoștință la grija Pă- 
ășe Nicolae Ceaușescu, 
face totul pentru glo- 
pentru noi. tineretul

M-am format ca sportiv de performantă, încă din anii copilăriei. în ca
drul Clubului Sportiv al Armatei ,, Steaua", cunoscînd, ca purtător al culorilor 
acestuia, mari satisfacții pe terenul de joc, ajungind să reprezint, pe baza con
dițiilor excelente de pregătire oferite tineretului de acest club fanion al spor
tului românesc, fotbalul nostru și in întâlniri internaționale.

lată de ce îmi îndrept acum gîndul, cu recunoștință fierbinte și dragoste 
de fiu, către conducătorul iubit al țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
amintirea de inimă a carierei mele, atit ca jucător, cit și ca antrenor — vic
toria de neuitat a Stelei, din mai 1986, în finala Cupei Campionilor Europeni, 
răminind sub semnul aniversării Partidului Comunist Român și al prețuirii 
pe care ne-a acordat-o secretarul general al partidului, președintele tării, co
mandantul suprem al forțelor armate, prin înaltele distincții înmânate. Avem 
mereu în mintea și conștiința noastră cuvintele mobilizatoare, de aleasă sim
țire patriotică, pe care ni le-a adresat atunci tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
..Este, s-ar putea spune, o victorie a fotbalului românesc în general, a mișcării 
sportive românești, care, în anii construcției socialiste, a cunoscut o dezvoltare 
puternică și căreia partidul, statul nostru II acordă un uriaș sprijin pentru a 

; se putea prezenta cu rezultate cit mai bune în țară cît și în competițiile in
ternaționale".

Acest îndemn constituie pentru noi o sarcină de onoare, cucerirea de 
anul trecut, a Supercupel europene la fotbal dovedind aceasta, 
pe care echipa noastră, clubul nostru, au adresat-o după 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ne-am angajat să obținem noi 
a ne situa și în actuala ediție a competiției continentale ta

Aurelia DOBRE 
campioană mondială 

de gimnastică

către Steaua, In 
Si în telegrama 
această victorie 
succese, pentru
înălțimea încrederii acordate de partid personal de iubitul și mult stimatul 
nostru conducător.

Anghel IORDANESCU
antrenor, 'al echipei de. fotbal Steaua

Minunatele noastre gimnaste, care au făcut să se vorbească. din 
sportul românesc

cepțională. Așa cum speră să-și 
creeze acum înotul, prin talente 
care nu au împlinit încă 20 
de primăveri (Noemi Lung), nu 
au atins vîrsta majoratului (Ta
mara Costache) sau mai au pu
țin pînă să aniverseze 15 ani 
fLivia Copariu). In haltere 
Nicu Vlad și sînt ai săi. 
scrimă Elisabeta 
dera plutonului 
atletism o Paula 
duiește să ducă 
pilda 
Puică, 
duce 
cenții 
lia Bădescu schimbul dc mîine 
al luptelor grecoromane 
libere promite reeditarea 
sunătoarelor 
merafea ar 
vorul curge

nou. elogios de 
tîtea argumente ale tinereții 
sportului românesc.

Exemplele stnt mulțe. Unul 
l-a oferit Ivan Patzaichin, tî- 
nărui ce devenea campion o- 
limpic In urmă cu 20 de ani, 
spre a continua apoi un fără de 
egal drum de glorie pe apele 
lumii. Altul s-a chemat Nadia 
Comăneci, prima gimnastă care 
a atins perfecțiunea, primul 
Erou a! Muncii Socialiste In 
sport — suprema recunoaștere, 
incomparabila dovadă a celei 
mai înalte prețuiri.

Dar cite și cîte personalități 
ale sportului mondial nu ne-au 
făcut să 
ilor sub 
aceștia 
Ceausescu" ! O tînără 
ra Cușmir-Stanciu, a reușit cea 
dinții săritură socotită „pentru 
anul 2000“. intr-un... dialog de 
neuitat cu o altă tînără din

trăim bucuria 
culorile tării 
ai ..Epocii

victori- 
în anii 
Nicolae 
Anisoa-

e 
în 
li- 
în

Tufan e 
mondial. 
Ivan nădăj- 
maî departe

mereu tinerei Marîcica 
tenisul de masă ne a- 
satisfacții prin adolcs- 

și copiii săi, precum Otl-

sau 
ră- 

succese. Iar enu- 
putea continua. fz- 
mereu...

Geo SAEICHI



LA PRIMA APARIȚIE IN ACEST SEZON PREOLIMPIC, 
FLORETISTELE NOASTRE ȘI-AU DEMONSTRAT VALOAREA

O competiție internă de real 
nivel internațional, la floretă 
'emirii n! Ca valoare a compe
titoarelor, ca manieră de ar
bitraj, ca organizare prin direc
toratul tehnic și activiștii fede
rației, așa cum n-am mal văzut 
de destulă vreme în campiona
tul nostru. Atmosferă de mare 
concurs în Sala Floreasca II 
din .Capitală. nimeni n-a ple
cat înainte de a se da ultima 
tușă în întrecerea individuală 
de sîmbătâ. iar caravana spec
tatorilor se muta în dreptul 
planșei unde disputa floretis- 
telor se anunța mai palpitantă. 
Și este la fel de adevărat că 
cei aflați în tribune erau puși 
astfel la grea încercare, fiecare 
dintre asalturile finalei de 8 
aducînd ceva interesant, acest 
ultim act al întrecerii individu
ale stînd fie sub semnul echi
librului, fie sub cel al surpri
zelor, toate protagonistele. în
să, demonstrînd o promițătoa
re poftă de concurs la acest 
început de sezon preolimpic si 
o ținută tehnică remarcabilă, 
competitivă pe orice planșă in
ternațională.

Campionatul de baschet feminin

VOINȚA -,,U" 

DUPĂ JOCURI
Stmbătă șl duminică s-au dis

putat partidele etapei a XV-a a 
Diviziei A de baschet leminin. In 
urma rezultatelor Înregistrate, in 
fruntea clasamentului a trecut e- 
chlpa Voința C.S.Ș. 3 București, 

GRUPA 1-6
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI — 

universitatea c.s.ș. virro- 
BUL CLUJ-NAPOCA 1—0 : 81—« 
(44—43) șl 68—66 (37—33). Două
echipe bine pregătite, ambițioase, 
au oferit publicului aflat în sala 
Floreasca meciuri pe deplin reu
șite, în cursul cărora spectaculo
zitatea jocului prestat șl capti

vanta evoluție a scorului au 
ținut permanent viu interesul a- 
sistențel. Victoria a revenit pe 
merit, în ambele partide, forma
ției Voința București (antrenori : 
M. Strugaru șl Rodica Ungurea- 

nu), care, datorită acestor succese 
a trecut în fruntea clasamentului.

Revenind la întrecerile proprlu- 
zise, menționăm că cea de sâm
bătă, deși s-a terminat cu usn a- 
vans de 16 puncte în favoarea 
bucureștencelor, a fost totuși e- 
chilibrată, dar numai pînâ în 
min. 34 (62—59 pentru Voința) ; 
după eliminarea clujencei Ga
briela Kiss (5 faulturi), „U“ a 
mai înscris doar 7 puncte, față 
de 20 ale adversarelor, care au 
sprintat într-un finiș irezistibil, 
Luminița Măringuț (în progres e- 
vldent), Elena Caloianu, Elena 

Fllip și Rodica Jugănaru pune" 
tînd coș după coș. Ieri, echili
brul a fost prezent pînă în Ulti
mele secunde de joc, tabela de 
scor oonsemnlnd de 22 de ori si
tuații de egalitate ori diferențe 
minime în favoarea uneia din e- 
chipe. în final, Voința a izbutit 
să câștige aitît grație acțiunilor 
mal eficiente șl superiorității în 
lupta sub panouri ale componen
telor ,,5“-ulul aflat în teren (In 
special ștefanla Borș șl Luminița 
Măringuț), cit și unor greșeli de 
tehnică ale oaspetelor. In gene
ral, în cele două partide Voința 
a știut să valorifice faptul că a 
avut în teren permanent trei ju
cătoare de peste 1,80 m (față de 
numai două ale adversarelor), ex
periența competițlonală șl aruncă
rile libere de care a beneficiat 
(stmbătă : 28 dim 32 — 87,50% ;
duminică : ÎS din 16 — 73%). Am 
plăcut, de asemenea, organizarea 
acțiunilor în atac șl tendința de 
joc agresiv in apărare, elemente 
care au contribuit la obținerea 
victoriilor. Foarte tînăra formație 
Clujeană (î:i care evoluează șl trei 
junioare) șl-a făcut jocul obiș
nuit, dar faptul eă ea ae bazează 

in atac excesiv pe pivotul Gabriela 
Kiss, unele greșeli de tehnică să- 

vîrșlte în momente hotărltoare ale 
meciurilor șl Inadmisibila Inefica
citate In execuția aruncărilor li
bere l-au anulat șansa de a clști- 
ga (procentaje la „libere* — stai-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE PRONOEXPRES 
A NOULUI AN DIN U IANUA

RIE 1988

FAZA I — Categoria Aii va
riantă 25% — autoturism „Dacia 
1300“ ; categoria B : 3 variante 
100% a 50.000 lei și 7 variante 
25% a 12.500 lei ; categoria C : 
44,50 variante a 3.494 lei ; cate

goria D : 196 variante a 787 lei ; 
categoria E : 391,50 variante a
394 lei ; categoria F : 13.328 va
riante a 40 lei.

