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Am obținui asemenea rezultate care demonstrează 
că. lir condițiile țării noastre, cinci poporul este 
slăpln pe destinele sale, cind am lichidat dominația 
străină acționam pentru o dezvoltare, cconomieo- 
sociaia independenta, avem garanția deplină 
că vom realiza toate năzuințele poporului nostru.

NICOLAE CEAUSESCU
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FELICITĂRI ADRESATE PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE

Vineri, 30 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Korțjjnia, 
a primit, la Palatul Consiliului 
do Stat, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră, care i-au prezentat fe
licitări cu prilejul celei de-a 
41-a aniversări a proclamării 
Republicii și al Anului Nou.

La primire au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Rădulescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Dincă, Ion Stoian, 
Ștefan Andrei, Ioan Toiu, Silviu 
Curticcanu, loan Ungur, minis- 
strul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Linder, Republicii Gaboneze — 
Raphael Nkassa-Nzogbo. Re
publicii Islamice Iran — Mo
hammad J. Gonari, Republicii 
Populare Chineze — Wang Jin- 
qing, Republicii Federale Ni
geria — Ola Taiuo, Republicii 
Islamice Mauritania — Cheikli 
Mohamed Fadhel Kane, Rega
tului Hașemit a! Iordaniei — 
Yasin Istanbuli, Canadei — Saul 
Grey, Elveției — Ernest Thur- 
nhcer, Japoniei — Katsuhiro 
Ichioka, Turciei — Suleyman 
Okyar Gunden, Republicii De
mocratice Somalia — Mohamed 
Ahmed Abdi Tafadal, Republicii 
Socialiste Vietnam — Nguyen 
Trong Lfcii, Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socia
liste — Mohammed Omar Ba- 
runi, Republicii Populare Bul-

Egipt — Lotfy Ibrahim Yacoub, 
Republicii Zimbabwe — Clau
dius D. F. Nhema, Republicii 
Populare Ungare — Tibor II o- 
dicska, Statelor Unite ale A- 
mericii — Henry L. Clarke. 
Franței. — Jean Michel Du 
morid, Statului Israel — Shlo
mo Barkai, Republicii Elene — 
Dorothee Tsimbburen Douvos, 
Olandei — Willem A. Bas 
Backer, Finlandei — Pentti 
Lerkki, Thailandei — Thava- 
tohai Varuttamaseni, Repu
blicii Tunisiene — Ridha Zgui- 
dane; reprezentantul permanent 
al S.W.A.PjP. — Namibia — 
Bernard Kamwi.

Din partea șefilor de state și 
guverne, a conducătorilor orga
nizațiilor pe care le reprezintă, 
diplomații prezonți au transmis
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UN AN BOGAT
ÎN REALIZĂRI
neheiem peste puține ceasuri încă un an din viața nou< 

A a țării, un an care se înscrie în fireasca suită ascendentă 
Ia împlinirilor pe care poporul nostru le înregis

trează sub zorii socialismului, sub flamura glorioasă a 
partidului. Și 19S8, ca șl anii care l-au precedat, ca 

cei ce vor urma, îsi trece în palmares remarcabile 
succese în toate domeniile activității economico-sociale, 
oamenii muncii din patria noastră prezentindu-se la ora 

realizări de seamă, cu pilduitoare fapte 
dau viață obiectivelor stabilite 

Conferința Națională ale
bilanțului cu 
de muncă prin care 
de Congresul al XlTI-lea si _ 
partidului, cu entuziaste eforturi de îndeplinire și depă
șire a sarcinilor oe plan, sub binefăcătorul imbold al 
strălucitelor orientări si indicații cuprinse in magistralele 
expuneri ale secretarului genera] al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCt. la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C C al P.C.R. din 29 aprilie si la ședința comună 
a Plenarei CC. al P.C.R.. a organismelor democratice 
și a organizațiilor de masă si obștești. Expuneri care s-au 
constituit in adevărate programe de muncă si viață 
pentru întreaga noastră națiune, care au stimulat puter
nic energiile creatoare ale colectivelor de oameni ai mun
cii, elanul și spiritul angajant în creșterea producției și 
productivității muncii, in ridicarea calității acesteia, 
„încheiem anul 198» cu rezultate însemnate în toate do
meniile de activitate. Am parcurs — 
drum spre piscurile cele mai înalte ale civilizației co
muniste", —‘ _ ’ ’ 7
președintele Republicii, cu prilejul tradiționalei sărbători 
a Plugușorului. în cadrul căreia tineri și copii au adus _ 
în prag de an nou vibrantul lor omagiu tovarășului 
Nicolae Ceausescu și tovarășei Elena Ceausescu, primind 
totodată cu entuziasm și bucurie aprecierile și chemările 
conducătorului partidului st statului nostru.