FAZA a Il-a — Categoria 1:1 
variantă 100% — autoturism
„Dacia 1300“ șl 4 variante 25% a 
17.500 lei ; categoria 2 : 19.75 va
riante a 40.065 lei ; categoria 3 : 
140 variante a 3.326 lei ; categoria 
4 ; 479,75 variante a 971 Iei ; ca
tegoria 5 : 1.258 variante a 370 lei; 
categoria 6 : 37.013,75 variante a 
40 leL

îmbucurător este mai ales 
faptul că printre cele 8 fina
liste s-au aflat, alături de cele 
5 componente ale echipei re
prezentative, vicecampioană 
mondială — Elisabeta Tufan 
(Steaua). Reka Lazăr (Tracto
rul Brașov), Rozalia Husti 
(C.S. Satu Mare), Claudia Gri- 
gorescu (Steaua), Georgeta Ro
ca (Dinamo) — și alte tinere 
sau foarte tinere floretiste de 
talent, Cristina Mihăilă (Dina
mo), Laura Badea (Steaua) și 
Dolores Grigorovîciu (C. S. Satu 
Mare). Ultimele două au și fost 
marile revelații ale acestei pri
me faze a Campionatului Na
țional individual (care a de
semnat cele 24 de sportive ca
lificate pentru etapa a Il-a). 
Dolores Grigoroviciu (15 ani, e- 
leva antrenorilor Suzana șî 
Ștefan Ardeleanu) s-a califi
cat direct în finala de 8, între- 
cînd pe Roxana Dumitrescu și 
Georgeta Beca, ambele compo
nente ale lotului național. Iar 
Laura Badea (17 ani, transfera
tă din acest sezon de la C.S.S. 
1 Buc. la Steaua) a dovedit că 
victoria din „Cupa României”,

82-66 Șl 68-66, 

SPECTACULOASE
bătă : 51,60% — 16 din 31 ; dumi
nică : 52.30% — 11 din 21 I 7).

Au marcat : Măringuț 21+21, 
Borș 16+17, Caloianu 15+7, Ștefan 
7+4, Urogdl 3+4, Jugănaru 3+5, 
Fllip 17+4 pentru Voința, respec
tiv Kiss 16+17, Manasses 10+H8, 
Enyedl 3+15, Popa 7+0, Vereș 
8+3, Drago» 11+6, Vlgh 1+6, Mo
rar 11+1. Cuplurile de arbitri 
O. Ion — D. Oprea șl, respectiv, 
D. Oprea — C. Dumltrache au 
condus cu competență șl autori
tate.

Dumitru STAMCULESCU
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 

CHIMISTUL C.S.Ș. RIMNICU VlL- 
CEA 0—2 ; 71—72 (37—47) șl 75—80 
(50—47). Cele două partide, desfă
șurate ta sala Giulești, au avut 
desfășurări asemănătoare, ele plă- 
cînd prin schimbările de situații 
survenite pe parcurs, scorul alter
nând șl menținînd astfel interesul 
spectatorilor. In primul meci, 
Rapid (care nl s-a părut că este 
„o echipă de numai o repriză") 
a pierdut într-un final foarte 
strîns, cu 8 secunde înainte de 
final. Duminică, echipa din Rm. 
Vîlcea s-a impus ceva mal clar, 
luînd avantaj în partea a doua 
a jocului, datorită jucătoarei sale 
Gabriela Petre (care a înscris nu 
mai puțin de 33 de puncte).

Au marcat : Popa 9+20, Pîrvan 
17-1-8, Trlcă 4+10, Biduianu 8+8, 
Cristescu 5+8, Iancu 4+0, Lefter 
21+21, Allxandru 3+0, respectiv 
Telițoiu 4+0, petre 16+36, Sto
cked 2+2. Nlțulescu 16+11, Ma
nea 22+3, Ionescu 3+2, Barbu 
9+24. Au arbitrat : V. Butuc (cu 
greșeli) — M. Petrescu (bine) șl 
O.Ion — V. Butuc (bine).

Nicoleta ALDEA
OLIMPIA BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA MINE-ENFJIGIE C.S.Ș, 
4 BUCUREȘTI 2—0 : 75—57 (37—28) 
șl 90—72 (43—33). Ambele meciuri 
au avut doar începuturi echili
brate. Au înscris : Crlstea 13+12, 
Stingă 9+9, Gavrillue 2+10, Btră 
5+3, G. SzQke 4+5, Marinache 4+13, 
Bădlnlcl 24+22, Stoichiță 2+4. Sl- 
poș 2+0, E. Szoke 5+2, Țintea 
5+0, Slmioană 0+10 pentru Olim
pia, respectiv Roș ianu 11+16, 
Pandrea 6+4, Făgărășanu 4+8, 
Dălan 6+6, Clora 2+2, Geralf+12, 
Hora 7+4, Duțlcă 5+4, Postelnlcu 
3+11, Horea-Popescu 2+11. Arbi
tri : AL Guță — C. Dumltrache, 
Z. Raduly — M. Oprea. (Nlcolae 
ȘTEFAN — coresp.).

GRUPA 7-11
MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
8-6 : 34—61 (43—34) M 73—6»
(41—35), POLITEHNICA C.S.Ș. 15- 
MIȘOARA — VOINȚA BRAȘOV 
b-a : S3—71 (38—34) și 64—86 
(36—46), C.S.U. PRAHOVA PLO
IEȘTI — COMERȚUL CJSJJ. TG. 
MUREȘ 2—0 : 76-61 (35—37) fl
93—89 (41—67).

FAZA a IlI-a — Categoria G : 
1 variantă 25% a 17.500 lei ; cate
goria H : 1 variantă 100% « 10.000 
lei in cadrul căreia o excursie 
de două locuri ta U.R.S.S. și 
eventuala diferență In numerar șl 
10 variante 25% a 2.500 lei ; ca
tegoria I : 26,75 variante a 1.000 
lei ; categoria J : 80 variante a 
200 Iei ; categoria K : 199,25 va
riante a 100 lei ; categoria L : 
6.203 variante a 40 lei.

Autoturismele .Dacia 1300“ au 
revenit pârtiei panțllor : Paraschlv 
Dumitru (Ha categoria A, faza I) 
șl Cristian Nicoleta (Ha categoria 
1. faza a n-a), ambii din Bucu
rești, iar câștigurile de 50.000 lei 
de la categoria B, faza I, partl- 
ctoanților : Tokar Floarea din 
Petroșani. Jud. Hunedoara. Neagu 
Robert din Mlneciu Pămînteni, 
jud. Prahova șl Muntean Viorel 
dîn București. 

de la sfîrșitul sezonului trecut, 
nu a fost o întîmplare și că ea 
se află acum în plin proces de 
creștere și afirmare. Prin vic
toriile obținute în fața Geor- 
getei Beca și Rekăl Lazăr, ea 
s-a calificat în asaltul decisiv, 
unde a fost întrecută de Elisa
beta Tufan, nimeni alta decît 
cea mai bună floretistă a lu
mii. Foarte tînăra componentă 
a lotului reprezentativ își sus
ține astfel candidatura pentru 
echipa olimpică.

Iată rezultatele finalei de 8 
la floretă feminin: Reka Lazăr
— Cristina Mihăilă 8—1. Laura 
Badea — Georgeta Beca 8—5, 
Rozaflla Husti — Dolores Gri
goroviciu 8—2, Elisabeta Tufan
— Claudia Grigoresou 8—6;
Badea — Lazăr 8—3, Tufan — 
Ilusti 10—9 (la expirarea tim. 
pulul de luptă, scor 4—3...) ; 
pentru locurile 3—4: Husti — > 
Lazăr 8—5; pentru locurile
1—2: Tufan — Badea 8—3.

întrecerea pe echipe s-a de
rulat, conform noului regula
ment, pe două grupe. în timp 
ce grupa A s-a dovedit a C 
mai tranșantă, cealaltă, deși cu 
o lideră autoritară, a fost mult 
mai echilibrată pentru celelal
te locuri în clasament. Ceea ce 
lasă să se întrevadă pentru e- 
tapa a Il-a o dispută foarte in
teresantă în ceea . ce privește 
obținerea calificării în turneul 
final, care va. desemna echi
pele laureate ale actualei ediții.

Iată clasamentele și rezultate
le primei etape din campionatul 
pe echipe Ia floretă feminin: 
GRUPA A — 1. Dinamo (9—8 
Mondiala și CSS 1, 9—7 Trac
torul. 9—4 Luceafărul, 9—2 
Progresul) 10 p : 2. Tractorul
Brașov (9—0 CSS și Progresul, 
9—2 Mondiala, 9—4 Luceafărul) 
8 p, 3. Mondiala Satu Mare 
(9—1 CSȘ, 9—6 Luceafărul, 9—7 
Progresul) 6 p, 4. Luceafărul 
Satu Mare (9—0 CSȘ, 9—6 
Progresul) 4 p, 5. Progre
sul București (9—"6 CSȘ) 2 p, 
6. C.S.S. 1 București 0 p ; GRU
PA B — 1. Steaua (9—0 C.S.S. 
S.M. și CSU, 9—1 CSSM și IEFS, 

9—2 CSM Cj.-Nap.) 10 p,
2. CS Satu Mare (9—4 CSS 

S.M., 9—6 IEFS. 9—3 CSU) 8 p,
3. IEFS (9—4 CSM, 9—5 CSU) 
4 p, 4. CSȘ-ILF Satu Mare 
(9—5 CSM și IEFS) 4 p. 5. 
CSM Cluj-Napoca (9—7 CSSM 
și CSU) 4 p, fi. CSU Tg. Mureș 
(9—4 CSSM) 2 p.

Paul SLAVESCU

TURNEUL FINAL
La București și Galați s-au 

disputat sîmbătă meciurile-re- 
vanșă din cadrul turneului fi
nal al Diviziei A I la hochei, 
Dinamo — Steaua și Dunărea — 
Sport Club M. Ciuc.

DINAMO — STEAUA 4—6 
(0—3, 3—1, 1—2). Nici de a- 
ceastă dată n-a reușit echipa 
dlnamovistă să smulgă vreun 
punct campionilor. Și asta nu 
atît din cauza prestației steljș- 
tilor ■ (care nu s-au aflat în- 
tr-una din zilele lor cele mai 
bune), cît din vina propriilor 
jucători, care au greșit de cîte- 
va ori în situații decisive. Ast
fel, în min. 2, K. Antal des
chide scorul pentru Steaua, 
profitînd prompt de o pasă 
greșită a apărătorului dina- 
movist I. Popovici. După 
o perioadă de echilibru, chiar 
de ușoară dominare a echipei 
Dinamo, prin golurile marcate 
in min. 19 de Aiexe ți in min. 
20 de Gliga, Steaua îți mărește 
avansul la 3—0. în repriza a 
doua, dinamovițtlf au jucat 
mult mai atent ți au reușit si 
reducă din handicap, prin Po- 
găceanu (min. 22), apoi Hor
vath (Steaua) reface diferența 
(4—1, min. 27), pentru ea di-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN U IANUA

RIE 1988
1. Como — Juventus X ; 2. Em- 

poll — Sampdoria X; 3. Milan — 
Pisa 1 ; 4. Napoli — Cesena 1 I
5. Pescara — Internazionale X j
6. Roma — Ascoll 1 ; 7. Torino — 
Avelllno X ; 8. Verona — Fio
rentina 1 ; 9. Cremonese — Trles- 
tlna 1 ; 10. Genoa — Modena X ; 
1.1. Messina — Atalanta X ; 1Î. 
Parma — Lecce 1; 13. Taranto — 
Lazio X.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 1 
2.505.908 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 24 
IANURIE 1988. Extragerea I : 
23 56 67 49 ; extragerea a Il-a : 
22 34 5 7 ; extragerea a IH-a : 
71 8 52 64. Fond total de cîș- 
tiguri : 801.615 lei.

„Top 12" pentru seniori Io tenis de mpsfi

DISPUTE STRÎNSE Șl ATRACTIVE
PENTRU CiSTIGAREA TROFEULUI

J

TG. MUREȘ, 24 (prin tele
fon). într-o ambianță deosebi
tă, datorată numerosului pu
blic prezent în Sala Sporturilor 
din localitate, ediția a Vl-a a 
concursului de tenis de masă 
„Top 13“ pentru seniori ți se
nioare s-a încheiat cu victo
riile previzibile ale campionilor 
țării, Otilia Bădescu (Spartac 
C.S.Ș. 1 București) șl Călin 
Creangă (Sticla C.S.Ș. Bistrița).

De-a lungul celor două zile 
de întreceri, am asistat la 
dispute deosebit de frumoase, 
atractive, în competiția femini
nă, cîștigătoarea „Topului" eu
ropean de junioare din 1987, 
Otilia Bădcscu, reușind să urce 
pe prima treaptă a podiumului 
de premiere fără nici o înfrîn- 
gere și cu un setaveraj ex
celent : 22—2, cele două seturi 
de la „pasiv" fiind pierdute In 
fața Măriei Alboiu și Kingăi 
Lohr. Fără îndoială, însă, cea 
mai frumoasă și mai tensiona
tă partidă a fost cea dintre O- 
tilia Bădescu și Kinga Lohr. 
Meciul, ultimul din competiție, 
a fost, totodată, dtecisiv și pen
tru desemnarea învingătoarei, 
în caz de victorie mureșanca 
intrînd în posesia trofeului. 
Primul set a revenit detașat 
Otiliei Bădescu, pentru ca în 
continuare lupta să se echili
breze, Kinga Lohr dînd o pu
ternică ripostă partenerei sale 
de întrecere. Astfel, după ce 
se consemnează de 11 ori ega
litatea, Kinga Lohr egalează Ia 
seturi, obținîndu-I pe al doilea 
in prelungiri. Și setul decisiv 
a fost la fel de echilibrat, pînă 
la 17—17 arbitrii înregistrînd 
șase egalități. Din acest mo
ment, Otilia Bădescu reușește, 
la capătul unor schimburi foar
te spectaculoase, să se impună 
la 19, obținind o victorie me
ritată : 2—1 (10, —20, 19). Ală
turi de cîștigătoarea turneului 
vom evidenția pe Marla Al
boiu (Metalul C.S.Ș. Rm.' Vîl
cea) — în revenire de formă. 
Emilia Ciosu (Spartac C.S.Ș. 1 
București), Anca Cheler (Ju
ventus MILMC București). Ma
ria Bogoslov (Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea) etc.

La masculin, Călin Creangă 
a ocupat primul loc, nu însă 
fără emoții, el întîmpinînd di
ficultăți cu deosebire la spor
tivii clasați în partea a doua 
a clasamentului final (!) și o

AL DIVIZIEI A
namoviștii Solyom (min. 30) și 
Bejan (min. 33) să aducă sco
rul la 4—3. Deși încep partea 
a treia a partidei în superio
ritate numerică, timp de a- 
proape 4 minute, hocheiștii de 
Ia Dinamo își văd irosite e- 
forturile, Steaua mareînd de 
două ori (în inferioritate nu
merică I) prin Nistor (min. 43, 
la o greșeală a lui D. Popovici) 
și Gliga (min. 44, la eroarea 
lui I. Popovici), tabela de mar
caj indicînd 6—3 pentru mili
tari. Ultimul gol este înscris de 
Solyom, în min. 49, care aduce 
scorul la 6—4 pentru Steaua.

în finalul reprizei secunde șl 
în cea de a treia sportivitatea 
a lăsat de dorit. K. Antal 

EXCURSIE LA GEOAGIU-BĂI 

Șl VIDIN (R. P. Bulgaria)
ÎNTREPRINDEREA D« TURISM. HOTELURI SI RES

TAURANTE BUCUREȘTI organizează o interesantă excursie 
Ia Geoagiu-Băt »1 Vldin. Iată programul acestei excursii:

Ziua I: Plecare din București, pe traseul București — 
Pitești — Rîmnicu Vîlcea — Sibiu (dejun) — Orăștie — 
stațiunea Geoagiu-Băi; cazare la hotelul ..Diana* (fin 
Geoagiu-Băi. .

Ziua a n-a ț| a ni-a: Program liber (hotelul „Dlana* are 
si piscină); în fiecare seară, la restaurantul „Dlana* 
cîntă orchestra Selena".

Ziua a IV-a: Deplasare la Densus (vizitare) — Sarmise- 
getuza (vizitare) — Herculane (dejun) — Orșova — Drobeta 
Turnu Severin — Calafat (cină șl cazare).

Ziua a V-a: Trecerea cu bacul, peste Dunăre, de la 
Calafat la Vidin: deplasare la hotel cu autocarul, dejun, 
cină șl cazare la hotel si restaurant de categoria I h) 
Vidin.

Ziua a Vl-a : Mic dejun si dejun; trecerea cu bacul de 
la Vidin la Calafat: deplasare de la Calafat la Craiova: 
cină si cazare la hotel de categoria I tn Craiova.

Ziua a vn-a: Mic dejun, apoi deplasare de la Craiova 
la Tg. Jiu (dejun și vizitarea obiectivelor de arhitectură și 
istorie) ; deplasare la Horezu (vizitare) ; întoarcerea în 
Capitală, cu sosire în jurul orei 20.

Prețul excursiei : lei 2082.
Date de plecare : 31 martie, 7, 14 și 21 aprilie.