Izbinzile. numeroase și prestigioase, cu care țara _se 
prezintă la acest sfîrsit de an dau vie expresie unității 
de monolit a întregit noastre națiuni în jurul partidului., 
al conducătorului său înțelept. „Tot ce am realizat și 
in acest an — ca. de altfel, în toată perioada construc
ției socialiste — este rezultatul politicii partidului nostru 
comunist, demonstrează justețea politicii și activității 
practice a partidului — care aplică principiile generate 
ale socialismului științific, legile generale ale dezvoltării , 
societății omenești la realitățile țării —. demonstrează 
forța poporului no«tru“, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
O realitate care a făcut posibile mărețele împliniri ale 
evului nou al patriei, pe care cu îndreptățită mîndrie si 
recunr.stirtă poporul l-a numit „EPOCA NICOLAE 
CE AUȘESCU", perioada cea mal fertilă din întreaga isto
rie a patriei. în care peisajul Românie! s-a îmbogățit cu 
grandioase cetăți ale industriei, cu impresionante obiec- .

un nou și important

sublinia secretarul general al partidului,

(Continuare în naa. a 2-a)

Sportul ds masă la ora bilanțului
Au fost prezenți ambasadorii 

Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste — E. M. Tiajelnikov, 
Republicii Zair — Musungayi 
Nkuembe Mampuya, Republicii 
Socialiste Cehoslovace — Jan 
Papp, Republicii Populare De
mocrate Coreene — Zo Iang 
Guk, Republicii Portugheze — 
Luis Quartin, Republicii Popu- 
laro Mongole — Togoociin 
Ghcndcn, Republicii Sudan — 
Ahmed M. D:ab, Republicii 
Populare Socialiste Albania — 
Zoi Toska, Republicii Venezuela 
— Demetrio Boersner, Repu
blicii Democrate Germane — 
Herbert Plaschke, Republicii 
Irak — Safa Saleh Mahdi Al- 
Falaki, Republicii Indonezia — 
Hernan Benny Mochtan, Repu
blicii Ecuador — Filoteo Sa
maniego Salazar, Republicii 
Populare Bangladesh — Anwar 
Hashim, Indiei — Nathu Ram 
Verma, Republicii Algeriene 
Democratice și Populare — 
Mokhtar Kaci-Ăbdallah, Belgiei 
— Jan Koninckx, Republicii 
Columbia — Victor Alberto 

■^Delgado Mallarino, Republicii 
* Socialisto Federative Iugosla

via. — Boro Denkov, Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord — Hugh J. Ar- 
buthnott, Suediei — Sven G. 

garia — Țvctan Dimitrov Ni- 
kolov, Republicii Cuba — Nici 
Ruiz Guerra, Republicii Popu
lare Polone — Jerzy Wozniak, 
Spaniei — Antonio Nunez Gar- 
cia-Sauco, Austriei — Bcrta 
Braun, Italiei — Luigi Ama- 
duzzi, Regatului Maroc — Mo
hamed Halim, Republicii Isla
mice Pakistan — Rasheed Ah
mad; însărcinați! cu afaceri ad- 
interim ai Malaycziei — Mu
hammad Alias, Republicii Chile 
— Francisco I. Ossa Concha, 
Republicii Costa Rica — Eliza- 
zabeth Segura Hernandez, Re
publicii Liberia — G. Marcus 
Kelley, Stalului Palestina — 
Ismail Ahmad Mohammad. Re
publicii Orientale a Uruguayu- 
lui — Maria Luisa Ruvertoni 
do Veropalumbo. Republicii 
Arabe Siriene — Bahjat Dou- 
ghman. Republicii Peru — 
Jesus Cristobal Carranza Qui
nones, Republicii Guineea — 
Ibrahima Dinn Camara, Repu
blici! Argentina — Jorge Fe
lix Cooke, Republicii Populare 
Congo — Patrice Nguesso, Sta
telor Unite Mexicane — Gerar
do Camacho V., Republicii Fe
derale Germania — Heike Zen
ker, Republicii Federative a 
Braziliei — Cliristovam de Oli- 
yeiro Araujo, Republicii Arabe 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
cordiale felicitări, împreună cu 
urări de sănătate și fericire, 
de noi și remarcabile succese 
in rodnica și vasta activitate 
pe care o desfășoară in fruntea 
României socialiste, pentru 
prosperitatea poporului român, 
pentru întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu toate 
statele lumii, pentru instaura
rea unui climat do pace și 
securitate, de înțelegere și 
largă colaborare intre toate 
națiunile lumii.

A luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvântarea rostită de șeful 
statului român a fost urmărită 
cu viu interes, eu deosebită a- 
tenție, aplaudată de cei pre- 
zenți.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ciocnit o 
cupă de șampanie cu diplomații 
prezenți, cărora le-a urat, încă 
o dată, multă sănătate și feri
cire, noi succese în activitatea 
Pe care o desfășoară, Ic-a a- 
dresat tradiționalul „La rnulți 
ani !“

COPIII BlICURESTENI PE LOCUL I
IN COMPETIȚIILE PIONIERILOR

0 Activitatea de masă cunoaș- 
te și în rîndurile purtâtorilcr 

â cravatei roșii cu tricolor, ale 
Ș elevilor din ciclul primar și 

gimnazial, o răspîndire tot mai 
J: spectaculoasă, pe măsura atrac- 

ției, a bucuriei ce o oferă miș- 
carea în aer liber, exercițiul 
fizic practicat sistematic, o a- 

ș numită ramură de sport, cea 
țî care răspunde cel mai direct 

aptitudinilor copiilor. preîe- 
rințelor lor. Drept urmare, ca- 
lendarele compAiționale ale a- 
sociațillor sportive din școli se 

g prezintă de la an la an mai 
^-bogate, mai cuprinzătoare, con- 

seclnță a cuprinderii largi a 
copiilor și elevilor, a pionie- 
rilor. într-o diversitate de ln- 

jț treceri destinate să stabilească 
fruntașii pe clase si pe unități 
de Invățămînt Sporește, tot- 
odată, numărul concursurilor 

ț; și competițiilor
Sporește, țot-

... ---- ,----,___ “ între școlile
din aceleași așezări, fie ele ru- 

5 role r.rrj urbane. îndeosebi sub 
* impulsul Daciadei.
§ rale sau

„Cupa

S-a mers. Insă, mal depar
te : din dorința de a stimula 
și mai mult activitatea sporti
vă de masă a copiilor, Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, in colaborare eu 
Ministerul Educației și Invă- 
țămintului și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
au inițiat și organizat, acțiuni 
de nivel republican rezervate 
purtătoriloj cravatei roșii cu 
tricolor, ca de pildă ,.~ 
Pionierul", la discipline dintre 
cel mai îndrăgite în școli (atle
tism, fotbal, handbal, tenis, 
gimnastică, biatlon și schi fond, 
tenis de masă, orientare turis
tică, badminton, săniuș etc.). 
Separat, se înțelege în același 
scop, a fost lansată și o altă 
acțiune — „Cupa Caselor Pio
nierilor și Șoimilor Patriei" la 
gimnastică, tir, tenis de masă, 
tenis de cîmp și orientare tu-

(Continuare in vag. a 2-a)

DIN CUPRINS :

Redacfia ziarului nostru urează 

cititorilor, colaboratorilor 
și corespondenților săi 

. „LA MULȚI ANI!“
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SUCCESELE SPORTULUI ROMÂNESC
Șl LARGUL LOR ECOU INTERNAȚIONAL

un

Și 1988 a fost un an rodnic 
pentru sportul românesc, dova
da cea mai elocventă eonstiiu- 
ind-o numărul impresionant de 
jzbinzi repurtate de „tricolori" 
în competiții de anvergură, pe 
toate meridianele planetei. 
Chiar dacă, exigent! cum sîn- 
tem, iz-am așteptat la
bilanț și mai strălucitor, se 
cuvine sâ subliniem, cu satis
facție, că și în 1988 prestația 
campionilor noștri a găsit un 
larg ecou în coloanele presei 
internaționale, de fiecare dată 
elogioasă la adresa purtătorilor 
culorilor sportive ale României 

. socialiste, a școlilor de muncă

și caracter care i-au descoperit, 
crescut și impus tn arcuitul 
vaJorilor universale.

Gimnasta Daniela Silivaș, 
bunăoară, multiplă medaliată 
la J.O. 1983, s-a văzut desem
nată recent drept sportiva nu
mărul 1 dm Balcani ți, prin 
sufragiul federației internațio
nale de specialitate, prima gim
nastă a lumii Ia 1988. După 
'^reeitalurile de grație *i desă* 
virșire* („Rotterdam Nieuws- 
Uad") oferite de gimnastele 
noastre la ultima ediție a CM, 
evoluțiile lor au continuat să

incinte, să entuziasmeze. Ca • 
consecință logică, revista 
„World Gymnastics" a găzduit 
in fiecare apariție, ample re
portaje și fotografii ale „zîne- 
lor" din România, de o aten
ție speoială bucurlndu-se, fi
rește, Daniela Silivaș, cea mal 
bună dintre oele mai bune în 
anul care stă să se încheie. 
Reproducerea la care recurgem, 
cu Silivaș pe coperta lui 
„World Gymnastics", repre
zintă o probă concludentă, în
că una, a prețuirii cu care e 
privită pretutindeni școala ro
mânească. Ajunge numai să a- 
dăugăm că, intr-un interviu 
încredințat aceleiași publicații, 
reputata Dorte Thummler 
(R.D.G.), campioană mondială 
la paralele, își propune să fie 
„expresivă ca Aurelia (Dobrc) 
și sigură ca Daniela (Silivaș)", 
gimnastele noastre fiind de-a- 
oum, limpede, exemple de ur
mat la cel mai înalt nivel. 
Unde ele însele s-au instalat, 
prin muncă, prin talent, prin 
dăruire, prin perseverență, prin 
responsabilitate.

Răsfoind mai departe presa 
străină, să zăbovim asupra lau
delor care se aduc, în „France 
Tennis de Table Magazine", 
„Tisch Tennis", „The Table 
Tennis Report" etc„ performe
rilor români ai disciplinei și, 
îndeosebi, Otiliei Bădescu, du
blă campioană continentală de 
junioare (Novi Sad) și, încă 
mai semnificativ, singura ju
nioară medaliată în 3 probe la 
C.E. de senioare (Paris). „The 
Table Tennis Report" (Japo
nia), de pildă, abordînd pro
bleme de tehnica jocului, o în
fățișează pe Bădescu în 12 fo
tograme, subliniind că „reverul 
ei servește drept model al ge
nului", pentru ca' „Tisch Ten
nis", publicația oficială a 
E.T.T.U., să remarce „organi
zarea impecabilă" asigurată de 
Constanța „Topului 12" pentru 
juniori 1988, încheind astfel: 
„România a avui 5 reprezen
tanți în turneu și nici unul nu 
s-a clasat mai jos de locui 4. 
Un fapt fără precedent!"