înfrîngere in fața lui Romulus 
Revisz. Totuși, Călin Creangă 
.a realizat victorii cu 2—0 la 
Florea, Naidin, Paal, Cioca, 
Hettman, Fejer, Ciociu și cu 
2—1 la Ignat, Tiugan și Cri- 
șan (ultimul retrăgîndu-se din 
competiție din cauza îmbolnă
virii). Remarcăm clasarea pa 
locul 10 a lui Daniel Cioca, de 
la care se așteaptă de acum 
mult mai mult, dar care, iată, 
oferă, deseori in ultima vreme, 
destul de puțin.

ALTE REZULTATE — femi
nin : Lohr — Cheler 2—1, 
Lohr — Enulescu 2—1, Năsta- 
se — Enulescu 2—1, Alboiu — 
Găgeatu 2—1, Bogoslov — Năs- 
tase 2—0, Bogoslov — Găgeatu 
2—0, Ciosu — Năstase 2—0, 
Ciosu — Enulescu 2—0 ; mascu
lin : Florea — Hettman 2—1, 
Florea — Revisz 2—1, Fejer — 
Florea 2—1, Florea — Ignal 
2—1, Revisz — Tiugan 2—1. Re
visz — Hettman 2—1.

CLASAMENTE — feminin 1
1. Otilia Bădescu (Spartac C.S.Ș.
1 București) 11 v, 2. Kinga 
Lohr (Constructorul IJGCL Tg. 
Mureș) 9 v, 3. Maria Alboiu 
(Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea) 9 v,
4. Emilia Ciosu (Spartac C.S.Ș. 
1) 6 v, 5. Anca Cheler (Juventus 
MILMC București) 6 v, 6 Ma
ria Bogoslov (Metalul C.S.Ș.) 
6 v, 7. Cristina Enulescu (Ju
ventus MILMC) 5 v, 8. Adriana 
Năstase (Juventus MILMC) 4 v, 
9. Daniela Șerban (C.S.Ș. 2 Ști
ința IJPIPS Constanța) 3 v, 10. 
Carmen Găgeatu (Juventus 
MILMC) 2 v, 11. Iulia Rîscanu 
(Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. Bu
zău) 2 v, 12. Daniela Popoviciu 
(Constructorul IJGCL) 1 v | 
masculin : 1. Călin Creanga
(Sticla C.S.Ș. Bistrița) 10 v,
2. Andras Fejer (CJS.Ș. Tehno- 
utilaj Od. Secuiesc) 9 v, 3. Va- 
sile Florea (Universitatea A.S.A. 
Craiova) 9 v, 4. Romulus Re
visz (Stirom C.S.Ș. 1 București) 
9 v, 5. Trafan Ciociu (Stirom 
C.S.Ș. 1) 6 v, 6. Sever Naidin 
(Constructorul IJGCL) 5 v, 7. 
Tiberlu Hettman (C.S1M. Cluj- 
Napoca) 5 v, 8. Cristian Ignat 
(Universitatea A.S.A.) 5, v, 9. 
Cristian Tiugan (Universitatea 
A.S.A.) 3 v, 10. Daniel Cioha 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 3 v 11. 
Deneș Paal (COnstructortil 
IJGCL) 2 v, 12. Simion Crișan

. (C.S.M. Cluj-Napoca) 0 v.
loan NOVAC

I LA HOCHEI
(Steaua) a fost eliminat 10 mi
nute pentru rea conduită.

Au arbitrat N. Enache — L 
Bccze și Șt. Enciu.

Marian NEGOIȚA

DUNAKEA GALAȚI — SPORT 
CLUB MIERCUREA CIUC 1—6 
(0—3, 1—1, 0—2). Spre deose
bire de prima zi, hocheiștii din 
M. Ciuc au evoluat la adevărata 
lor valoare și au cîștigat de
tașat. Au marcat: Geru pen
tru Dunărea, respectiv GerczuJ 
2, Z. Nagy, Gyorgycze, Gcreb 
ți Szvitlak. Au arbitrat M. 
Presneanu — S. Dinu, Gh. 
Tașnadi.

Telcmac SIRIOPOL, coresp.



ȘTIINȚA BACAU — CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 36—17 (ÎS—6). 

Pentru a-șl asigura un golaveraj 
cât mai consistent, campioanele 
a>u abordat meciul cu un joc In 
forță., cu pase rapide, cu o cir
culație sigură a balonului. In 
plus, ele au inițiat contraatacuri 
tăioase, surprinzîndu-șl astfel 
partenerele de întrecere. Elevele 
antrenorului Eftene Alexandru au 
câștigat la scor și încheie turul 
campionatului pe primul loc în 
cOasament. Au înscris : Tîrcă 12 
(5 aruncări de la 7 m), Butnărașu 
7, Luca 5, Lunca 4, Popa 3, Da
nilo! 2, Cervenciuc 2, Darvaș 1 — 
pentru Știința ; , Pălici 8 (4 din 
7 m), Trucă 6, Stancov 2, Gurgu
1. Au arbitrat Tr. Popescu și M. 
Dumitrescu (București). (S. NE- 
NIȚA — coresp.).

CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI 33—13 
(16—10). Superioare la toate ca
pitolele din primul și pînă în 
ultimul minut de joc, avînd în 
Marla Verigeanu o realizatoare de 
excepție, ea organizînd excelent 
fiecare atac printr-o bună dirija
re a coechipierelor, Chimistul s-a 
impus categoric. Antrenorul loan 
Gherhard a pregătit foarte bine 

acest meci, el folosind toate cele 
12 jucătoare înscrise pe foaie. Au 
înscris : Bloju 8, Verigeanu 6. 
Lazăr 6, TorCk 5, Romete 4, Iacob
2, Nedclcu 1, Tipi 1. respectiv 
Barbu 8. Tudor 5. Stoenescu 4, 
Anton ? Au arbitrat A. Mărieș

Ultima etapă a turului Diviziei feminine A de handbal

ȘTIINIA, MUREȘUL Șl CHIMISTUL - VICTORII LA SCOR
Ieri — cu disputarea ultimelor șase partide ale etapei a Xl-a — 

Încheiat turuil campionatului Diviziei feminine A de handbal. 
Lideră continuă să rămină Știința Bacău (30 p), cu un avantaj 
fragil fată de următoarele două echipe din clasament. Mureșul 
•i Chimistul, cu cite 29 p fiecare.

Revenind la etapa care a conturat configurația primei jumătăți 
a campionatului, consemnăm victoriile la scor ale handbaliștilor 
din Bacău, Rm. Vîlcea și Tg. Mureș, precum și faptul că, la 
Constanța, C.S.M. Sibiu nu a inserts decît... 8 goluri I

„CUPA ROMÂNIEI" la handbal masculin
• Numai divizionare A calilicalc In clapa semiiinalfi I

„Cupa României44 la handbal 
masculin, ediția a IX-a, a pro
gramat (Qa sfîrșitul săptămînid 
trecute) etapa a IT-a principală, 
în oare au intrat în competiție 
șl echipele divizionare A. Jocu 
rile s-au disputat la Pitești (se
ria A), Tîrgoviște (B), Bistrița 
(C) și Odorheiu Secuiesc (D). 
Iată amănunte de la meciurile 
disputate.

PITEȘTI, lîi sala „Dacia" din 
1-ooalitate s-au întîlnit formațiile 
Steaua, Universitatea Craiova, 
Metalul Bistrița și Constructorul 
Arad, clasate, în. f-nai, în aceas
tă ordine. Pentru etapa urmă
toare s-au califi at Steaua -și 
Universitatea. REZULTATE :
Steaua — Metalul 41—27 (21—9), 
cu Constructorul 21—19 (13—12)
și cu Universitatea 27—26 (17—
12) ; Universitatea — Construc
torul 26—2- (13—9) și ou Meta
lul 17—17 (9-1-0) ; Metalul —
Constructorul 32—27 (16—15).
Jocurile au fost ?onduse de cu
plurile : D. Gherghișan — C.
Drăgan (Iași). V. Ferencz — Al. 
Csoma (Sf. Gheorghe) și M. Tă- 
năsescu — I. Grigoriu (Pitești). 
(Narcisa FEȚEANU — coresp.)

TÎRGOVIȘTE. Tn Sala Sportu
rilor din localitate, echipele

„Cupa Dinamo Brașov" la biatlon

ȘTAFETA A REVENIT OASPEȚILOR
Iancu Diaconescu a obținut

PREDEAL, 24 (prin tele
fon). Traseu : Valea Rîșnoa- 
vei ; temperatura : minus
5—6 grade ; zăpadă : bună, 
înghețată ; vînt : siab ; proba : 
ștafeta 4 X 7,5 km ; număr de 
echipe : 8 (seniori și juniori).