Victoriile obținute de atletele 
noastre, cu precădere de Paula 
Ivan („impresionantă printr'un 
suflu și o voință extraordlna- 
re" — Agenția .China Nouă") 
și Alina Astafei GEa a zburat 
pină ia 2 metri, realizind un 
record mondial (n.n. junioare) 
de vis" — „l'Equipe"). de îno
tătoare. de fotbaliști (cu 3 e- 
chipe calificate, premieră ab
solută, în „sferturile" cupelor 
europene intercluburi) etc. au 
făcut să curgă multă cerneală 
in ziarele de sport, și nu nu
mai, din întreaga lume. Con- 
ștrînși de spațiul tipografic, nu 
putem inventaria toate referi
rile. toate elogiile, motiv pen-

tru care, în încheiere, ne vom 
mărgini, foarte pe scurt, la 
relatarea a ceea ce ziarul pa
rizian ,,1’EqUipe" nnnw» IC 
decembrie, ’ j 
roumain". Era 
ghicit? — despre 
byștilor tricolori 
„Arms Park" din 
cu Tara Galilor, 
galez n-a putut

numea, In 12 
Le jour de gloire 

vorba — ați 
succesul rug- 

pe celebrul
Cardiff, 15—9 
„unde dușul 
stinge focul

românesc" (.„The Sunday 
mes“), bravii noștri băteți ad- 
mlntstrindu-le galezilor „cea 
dinții infringere acasă Ia e e- 
chipă din afara lai Internațio
nal Board" ' ~
Echo").
au fost 
Hamish 
„S.W.E.-

(„South Wales 
„Atacurile oaspeților 
extraordinare", nota 
Stuart In același 
per.tru ca respecta

tul comentator G’yn Macdocks 
să ooncluLoneze că „România 
a redovedit că e a 'Torță In lu* 
mea mare a rugbyului".

Elogii pe rare le dorim re
petate și in 1989. spre gloria 
sportului românesc, a patriei 
române

Ovidiu IOANIȚOAIA

a?

HOCHEI
IN primi i, meci al turneului 

pe care-1 întreprinde In Canada, 
echipa Dinamo Riga a evoluat la 
Calgary in compania unei selec- 
țiocate locale. Partida s-a Înche
iat la egalitate : 2—2 (0—0, 1—1, 
1—1).

ÎN TURNEUL internațional do
tat cu „Cupa Spengler", oare se 
desfășoară la ' Davos, echipe ce
hoslovacă V.s.z. Kosice a Între
cut cu scorul de 5—2 (2—ă, 1—0, 
2—1) formația Aripile Sovietelor 
Moscova.

ECHIPA Dukla Jlhlava și-a În
ceput turneul In R.D. Germană

COPIII BUCUREȘTENI PE LOCUL I
(Urmare din pag. 1)

Ctatlcâ. O modalitate de ă cu
prinde In activitatea sportivă 
d» masă zeci de mii de. copii, 
dintre care cel mal buni din
tre cei buni, finaliștii pe țară, 
Ml desemnează cîștigătorii, care 
•int declarați în același timp 
ai campioni ai DaciadeL Am
bele acțiuni echivalează cu 
reușite ale sportului pionieresc, 
«te copiilor, dar și ale celor 
re ii pregătesc, profesorii de 
educație fizică din școli șl de 
ia casele pionierilor ți șoimi
lor patriei, activul din județe 
al C.N.O.P. Și, pentru a spori 
ți mai mult interesul față de 
«ele două competiții, inițiatorii 
& organizatorii Întocmesc, la

al de an, clasamente, ierar
hii reale, obiective, Intr-un do
meniu care asigură sănătatea 
și vigoarea generațiilor în pli
nă formare șl oferă specialiș
tilor dintr-o serie de ramuri 
de sport, cum sînt gimnastica, 
tenisul de masă ți tenisul de 
Cîmp, un binevenit prilej de 
selecție pentru performanță.

în bilanțul anului 1988, pe 
locul 1 se află pionierii din 
Municipiul București cu 100 de 
puncte, maximum posibil. Un 
bilanț care reflectă atuurile 
Purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor din Capitală mal ales 
în gimnastică docul I), badmin
ton OI), fotbal (III), ți impli
cit, excelenta conlucrare din
tre factorii eare răspund de

Pog.o 2o[Sportul

buna desfășurare a activității 
sportive de masă în școlile Ca
pitalei, activul de resort al 
Consiliului Municipal Bucu
rești al Organizației Pionieri
lor, cel al sectoarelor. Un bi
lanț, totodată, în corelație di
rectă cu condițiile materiale pe 
care copiii din Capitală le au 
la dispoziție — amenajări a- 
decvate pentru sport, săli, ba
zine etc.

Pe locul 2, pionierii din ju
dețul Iași, cu 93 de puncte 
(locul I la fotbal, badminton și 
tetratlon, locul II ia gimnasti
că feminină etc.), rivalii cei mai 
puternici ai elevilor din Mu
nicipiul București, de fapt cu 
care au schimbat locurile pe 
care s-au clasat în anul pre
cedent... Oricum, unitățile de 
lnvățămtnt din municipiul și 
județul Iași rămîn ferm anga
jate în disputa pentru poziții 
de frunte în sportul de masă 
pionieresc, ca urmare — in 
principal — a orientării qadre- 
k>r didactice de specialitate că
tre cuprinderea tot mai largă 
a elevilor din ciclurile primar 
și gimnazial în 
clase, acolo unde 
buie să pulseze 
toți.

Maramureșenii . _ i _ 
puncte — s-au situat pe locul 
3 (cu poziții pe podium la 
handbal, orientare turistică, 
cros șl tenis), dar după un salt 
de-a dreptul impresionant, de 
vreme ce in 1987 se găseau pe 
locul 20! în schimb, oarecum 
constantă poziția pionierilor 
din Suceava — acum pe locul 
4, cu 97 de puncte, in timp 
ce anul trecut s-au aflat pe 
locul 6. Salt spectaculos șj in 
cazul purtătorilor eravatei roș»

competiții pe 
de fapt tre- 

sportul pentru

ca 98 de

UN AN BOGAT
(Oimut din noa i»

1
tive economice, cu splendide edificii social-culturale, toate 
purlind amprenta vocației constructive a poporului nostru, 
a uriașului său potențial creator, toate atrăgîndu-i admi
rația Întregii lumi, tăcînd să crească vertiginos presti
giul Internațional al țării. Un arc de timp care a În
semnat, totodată, o ascensiune fără precedent a agricul
turii noastre socialiste, aflată astăzi în viitoarea unor 
profunde prefaceri generate de noua revoluție agrară. Un 
putemio avînt au cunoscut știința, învățămîntul și cul
tura, prin înțeleaptă direcționare și îndrumare a lor de 
către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politio și savant de largă recunoaștere In
ternațională.