Plină de învățăminte a fost 
această ultimă zi a „Cupei 
Dinamo Brașov" la biatlon, 
rezervată . întrecerii pe echi
pe. în primul rînd este de 
semnalat maniera în care 
sportivii de la Dinamo 
Zi.nnwald au reușit să cîști- 
ge, ei demonstrînd că biatlo- 
nul actual înseamnă nu nu
mai trageri excelente (au 
avut nevo-ie în total de 
42 de cartușe pentru a 
sparge 40 de talere!), ci și 
extrem de rapide. Nu este ex
clus chiar ca în pregătirea 
lor de poligon să se fi intro
dus metodologia specifică 
probei de pistol viteză din 
tirul de performanță. Cel pu
țin așa a demonstrat Hayne- 
mann, care a tras mereu trei 
focuri într-o singură respi
rație, zăbovind în poligon 
doar pînă la 20 de secunde 
pentru fiecare evoluție. Pen
tru comparație, să spunem că 
cei mai buni dintre biatlo- 
nistii noștri au întîrziat în 
jur de 30—35 de secunde la 
fiecare intrare pe linia de 

și G. Ictrăuan (Satu Mare). (P. 
GIORNOIU — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — TE
RO M IAȘI 31—19 (17—8). Mure-
șencele au realizat un meci de 
excepție, pe care spectatorii, care 
au umplut pînă la refuz sala, 
le-au aplaudat pe merit. Eva 

Mozsi a fost o excelentă coordo
natoare de Joc, în timp ©e Estera 
Matefi — din ce în ce mal sigură
— a Înscris goluri de o mare fru
musețe. dar a ratat o aruncare 
de la 7 m. Ieșencele au Jucat mo
dest ratînd șl trei aruncări de la

7 m prin Covalluc, Alexescu și 
Duca. Au Înscris : Matefi 10,
Mozsi 6. Stroia 4, Bărbat 3, Parti 

3. Mușat 2. Avram 2, Z. Bir o 1, 
respectiv Covalluc 8, Haidău 4, 
Nisipeanu 2, Alexescu 2, Crețan 1, 
Cozma 1, Duca 1. Au arbitrat: Al. 
Boier și E. Iavorschi (Timișoara). 
(A. SZABO — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
— C.S.M. SIBIU 23—8 (9—4). In 
meciul de duminică, Hidrotehnica 
a avut o poartă bine ferecată, 
atît Viorica Ionică, cît și Carmen 
Frangu con ferin d siguranță cole
gelor prin intervențiile avute. In 
plus Irina Cămui a oferit un a- 
devărat recital. De partea cealal
tă, sibiencele. cu o echiipă foarte 
tînără, nu a putut face mai mult, 
și este de presupus că doar cele 
opt goluri înscrise de ele consti
tuie un adevărat... record al a- 
cestei prime jumătăți a campio
natului primei noastre divizii. Au

care și-au disputat cele două 
locuri pentru calificarea în faza 
a IlI-a a competiției au fost 
Dacia Pitești, Dinamo București, 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
și Tractorul Brașov, clasate în 
această ordine. Dacia și Dinamo 
și-au asigura- pa “'ici pa rea în 
etapa următoare. REZULTATE : 
Dacia — Tractorul 26—24 (12—
11), cu A.S.A. Electromureș 24— 
26 (13—12) M cu Dinamo 28—27
(17—15) ; Dinamo — A.S.A. 35— 
35 (18—14), cu Tractorul 36—26
(17—11) ; Tractorul — A.S.A. 32— 
28 (13—14). Meciurile au fost ar
bitrate de Gh. Șandor (Oradea)
— N. Iancu (Buzău), D. Purică
— V. Erhan (Ploiești) și P. 
Sîrbu — E. Fluieraș (Arad). 
(I. TUDOR — coresp.)

BISTRIȚA. în cadrul seriei C 
s-au întîlnit H.C. Minaur Bala 
Mare, Dinamo Brașov, Construe*  
torul C.S.U. Oradea șl Univer
sitatea C.U.G. Cluj-Napoca, pri
mele două echipe obținînd ca
lificarea în etapa următoare. 
REZULTATE î Minaur — „U44
31—23 (18—12), cu Dinamo 23—
23 (14—14), cu Constructorul 26— 
15 (14—9) ; Dinamo — „U44 28— 
2o (18—9). cu Constructorul 27— 
18 G3—9) ; Constructorul — „U44 
29—25 (14—13). Jocurile au fost

ce! mai bun timp individual
tragere. De aici, diferența 
finală.

O altă constatare impor
tantă, privind, de astă dată, 
pe reprezentanții noștri. 
Iancu Diaconescu (Dinamo 
Brașov) a realizat, tn schim
bul său, cel mai bun timp al 
concursului (25:02,00 față de 
25 : 15,00 al lui Steininger). 
Grație acestei evoluții de 
excepție. Diaconescu (desco
perit și inițiat la C.S.Ș. Di
namo Rîșno-v) a adus, în ulti
mul schimb, victoria echi
pei sale în lupta directă cu 
partenerul său de întrecere 
de la A.S.A. Brașov, Imre 
Lestyan, pe care l-a dominat 
în poligon (12 focuri față de 
14, pentru 10 talere sparte), 
dar mai ales pe parcursul ce
lor 7,5 km pe care s-au în
fruntat. Primele trei schim
buri fuseseră destul de clar 
dominate de componenții 
echipei I a A.S.A. Brașov.

Clasamente — ștafeta 4 X 
7,5 km: 1. Dynamo Zinnwald
I h 38 :00 (zero ture penali
zare), 2. Dinamo I Brasov 1 h 
42:23 (3 t.), 3. A.S.A. I Brasov 
lh 42:35 (lt), 4. Dinamo II 
Brașov 1 h 48:00. 5. C.S.Ș. Di
namo Rî.snov 1 h 51:46 6. ASA
II Brașov 1 h 51 :58.

Radu TIMOFTE 

înscris : Cămui 9, E. Carapetru 4, 
Matarangă 3, Roșea 2, Mihăiles- 
cu f, Pîriianu Z, Motoșcă l — 
pentru Hidrotehnica ; Buta 2, 
Paștiu 2, Stroia 2, Fllip 1. Nagy L 
Au arbitrat C. Suditu șl A. Za- 
haria (Buzău). (C. POPA — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — OȚELUL 
GALAȚI 21—17 (7—9). Intîlnind, in 
Sala Sporturilor din Buzău, pe 
Oțelul Galați, rapidlstele bucu- 
reștene s-au confruntat cu o ri
postă serioasă a oaspetelor. Gă- 
lățencele a<u dominat cu autori
tate în prima repriză, și 15 mi
nute din cea secundă. Rapid a reu
șit abia în min. 45 să egaleze, 
apoi să preia conducere șl să câș
tige pe merit. Au înscris : Dobre 
8, Doiciu 4, Ivan 3, Stanclu 2, 
Lefter 2. Oprea 1, Dincă 1 — 
pentru Rapid; Antoneanu 7, Ivan 
4, Stan 2, Constan tin eseu 2, Un- 
gureanu 1, Călmuc 1 — pentru
Oțelul. Au arbitrat : C. Bening 
șl S. Sticea (Brașov). (D. SOARE 
— coresp?.

RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 25—20 

(12—11). Brașovencele au prestat 
un Joc mai bun decît în etapa 
anterioară (cu Mureșul), reușind 
să se impună în fața unei for

mații care s-a împăcat destul de 
greu cu ideea înfrîngeril. Scorul 
putea fi șl mal mare dacă Rul
mentul (prin Tache, Mureșan șl 
Demeter) nu ar fi ratat 3 arun
cări de la 7 m. „Serialul* 4 ratărilor 
(este drept ceva mal... scurt) 

l-au preluat și handbalistele de la 
Confecția care, prin Grigoraș, au 
irosit o aruncare de la 7 m.

Au înscris : Iile 7, Marian 5 
(Cea mai bună jucătoare de pe 
teren). Demeter 5, Boriceanu 4, 
Tache 3, Beschi 1, respectiv Gri
goraș 7, Preoțescu 7, Nuțu 4, I 
Croitoru 2. Au arbitrat E. Faze- 
kaș șl z. Mezaroș (Baia Mare). 
(C. GRUIA — coresp.).

conduse de cuplurile : G. Lam- 
bru — H. Marzavan (București), 
S. Andrei — V. Ivanclu (Plo
iești) șl Al. Isop (Pitești) — Gh. 
Mihalașcu (Buzău). (Fl. TOMA
— coresp.)

ODORHEIUL SECUIESC. In Sala 
Sporturilor, timp de trei zile 
șl-au disputat Intlletatea Poli
tehnica Timlșoaa, Relonul Săvi- 
nești, Știința Bacău șl Hidroteh
nica Constanța. Primele două 
echipe au obținut calificarea In 
etapa a m-s REZULTATE : 
„Poli" — Știința 26-14, cu Re
lonul 26—16, cu • Hidrotehnica 
27—24 ; Relonul — știința 23—20, 
•ni Hidrotehnica ?7—20 ; Știința
— Hidrotehnica 26—19. Au arbi
trat : M. Stăncilă (București) —
N. Ion (Ploiești), L. Condruț —
O. Marin (Ploiești) șl Tr. Apos
tol — R. Mahler (Brașov). (A. 
PIALOGA — coresp.)