Și pentru mișcarea sportivă, ca pentru toate domeniile 
activității economico-sociale, bilanțul anului pe care tl 
încheiem prezintă o serie de frumoase realizări, deopo
trivă pe târîmul activității de masă și pe cel al perfor
mantei. Putem astfel consemna cu satisfacție creșterea 
continuă a numărului de practicanți ai exercițiului fi
zic, sportului și turismului, ceea ce constituie noi pași 
spre îndeplinirea obiectivului fundamental nl mișcării 
noastre sportive —- cuprinderea întregului tineret într-o 
activitate susținută si tot mai eficientă, cu efect direct 
asupra întăririi sănătății, capacității creatoare și vigorii 
tuturor cetățenilor. Marea noastră competiție polisportivă 
națională „Daclada", generoasă creație a secretarului 
general al partidului, ți-a dovedit o dată în plus înal
tele virtuți educativ-formatlve, contribuind și mal convin
gător la atragerea în arene a cetățenilor patriei, indiferent 
de vîrstă, la educarea lor fizică, dar și la dezvoltarea 
unor alese însușiri moral-cetățenești și patriotice.

Desigur, acestor succese H se adaugă cele pe care 
sportivii fruntași ai patriei le-au obținut în marile com
petiții internaționale ale anului, în prim-plan situîndu-se 
cele 7 medalii de aur, 11 de argint șl 6 de bronz cuce
rite de purtătorii culorilor românești la Jocurile Ollm-

turii noastre socialiste, aflată

pice. în buchetul realizărilor figurează, de asemenea, nu 
mai puțin de 462 de medalii obținute tn arenele mon
diale, europene, balcanice etc., precum și o serie de 
succese de prestigiu în alte competiții de amploare la 
nivelul loturilor reprezentative sau al formațiilor de club. 
In acest sens, este de relevat și performanța realizată de 
echioele noastre de fotbal în competițiile continentale in- 
tercluburi, de cete de handbal sau popice...

Sportivii patriei, activiștii șl tehnicienii mișcării spor
tive pășesc in noul an cu conștiința multor împliniri, 
dar și a unor posibilități nevalorificate pe deplin, pășesc 
cu angajamentul de a munci mai bine în anul care bate 
la ușă — anul unor evenimente de răsunet în viața poli
tică a țării, Congresul al XIV-lea al partidului și ani
versarea a 45 de ani de la eliberare — pentru a ridica 
pe o treaptă superioară activitatea de masă și de per
form.anță și a obține rezultate pe măsura condițiilor de 
muncă și viață, de afirmare plenară și multilaterală, pe 
care partidul șl statul nostru le asigură tineretului patriei. I

HANDBALISTELE
DE LA ȘTIINȚA BACĂU.

cu tricolor din județul Timiș — 
Jocul 5 eu 96 puncte, față de 
26 in 1987...

In continuare, clasamentul 
are următoarea înfățișare: 6. 
Brașov 95 p, 7. Sibiu 94 p, 8. 
Neamț 92 p (dar locul 37 in 
1987...), 9. Cluj 90 p (22 anul 
trecut), 10. Mureș 89 p.

La periferia clasamentului 
se află județele : 30. Dolj 63 p 
(13—11 în 1987), 31. Sălaj 62 P, 
32—33. Argeș și Olt 61 p, 34. 
Călărași 60 p, 35. Mehedinți 
57 p (anul trecut pe 13—14-.), 
36. Caraș-Severin (care îș! păs
trează această poziție de ncin- 
vidiat), 37. Giurgiu, 38. Arad 
(locul 8 anul trecut?!), 39. Tul- 
cea, 40. Vrancea, 41. Vaslui (lo
cul 12 în 1987...).

Prin urmare, progres în ca
zul unor județe, un anume re
gres pentru altele, ceea ce re
flectă o optică total diferită — 
greu de explicat și mal ales 
de acceptat — față de activi
tatea sportivă de masă în care 
pot și trebuie atrași copiii sau. 
cum a fost consemnat la tim
pul respectiv, absența de la 
unele finale republicane ale 
„cupelor", care au atras se
vere penalizări de puncte (A- 
rad, Caraș-Severin, Tulcea, 
Vaslui, Vrancea). în fond, tot 
o chestiune de optică, vizavi 
de sportul la nivelul celor 
mici...

judnd la Berlin cu echipa clubului local Dynamo. Hocheștii 
cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 10—5 (0—1, 
5-3).
• în pa A). 

Suedia 
— R.F.
• In _ . .. _ _ _

de la Megeve (Franța) , Norve
gia a întrecut cu 7—1 (4—1, 1—0, 
2—0) formația R.D. Germane, iar 
echipa Franței a Învins cu 3—1 
(0—1. 0—0. 2—0) selecționata se
cundă a El veției.

PATINAJ
IN ultima zl a campionatelor 

do patinaj viteză ale R.F. Ger
mania. desfășurate la Xnzel. Pe
tra Becker a terminat învingă
toare Sn woba feminină de 5 000 
m. cu timpul de 7:55,94, iar 
Rudi Jeklick s-a situat pe socul 
tatii Ia 10 000 în 14:55.47.