Așadar, pentru etapa a ni.-a, 
semifinală, s-au calificat echi
pele Steaua, Universitatea Craio
va, Dacia Pitești, Dinamo Bucu
rești, H.C. Minaur Baia Mare, 
Dinamo Brașov, Politehnica Ti
mișoara șl Relonul Săvineștl. 
Jocurile vor a ea loc tur-retur, 
sistem eliminatoriu, in zilele de 
6 șl 13 martie. In prima fază a 
etapei semifinale vor avea loc 
partidele : Dinamo Brașov —
Dacia Pitești, H.C. Minaur Bala 
Mare — Dlnamo București (se
ria I), Relonul Săvineștl — Stea
ua și Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara (seria a 
II-a). In zilele de 24 aprilie șl 
1 mal se vor lntîlnl, tur-retur, 
învingătoarele șl Învinsele din 
ock două serii. In vederea al
cătuirii cuplurilor pentru etapa 
finală df asemenea tur-retur, 
care va avea loo în zilele de
5 și 12 iunie a.c

MECIURI
Paralel cu pregătirile pe 

care le efectuează in aceas
tă perioadă, echipele noas
tre de fotbal au început și 
seria jocurilor amicale, die 
verificare.

TRACTORUL BRASOV — 
FLACARA MORENI 2—2 
(0—1). Golurile au fost în
scrise de Beldie (min. 26) și 
Chiriță (min. 62) pentru di
vizionara A, Folbert (min. 70) 
și Handrca (min. 84) pentru 
localnici. Întîlnirea a avut loc 
sîmbătă. (C Gruia — coresp.)

Ieri, la Brașov, VICTO
RIA BUCUREȘTI a susținut 
un meci de verificare în com
pania divizionarei B I.C.I.M. 
Scorul a fost de 1—0 (0—0) 
pentru Victoria, prin golul 
marcat de Nuță, în min. 48. 
Marți, pe stadionul I.C.I.M., 
gazdele vor întîlni Flacăra 
Morcni, iar vineri pe Dinamo 
București. (V. Sccăreanu- 
coresp.)

La Cîmpina, în fața a peste 
1 000 de spectatori, s-au în
tîlnit divizionarele A DlfiA- 
MO și SPORTUL STUDEN-

O NOUĂ Șl FRUMOASĂ VICTORIE

A DOINEI MELINTE iN CANADA
OTTAWA (Agerpres). în con

tinuarea circuitului de turnee 
„Marele Premiu I.A.A.F." de 
atletism in sală, la Otta
wa (Canada) s-a disputat 
un concurs în cadrul căruia 
sportiva româncă Doina Me- 
linte a obținut o detașată 
victorie în proba de 1500 m, 
fiiind cronometrată cu exce
lentul jtâmp de 4 :09, 96,

Proba de 55 yarzi nlat a reve
nit campionului canadian 
Ben Johnson, cronometrat în 
6,01, în timp ce la 55 yarzi gar
duri primul s-a situat Mark 
McKoy (Canada) — 7,07. La 
săritura lin înălțime bărbați, 
locui totîi a fost ocupat de 
americanul Jim Howard, cu 
2,29 m, iar la săritura cu pră-

59 DE TARI PARTICIPA 

LA „OLIMPIADA ALD&*
MONTREAL (Agerpres). După 

cum se anunță de la Secreta
riatul Comitetului de organi
zare, „Olimpiada albă", pro
gramată între 13 și 28 februa
rie la Calgary (Canada), va 
reuni peste 1 700 de sportivi 
din 59 de țări, cu 10 țări mai 
mult față de Jocurile de iarnă 
desfășurate cu 4 ani în urmă 
la Sarajevo.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
AUTO • Cea de-a 

10-a ediție a Raliu
lui Paris-Dakar, cea 
mal dificilă Întrece
re de durată, re
zervată automobile
lor și motocicletelor, 
s-a Încheiat cu vic
toria Iul Juha Kank- 
kunen (Finlanda), 
care a pilotat un au
tomobil „Peugeot 
205", Iar la motoci
clete, cu succesul 
Itallanu ul Eddy O- 
rioli („Honda"). Tra
seul a măsurat In a- 
cest an 13 000 km, 
majoritatea prin de
șert.

baschet • Re
zultate înregistrate 

In turneul final al 
„Cupei Campionilor 
Europeni" la baschet 
masculin : Partizan 
Belgrad — Maccabl 
Tel Avlv 85—77 (46— 
36) ; BC Orthez — 
BC Barcelona OS—83 
(38—38) ; Arls Sa
lonic — Tracer Mi
lano 120—95 (54—46) ;
Den Bosch — Saturn 
Koln 97—126 (52—76).
In clasament, după 
7 etape, conduce e- 
chlpa Partizan Bel
grad — 13 puncte, 
urmată de formația 
Arts Sa’onlc — 12
puncte.

biatlon • Pro
ba de 10 km de la 
Anterselva (Italia), 
contlnd pentru „Cu
pa Mondială", a re
venit lui Frank- 
Peter Rotsch (R.D. 
Germană) cu timpul

de 19:21,6. L-au ur
mat norvegianul E- 
rik Kvalfoss — 29:40,7 
șl Italianul Andreas 
Zingerle — 29:47,6.

BOX • La Atlan
tic City, americanul 
Mike Tyson șl-a a- 
părat titlul mondial 
la cat. grea Invingln- 
du-1 prin k.o. In rep. 

4 pe Larry Holmes.
FOTBAL • In 

campionatul Scoției: 
Glasgow Rangers — 
Falkirk 3—1, Mother- 
well — Aberdeen 
2—1, Morion — Hi
bernians 1—2 • In 
camplo latul Angliei: 
Charlton Atletlo — 
Llverpoo' 0—2, New
castle — Tottenham 
2—0, Suthampton — 
Norwich o—o, Wat
ford — Nottingham 

0—0, Chelsea — 
Portsmouth 0—0 •
In turneul de la 
Bangkok : Thailand»
— Oman 3—1, Indo
nezia — Liaoning 
(R.P. Chineză) >—0,

Sei. olimpică a 
U.R.S.S. — Thailan
da B 4—0. • In 
„Cupa Nehru", Un- 
ghria — india 4—1.

© Ieri tn campio
natul Italiei, etapa a 
16-a : Como — Ju
ventus l—l : Empoli
— Sampdoria 2—2 ț 
Milan — Pisa 1—0 ț 
Napoli — Cesena 
2—o ; Pescara — In- 
ternazionale 1—1 ?

AMICALE DE
ȚESC. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 (2—0), pentru 
Dlnamo. Au înscris Mateuț 
(min. 10) și Mihăescu (min. 
20), respectiv Ivașcu (min. 
61). (C. Vîrjoghie-coresp.).

La Hunedoara, s-au întîlnit 
alte două divizionare A: 
CORVINUL și „POLI" TI
MIȘOARA. Gazdele au cîș
tigat cu scorul de 2—1 (1—0), 
prin punctele înscrise de Ga
bor (min. 18) și Petcu (min. 
85 — din penalty). Golul stu
denților l-a marcat Varga, 
în min. 53, tot din lovitură de 
pedeapsă. (I. Vlad — coresp).

Miercuri, la Ploiești, de la 
ora 15, meci de verificare în
tre Petrolul Ploiești și Victo
ria București, pe stadionul 
Petrolul.

A.S. DROBETA TR. SE
VERIN — F.C. ARGEȘ 1—2 
(0—1). Pentru gazde a în
scris Nițulescu (min. 88), du
pă ce divizionara A conducea 
prin golurile marcate de 
Gheoacă (min. 2) și D. Zam
fir (min. 66). (S. Manafu —
coresp.). 

jina a cîștigat Steve Glander 
(S.U.A.) — 5,30 m.
• La Stockolm, suedezul 

Patrik SjSberg a sărit 2,30 m 
în înălțime, ca și vest-ger- 
manii Traenhardt și Mogen- 
burg.

© O zi mai tîrziu, Ia Si
mmerath (în R.F. Germania), 
Dietmar MSgenburg a sărit 
2,34 m. El l-a întrecut pe Traen- 
hardt — 2,31. Carter (S.U.A.) 
— 2,31 m, Sjdberg — 2,28 m.

TURNEUL DE TENIS
DIN AUSTRALIA

MELBOURNE, 24 (Agerpres). 
Turneul internațional de tenis 
de la Melbourne s-a încheiat 
cu victoria jucătorului suedez 
Mats Wilander, care l-a în
trecut în finală cu 6—3, 6—7, 
3—6, 6—1. 8—6 pe australianul 
Pat Cash. Proba feminină a 
revenit vest-germanei Steffi 
Graf, care a învlns-o pe ame
ricanca Chris Evert cu 6—1, 7—6.

în fțnala probei masculine 
de dublu, cuplul american 
Jim Pugh — Rich Leach a 
dispus cu 6—3, 6—2, 6—3 de 
perechea Jeremy Bates (An
glia) — Peter Lundgren (Suedia).