SCHI
PROBA masculină de SO km din 

cadrul concursuîuâ internațional 
ce se desfășoară to apropierea 
orașului Moscova, a fost clștlga- 
tă de campionul olimpic Aleksei 
Prokurorov, cu timpul de lh23:43. 
Pe tocurile următoare s-au situat Sergbel Bîkov — i 1124:09 șl 
Mihali Botvinov — lh2<:14.

PE LOCUL SECUND LA HALLE

Tiberiu STAMA

PROBE DE CONTROL (LA VOLEI)
Un nou examen de trecere a 

probelor de control, pentru jucă
torii si jucătoarele <te volei 
restantleri sau care nu s-au pre
zentat la testele anterioare, va 
avea loc miercuri 4 ianuarie 1985, 
de la ora 8. In sala Dinamo din 
Capitală. Aviz, celor ce vor să 
obțină dreptul de joc ta partea a doua a campionatelor™.

5-1.
C.M. pentru juniori (gru
ia Anchorage (Alaska) î 

— Finlanda 6—2 5 Canada 
Germania 7—4.
ziua a doua a turneului

berlin, 30 (Agerpres) Turneul 
feminin de handbal desfășurat 
la Halle (R.D. Germană) a fost 
cîștigat de echipa sovietică Ros- 
telmas Rostov — IZ puncte, ur
mată tn clasamentul final de for
mațiile știința Bacău — 10 punc
te, TSC Berlin — 0 puncte, SC 
Magdeburg — 5 puncte, Jalghi- 
ris Kaunas. Haltaren Halle și ASK 
Chorzow — cu cite 8 puncte.

tn ultima zi a competiției, 
handbalistele de la Știința Ba
cău au întrecut eu scorul de 10—te echipa Jalghirts Kaunas.

CEI MAI BUNI SPORTIVI

MOSCOVA (Agerpres). îno
tătorul Vladimir Salnikov a 
fost desemnat cel mai bun 
sportiv din U.R.S.S. in anul 
1988. Pe locurile următoare au 
f«>st clasați atletul Serghei 
Bubka, baschetbalistul Arvidas 
Sabonis și gimnastul Vladimir 
Artemov.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INEORMEAZA
CÎȘTIGURILE TRAGERH LOTO 

DIN 23 DECEMBRIE 1988
Categoria 1 : 3 variante 25% * M.oiio iei ; cat. 2 2 1 variantă

100% a 14.537 lei șl 14 variante 
25% a 3.634 lei ; cat. 8 8 17,25
variante a 3.792 tei ; cat. 4 8 83,00 
a 1.992 lei ; cat. 5 
tei ; cat. 6 : 31«,75 i 
X : 1.776,25 a 100 
categoria 1 : 58.341 1

■ în sfîrșit, a

te, în sala clubului din sy. Doamnei nr. 2, din București, 
se va pune ta mișcare urna e- 
leotronlcă ce va extrage cele 126 
de numere. In cadrul celor 12 
extrageri „legate" cite două. As-

I I 170,50 a 564 
a 207 lei J cat. 
lei. Report la 
lei.

A In sfîrșit, a sosit și zius 
mult aștentată. cînd o dată cu 
beteala ș! celelalte podoabe tra
diționale ce vor da strălucire de 
basm începutului de nou an, se 
Închide sl „Tolba cu surprize* a TRAGERII EXTRAORDINARE LO
TO A REVELIONULUI (respec
tiv. vinzarea biletelor cu numerele favorite), urmînd ca a- 
ceasta să fie deschisă — In toa
tă splendoarea sa — mfflne, du
minică. ț ianuarie, cind. ta ora

inul tvtartr 
partlelțattUor

A.S tom PRONOSPORT

1989

această tragere vor 
te radio. pe pro- 
o-ra 17,36. Numerele 

fi transmise și to 
zi ta oro

Următorul număr ol 
ziarului va apărea 
marți 3 ianuarie 1989.

— inclusiv 
vor publica, 

numerele

peete de ia 
fl transmise 
gramul 1. la 
extrase vor
reluare. In aceeași
22.13. Desigur că șl celelalte mij
loace de Informare 
rubrica de fată —
conform obișnuinței, 
extrase, la proxima apariție a 
publicațiilor respective, adică 
marți. 3 ianuarie 1989.



Sfîrșitul anului înseamnă, așa bum ne-am obișnuit de multă vreme, nu numai fastuoasele 
sărbători de iarnă, pe sub arcul Cărora intrăm plini de speranțe în noul an, ci și un nimerit prilej 
de a trece în revistă succesele și împlinirile, șau neajunsurile,- mai mult sau mai puțin motivate, ale 
activității desfășurate într-un an de muncă și viață. Nici sportul nu face excepție de la reguli, 
motiv pentru care vom încerca în tabelul alăturat să ilustrăm, sintetic și concis, succesele „tricotori- 

............................ ’ ' ------ ’ “! mon- 
spor-lor“. români care în confruntări internaționale de anvergura — Jocuri Olimpic-?, campionate dlale, europene și balcanice, inclusiv turnee tradiționale — au luptat pentru gloria 

tivă a patriei.
Firește, capul de afiș al tuturor întrecerilor internaționale din acest an l-a cor stituit cea de a 

XXIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. In confruntarea lor cu cei mai valoroși sportivi ai tamii. 
reprezentanții tricolorului românesc și-au dovedit măiestria, talentul, puterea de luptă ți senti
mentul de înalt patriotism de care au fost animați tot timpul. Drapelul patriei noastre dragi a urcat 
de șapte ori pe cel mai înalt catarg al Olimpiadei și tot de atitea ori aj : acordurile maies
tuoase ale Imnului de Stat al Republicii Socialiste România. Avem in vedere doar trofeele sspreme. 
medaliile de aur cucerite de sportivii români, pentru că Tricolorul a urcat de încă 17 ori pe catar
gele din vecinătatea podiumului de premiere, cifră reprezentind cele 11 medalii de argint și S de bronz, 
distincții ce se adaugă tezaurului olimpic românesc cucerit de-a lungul anilor. Dincolo de aceste 
cuvinte de laudă. întru lotul meritate de cei ce s-au situat ia elita noafiali a spoctnM. trebote al 
spunem că nu toți componenții delegației noastre olimpice s-au conectat la tensiunea înaltă a com
petițiilor, drept pentru care. In dteva sporturi ta cart ne-am pus mari si îndreptățite speranțe, 
nu s-au înregistrat succesele preconizate.

în aceste condiții, tn care calendarul 
Jocurile Olimpice, numărul campionatelor 
nivelul seniorilor, ele fiind rezervate cu

sportiv internațional al anului 1938 a L si dominat de 
mondiale sau chiar continentale s-a redus simțitor U 

_____ _ _______ , __ _____ _____ ___ ___ precădere juniorilor. In fond, dacă privim lucrurile mal 
în amănunt, putem ajunge la concluzia că întrecerile Internaționale ale juniorilor din acest an pre
figurează viitoarele Jocuri Olimpice care vor C organizate, ta 1992, Ia Barcelona. Pornind de la 
această eunozite. trebuie să spunem că reprezentanții noii generații de sportivi români, beneficiind 
de minunate condiții de pregătire, de afirmare plenară a personalității in toate domeniile de 
activitate, inclusiv tn cel al sportului, ne-au oferit numeroase motive de satisfacție. Astfel, din 
cele 462 de medalii obținute de sportivii români in marile confruntări internaționale ale anului, 
juniorii au realizat un număr de 255, dintre care 102 de aur, 81 de argint și 72 de bronz, obținute 
la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Balcanice și Concursurile Prietenia.

Toate aceste succese ale tinerilor noștri reprezentanți stat un semn indubitabil că schimbul de 
mîlne este pe deplin asigurat, că tinerii din patria noastră vor purta pe mai departe, spre noi ți 
noi succese, și mai strălucitoare, flacăra nestinsă a sportului românesc. Pentru Îndeplinirea acestor 
obiective dispunem nu numai "de un minunat material uman, de un tineret viguros șl talentat, 
crescut și educat în conformitate cu străvechiul dicton „Mens sana în corpore sano“, ci șl de un corp 
de tehnicieni și specialiști cu O bogată experiență profesională, mulți dintre ei foști campioni 
olimpici, mondiali sau europeni, unanim recunoscuți pe plan internațional.

O simplă lectură a listei juniorilor medaliațl ne arată că ta rîndul lor se află numeroși repre
zentanți al disciplinelor olimpice, fapt ce confirmă 
și ne îndreptățește speranța într-o și mai frumoasă
Olimpice din anul 1992.

Nu putem, încheia acest bilanț fără a subliniaI
*•

una dintre realitățile îmbucurătoare ale mișcării 
sportive din România acestei epoci, pe dare cu mtndrle o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", impe
tuoasa dezvoltare a sportului prin competiția națională Daciada, strălucită inițiativă a conducă
torului nostru iubit, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, și Înzestrarea tuturor localităților din pa
tria noastră cu numeroase șl modeme baze sportive, ceea ce constituie un cadru adecvat depistării șl 
formării tinerelor talente sportive din patria noastră. Acestor condiții, mereu mai bune, de la o zi 
la alta, născute din grija părintească a conducerii de partid și de stat, nu li se poate răspunde altfel 
decît printr-o totală dăruire, printr-o muncă fără preget, printr-o perfecționare permanentă a măiestriei 
sportive, pentru obținerea de noi și noi succese, pentru creșterea continuă a gloriei sportive a patriei 
noastre dragi.

Victor NIȚA

JOCURILE OLIMPICE
MEDALH DE AUR

ft

9 Paula Ivan - atletism, 1500 m
9 Rochea Arba, Olga Homeghi - conotaj, 2 rame
9 Daniela Sitivaț - gimnastică, sol
9 Daniela Siîjvaș - gimnastică, bimă
9 Daniela Silivaș - gimnastică, paralele
9 Vasile Pușcașu - lupte libere, cat 100 kg
9 Sorin Bobii - tir, pistol sport

MEDALH DE ARGINT

:
 Paula lvan - atletism, 3000 m

Daniel Dumitrescu - box, cat 57 kg
• Dănuț Dobre, Dragoș Neagu - canotaj, 2 rame
9 Elisabeta Lipa, Veronica Cogeanu - canotaj, 

2 vîsle
9 Drmitiie Popescu, loan Snep, Vasile Tomo'oagâ, 

Valentin Robu, Ladislau Lovrenschi - canotaj, 
4+1

• Doina Bălan, Adriana Bazon, Herta Anițaț, 
Roctica Arba, Olga Homeghi, Mihaela Armă- 
șescu, Veronica Necula, Marioara Trațcă, Eca
terina Oancia - canotaj, 8+1

• Daniela Silivaț, Gabriela Potorac, Au reia Do
bra, Eugenia Golea, Camelia Voinea, Celestina 
Popa - gimnastică, echipe