Roma — Ascoll 3—0; 
Torino — Avellino 
0—0 ■ Verona — Fio
rentina 1—0. In cla
ssmen : Napoli 27 p, 
Milan 24 p, Roma 
22 o, Sampdoria 21 p.

HOCHEI PE GHEA
TA e In prima xi 
a turneului interna
țional de la Buda
pesta echipa Dane
marcei a Întrecut cu 
scoru’ de 5—1 (1—0, 
1—1, J—0) formația 
Bulgariei, iar selec
ționata secundă a 
Cehoslovaciei a În
vins cu 3—i (1—0, 
9—1, 2—0) reprezen
tativa Ungariei.

SAR’TURI « Con
cursul de sărituri 
cu schiurile dispu
tat pe trambulina de 
la St. Moritz a re
venit schiorului fin
landez Matti Ny- 
kaenen, cu 216,70 p 
(sărituri de 88,5 m 

șl 94 m). Pe locurile 
următoare s-au cla
sat Erik Johnsen 
(Norvegia) — 215,6 p 
șl Bemo Lederer 
(R.D. Germană) — 
21’ p.

ȘAH • Cu două 
runde Înainte de În
cheierea turneului 
de la Wljk aan Zee, 
marii maeștri Ana
toli Karpov șl Ulf 
Andersson conduo 
detașat in clasament, 
cu cite 7,5 p fiecare, 
urmați la un punct 
șl jumătate de 
Gheorghlev, Farago 
șl Agdestein.

FOTBAL
UNIREA CIMP1NA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA
O-y-3 (0—1). Golurile diviziona
rei A au fost realizate de 
Ghiță (min. 39 și 57) și Marcu 
(mm. 65 — autogol). (C. Po
pescu — coresp.).

Unii joacă afară, alții încă 
In sală. La Tul cea, în orga
nizarea clubului F.C.M. Del
ta Dinamo Tulcea, în perioada 
21—24 ianuarie, a avut loc un 
turneu de minifotbal, cu par
ticiparea unor divizionare B 
și G și a juniorilor de la 
Delta. în finala pentru locu
rile 3—4, Minerul Mahmudia 
I a învins pe Minerul Mah
mudia II cu 3—2, Iar în fina
la pentru locurile 1—2. Delta 
Dinamo Tulcea — C.S.Ș. 
Delta juniori 9—5. Iamandi a 
fost golgeterul turneului (8), 
urmat de Sacu și Tănase, cu 
cîte 7 goluri. (I. Diaconu — 
coresp.).

Sportul Pâg.a 7'0



Din concepția politică și acțiunile președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU 

NOBILA MISIUNE A SPORTULUI 
ÎN LUPTA PENTRU PACE

1
5

$

I

Perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, de referință pentru noi, 
marcată de glorioase înfăptuiri 
socialiste, cu mîndrle și recu
noștință numită „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", S-a 
dovedit șl pentru mișcarea 
noastră sportivă deosebit de 
fertilă. Bilanțul participării 
sportivilor noștri la competițiile 
internaționale de anvergură, pe 
toate meridianele globului, este 
pe deplin grăitor, el sintetlzînd 
în fapt perioada cea mai rodnică, 
mai plină de mari succese din 
întreaga istorie a mișcării spor
tive din România.

In tot acest timp, sportivii 
români au dus cu ei, de fiecare 
dată, sentimentele de sinceră 
prietenie pe care poporul nostru 
le nutrește față de toate po
poarele credința sa nestrămu
tată în colaborare și înțelegere, 
în victoria rațiunii, a păcii. A- 
ceasta este o caracteristică im
portantă a mișcării sportive din 
România socialistă, care-și că
lăuzește permanent activitatea 
după orientării^ și indica
țiile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului,- președintele 
Republicii,- constituind 6 prezen
ță activă creatoare șl construc
tivă în cadrul diferitelor orga
nisme sportive internaționale, al 
mișcării olimpice.

Ca o recunoaștere a acestei 
remarcabile și fructuoase acti
vități, a meritelor țării noastre 
în mișcarea sportivă mondială, 
forul internațional olimpic i-a 
acordat șefului statului român 
cea mai înaltă distincție a sa, 
„Ordinul Olimpic de Aur“. Cu 
prilejul înmînării acestei dis
tincții. adresîndu-se tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, juan 
Antonio Samaranch, președin
tele C.I O , a anunțat decizia, 
în unanimitate, a Comitetului 
Internațional Olimpic de a-i 
conferi cea mai înaltă distinc
ție olimpică, în semn de deo
sebită prețuire a sprijinului 
neprecupețit al țării noastre, 
personal al președintelui Româ
niei socialiste, față de idealurile 
olimpice. în alocuțiunea sa, pre
ședintele forului internațional 
olimpic a spus: „Domnule 
Nicolae Ccaușescu, președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia, ca o recunoaștere a meri
telor dumneavoastră eminente 
la cauza sportului mondial și a 
fidelității dumneavoastră față 
de idealul olimpic, am marca 

onoare a vă decerna “Ordinul 
Olimpic de Aur-»".

Poporul român a fost dintot- 
deauna doritor de pace, de în
țelegere și cooperare. Aceste 
nobile sentimente s-au afirmat 
cel mai bine în anii socialismu
lui, cu deosebire în deceniile 
de aur de cînd în fruntea 
partidului șl a statului nos
tru se află tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, stegar al luptei 
pentru făurirea unei lumi a 
păcii șl prieteniei, pentru un 
viitor senin al planetei noastre.

Aspect de la solemnitatea în cadrul căreia președintelui NICOLAE CEAUSESCU i-a fost inminat, 
de către președintele Comitetului International Olimpic, Juan Antonio, Samaranch, ,,Ordinul Olimpic 

de Aur", cea mal înaltă distincție olimpică

In acești ani luminoși, bogați 
în mărețe împliniri, în spiritul 
politicii externe a partidului și- 
statului nostru a fost adusă o 
importantă contribuție la întă
rirea mișcării olimpice, despre 
care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU afirma : „mișca

rea olimp că are un rol impor
tant în promovarea sportului 
internațional, a spiritului olim
pic de prietenie și colaborare 
între sportivi și, în primul rînd, 
între tineretul din diferite țări, 
care constituie de fapt aproape 
unanimitatea sportivilor de la 
toate Jocurile Olimpice. De la 
înființare și pînă acum, Jocu
rile Olimpice au avut, în dife
rite perioade un rol important 
în apropierea și cunoașterea 
sportivilor, a tinerilor, a po
poarelor".

In această direcție. România 
a acționat atît pentru în
tărirea Jocurilor Olimpice, cit 
și, în același timp, a altor 
competiții internaționale de an
vergură, între care și Jocurile 
Mondiale Universitare.

In vara anului 1981. sub înal

f ............................................ I
I „Acționând in sprijinul întregii politici de pace și cola

borare a partidului și statului nostru, mișcarea sportivă din 
România, toți sportivii țării trebuie să-și Iacă un titlu de 

cinste din a milita permanent pentru mai buna cunoaștere 
și apropiere dintre popoare, din a promova susținut, in rela
țiile cu sportivii și organizațiile sportive de peste hotare, 
ideile nobile ale înțelegerii, respectului reciproc și colaboră
rii pașnice dintre națiuni, spiritului de solidaritate și conlu
crare dintre generațiile tinere de pretutindeni, aducindu-și 
astfel contribuția activă la cauza generală a destinderii, 

securității și păcii in intreaga lume**.

NICOLAE CEAUȘESCU
I
tul patronaj al președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU s-au 
desfășurat, după cum se știe, 
pe bazele sportive ale Bucu- 
reștiului, întrecerile Universia
dei de vară, competiție gran
dioasă, la care au participat 
reprezentanți ai tineretului stu

dios din 85 de țări de pe toate 
continentele.

Șeful statului român, apre
ciind importanța evenimentului, 
valoarea auditoriului format din 
cîteva mii de studențl sportivi, 
a extins obișnuita frază pro
tocolară prin care se anunță 

I
deschiderea competiției, pentru 
a sublinia o idee superbă : „A- 
ceastă manifestare sportivă 
mondială trebuie să constituie 
o chemare la' luptă pentru de
zarmare, pentru a pune capăt 
războaielor, pentru ca tineretul 
de pretutindeni să trăiască in 
pace, să poată să învețe, să 
muncească, să trăiască liber".

Ecoul acestor cuvinte, expri- 
mînd, în primul rind, o mare 
dragoste față de oameni, a fost 
de-a dreptul extraordinar. Un 
stadion întreg își avea privirile 
ațintite spre loja de onoare în 
care se aflau tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, acolo de unde era lan
sată chemarea aceasta atît de 
omenească, de o deosebită și 
stringentă actualitate, lupta 
pentru dezarmare, pentru pace.

In ceea ce privește Univer
siada bucureșteană, desfășurată 
într-c ambianță caldă, priete
nească se impune să cităm din 
cuvîntul de mulțumire Ex
primat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Primo 
Nebiolo, președintele Federației 
Internaționale a Sportului Uni
versitar, cu prilejul înmînării 
acestuia a ordinului ..Tudor 
Vladimirescu ■ „Profit de a- 
ccastă ocazie pentru a vă adresa, 
încă o dată, mulțumirea mea 
profundă, dumneavoastră, dom
nule președinte, pentru înaltul 
patronaj pe care l-ați acceptat, 
pentru sprijinul hotărîtor pe 
care l-ați dat Jocurilor, precum 
și pentru invitația adresată ce
lor 5000 de studenți care s-au 
întrunit aici și care vă sînt 
foarte recunoscători. Pentru toți 
studenții care se află aici, a- 
ceastă mare sărbătoare este o 
sărbătoare a sportului și priete
niei, așa cum ați subliniat și 
dumneavoastră în cuvîntarca 
rostită la deschiderea Univer
siadei".

De altfel, pretutindeni în 
lume, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU este elogiat pen
tru tot ceea ce întreprinde și 
inițiază spre binele și fericirea 
poporului român, ca și pentru 
triumful rațiunii în relațiile in
ternaționale, pentru cauza păcii, 
al cărui vajnic erou este pre
ședintele României socialiste.

Sportivii noștri - mesageri ai dorinfei poporului român de înțelegere, colaborare și pace

Victoriile sportivilor români în competițiile internaționale, performan
tele lor mereu mai bune au oferii subiecte generoase pentru mijloacele de co
municare în masă de pretutindeni. In rîndurile următoare, prezentăm cîteva 
spicuiri din ceea ce a scris presa internațională despre evoluția, în anul 1987, 
a unora dintre reprezentanții sportivi ai României socialiste.

în luna februarie, la Monte Carlo. 
Steaua București a întrecut pe Di
namo Kiev in .Supercupa Europei" la 
fotbal! eu scorul de 1—0. Acest admi
rabil succes al campionilor României 
a fost amplu comentat de presa din 
întreaga lume fotbalistică. Iată, în 
rele ee urmează, cîteva spicuiri din 
ziarul francez ,,1’Equipe" : „Supercu- 
pa europeană revine românilor, mai 
'>lne pregătiți si. mai tu seamă, mal 
bine organizați Steaua București a 
avut nu numai forța picioarelor, a 
mușchilor și a nervilor, ci și pe aceea 
-erebra’i Aceasta a fost in rec'itate 
diferența esențială între cele două su- 
■er-echipe. care au gratificat, prin 

fotbalul lor de ridicată clasă, stadio
nul din Monte Carlo cu o frumoasă 
finală a “Supercupei Europei». Am 
'’■’mirat la echipa română vigilența 
măiestria colectivă, calmul unei for
mații care a ținut să aducă aminte că 
■m nu este din fntfmplare marea lau- 
~aată a anului 1986. Steaua și-a jucat 
-olul cu mare autoritate și siguranță, 
beneficiind de doi internaționali tineri 
despre care vom vorbi mai târziu cu 
multe elogii : Hagî și Belodedici Me
ciul a fost palpitant și animat El a 
'■•’venit ne drept, echipei mai bune".

★
Răspîndita revistă engleză .,In

ternational Gymnast", care este edi
tată la Londra, demonstrînd parcă o 

intuiție cu totul deosebită, a publicat, 
încă în numărul său din luna februa
rie 1987. un amplu articol, însoțit de 
12 imagini, dedicat școlii românești de 
gimnastică, intitulat foarte sugestiv : 
,,Româncele în creștere". într-o pagi
nă. de format mare, se arată că „și 
după retragerea Nadiet Comăneci 
gimnastele românce au continuat să 
realizeze succese strălucitoare, impu- 
nîndu-se la cel mai înalt nivel al 
performanței. Bucurîndu-se de condi
ții ideale pentru învățătură și sport 
muncind cu dăruire și perseverență, 
româncele alcătuiesc o echipă formi
dabilă. Ea este condusă de Ecaterina 
Szabo, conștientă de responsabilitățile 
care ii revin față de mai tinerele ei 
colege. Chiar dacă, uneori. Daniela 
SIHvaș s-a dovedit echipiera nr. 1, 
Szabo reușește să păstreze echilibrul 
unui lot de vîrf (,.top group"), exem
plul și experiența ei conțină mult" 
tn continuarea articolului. ..Interna
tional Gymnast" se referea la unele 
dintre gimnastele noastre mal puțin 
experimentate (Camelia Voinea. Eu
genia Golea, Celestina Popa. Mirela 
Sidon ș.a.) conchizind : „elementul 
cel mai puternic care se impune, pri
vind această echipă excepțional pre
gătită, este profunzimea"...

Intuiție ? Perfecta cunoaștere a 
realității de către Eileen Langsley, au
toarea articolului ? Si una și alta căci 

1987 a reprezentat pentru gimnastica 
feminină românească anul deplinei ei 
consacrări.

Au fost. mai întîi. Campionatele 
Europene de la Moscova, în luna mai. 
Succes categoric al Danielei Silivaș 
(medalii de aur la individual compus, 
paralele, bîrnă și sol, medalie de ar
gint la sărituri), excelent acompaniată 
de coechipierele ei Eugenia Golea (lo
cul 2 la bîrnă) și Camelia Voinea (lo
cul 2 la sol). La această a 16-a ediție 
a campionatelor continentale, Româ
nia a fost singura dintre țările parti
cipante care a urcat pe podiumul de 
premiere cu toate cele trei reprezen
tante ale sale.

Despre succesul Danielei Silivaș. re
putata tehniciană din R. D. Germană. 
Ellen Berger, președinta Comisiei teh
nice feminine din F.I.G., a declarat : 
„Silivaș s-a impus printr-o formă de 
zile mari, arătlndu-se totodată, lucru 
extrem de rar, constantă la toate apa
ratele. ba încă la cea mai ridicată 
cotă ! Nu încape nici un dublu, trium
ful ei a fost pe deplin meritat !“.

Cîteva luni mai tîrziu. în octombrie, 
la Rotterdam. în Olanda, un triumf 
fără precedent al gimnasticii noastre 
feminine. România realizînd un bilart 
record : 10 medalii, dintre care 5 de 
aur. 1 de argint și 4 de bronz I

A fost. în primul rînd, victoria ex
traordinară a echipei României la a- 
ceastă a 24-a ediție a Campionatelor 
Mondiale. Tn marea sală Ahoy a fost, 
așa cum scria ziarul „Rotterdammuss 
Nieuwsblad". „o seară memorabilă, 
un recital de orație și desăvîrșire", cu 
care prilej ..România a făcut o fru
moasă demonstrație", despre care un 
alt ziar olandez „Het Vrije Volk“ 
sublinia într-un titlu imprimat pe o 
fotografie uriașă a lotului nostru : 
„De Perfecte Show"

La Rotterdam șl-a făcut debutul 
oe marea scenă a gimnasticii mon

diale foarte tînăra Aurelia Dobre. cea 
despre care crainicul televiziunii o- 
landeze spunea : ,,dacă n-ați văzut-o 
plutind sub cupola de la Ahoy, pa
săre măiastră, ați pierdut teribil de 
mult".

Impunîndu-se prin precizie, grație și 
farmec, prin dezinvoltură. Aurelia Do
bre a prezentat exerciții care au en
tuziasmat publicul, plin de generozi
tate cu aplauzele sale frenetice, dar 
și juriul de arbitraj- care i-a acordat 
note foarte ridicate, astfel că ea a 
devenit campioană mondială absolută 
(Daniela Silivaș s-a clasat a treia) 
In concursul pe aparate, fetele noas
tre au fost, de asemenea, strălucitoa
re : Daniela Silivaș a cîștigat titlurile 
mondiale la paralele și la sol (tot cu 
20,00 p. ca și la C.E.) iar Aurelia 
Dobre a devenit campioană Ia bîrnă 
obținînd și două modalii de bronz, 
la sărituri și la sol. în afara ior, Eu
genia Golea, a fost medaliată cu ar
gint la sărituri, iar Ecaterina Szabo ■ 
Drimit ..bronzul" la bîrnă.

•ir
Un alt bilanț strălucit al sportului 

românesc în anul care a trecut l-a 
realizat flotila canotajului nostru, ca
re, in întrecerile Campionatelor Mon 
diale. pe lacul Bagsvaerd la Copen
haga. a cucerit 8 medalii- dintre care 
4 de aur. 2 de argint și 2 de bronz- 
Evoluția. în special a canotoarelor 
noastre, care dominaseră categoric și 
disputele la Jocurile Olimpice din 
1984. a fost amplu comentată în lumea 
"anotajului succesele acestora fiind 
■realmente impresionante, astfel că nu
mele unor snortive precum Maria 
Sava. Olga tJomeghi Rodlca Arba, 
Mariana Trașcă. Adriana Chelariu; 
Valentina Virlan, Veronica Necula. 
Lucia Toader. Livia Tianu și Ecate
rina Oancia au fost rostite cu admi- 
rație și respect. Valoarea acestor fet" 
a fost demonstrată si cu acest nril'd.