• Daniela Sitlvaș - gimnastică, individual compus
9 Gabriela Potorac - gimnastică, sărituri
9 Nicu Vlad - haltere, cat 100 kg
9 Noemi Lung - înot, 400 m mixt

MEDALH DE BRONZ

• Elisabeta Lipa, Veronica Cogeanu, Anîșoara 
Bălan, Anișoaro Minoa - canotaj, 4 visle

• Doina Bălan, Marioara Trașcă, Herta ArUțaș, 
Veronica Necvla, Ecaterina Oantia - cano* 
tal 4+1

• Daniela Silhaș - gimnastică, sărituri
• Gabriela Potorac - gimnastică, bimă
• Marius Gherman - gimnastică, bară
• Noetnî Lung - înot 200 m mixt

CAMPIONATE MONDIALE
MEDALII DE BRONZ

• Marfa Sava - canotaj, cat ușoară 
ț

o bună orientare a forurilor sportive diriguitoare 
comportare a sportivilor români la Jocurile

CAMPIONAIE EUROPENE

MEDALII DE AUR

9 Doina Meftate - atletism sală, 1500 m

MEDALH DE ARGINT

:
9 Mitica Junghiatu-Constantin - atletism sală, 

1 500 m »
Traian Cihârean - haltere, total, cat 52 kg 
Traîan Cihârean - haltere, smuls, cat 52 kg 
Traian Cihârean - haltere, aruncat cat. 52 kg 
Andrei Socoti - haltere, total, cat 75 kg 
Andrei Socaci — haltere, smuls, cat 75 kg. 
Andrei Socaci - haltere, aruncat cat 75 kg 
Petrică Cărare - lupte greco-romane, cat. 68 kg 
Romică Rașovan - lupte libere, cat 48 kg 
Otilia Bâdescu - tenis de masă, simplu 
Dorin Torodoc r modelism, S-3 A

9 Nicolas Radu, loan Catargiu, Dorin Torodoc — 
modelism, echipe, S-3 A

MEDALII DE BRONZ

9 Mihaela Pogăceanu — atletism sală, 60 mg
9 Sorin Matei - atletism sală, înălțime
9 Attîia Czanka — haltere, total, cat 60 kg
9 Attila Czanka - haltere, smuls, cat 60 kg
9 Attila Czanka — haltere, aruncat, cat 60 kg
9 Dumitru Negreanu - haltere, total, cat 56 kg
9 Dumitru Negreanu - haltere, smuls, cat 56 kg
9 Otitia Bâdescu, Maria Alboiu - tenis de masă, 

dublu feminin
> Otilia Bâdescu, Călin Creangă — tenis de 

masă, dublu mixt
* Lucian Șercăianu, Valerian Constantinescu, Au

relian Lupașcu - modelism, echipe S 5 C

CAMPIONATE MONDIALE DE TINEREL

SPERANIE Șl JUNIORI
MEDALII DE AUR

• Alina Astafei - atletism, înălțime
9 Gheorghe Dinîșel, Iulian Vizitiu, Cornel Bănică 

- canotaj, 2+1
9 Cristina Lupa, Vlctorița Lepădata, Geta Stan- 

tiu, Constanța Pipotă, Doina Crăciun - cana* 
M. 4+1

9 Attila Czanka - haltere, total, cat 60 kg
9 Attila Czanka -> haltere, aruncat, cat. 60 kg
9 Traian Cihflrean - haltere, smuls, cat. 52 kg
9 Corina Pepton - șah

MEDALII DE ARGINT

9 Mugur Mateescu - atletism, 400 mg 
• Cătălina Gheorghiu - atletism, 800 m

Constantin Udrea - haltere, total, cat. 110 kg 
Constantin Udrea - haltere, smuls, cat. 110 kg 
Constantin Udrea — haltere, aruncat, cat 
110 kg
Attila Czonka - haltere, smuls, cot 60 kg.
Adrian Munteanu - lupte greco-romane, cat 
54 kg.
Luminița Radu - șah 
Gabriel Schwartzman - șah

MEDALII DE BRONZ
I

Adrian Mateaș - haltere, smuls, caL 90 kg 
Constantin Ozarchevici — 
caL 62 kg.
Beonora Balint - șah 
Andrei Istrătescu - șah 
Francisc Nemeth - șah

CAMPIOUTE EUROPENE

lupte greco-romane,

IE TINERET,
JUNIORISKIANTE Șl

MEDALII DE AUR /

Gabriela Potorac - gimnastică, birnă 
Attila Czanka - haltere, total, cat 60 kg. 
Attila Czanka - haltere, smuls, cat 60 kg. 
Attila Czanka - haltere, aruncat, cat 60 kg. 
Troian Chârean - haltere, smuls, cat 52 kg. 
Lhria Copariu - inot, 100 m liber 
Romică Rațovan - lupte Ubere, cat 48 kg.

_ Otilia Bădescu - tenis de masă, simplu 
9 Otilia Bădescu, Calin Creangă - tenis de 

masă, dublu mixt

MEDALII DE ARGINT

9 Petrică Paraschiv - box, cat 48 kg
9 ZoRan Lunka - box, caL 51 kg
9 Eugenia Popa — gimnastică, bimă
9 Gabriela Potorac - gimnastica, individual com

pus
9 Gabriela Potorac - gimnastică, parolele
9 Adrian Gucâ - gimnastică, sărituri
9 Cristian Brezeanu - gimnastică, sol
9 Constantin Udrea - haltere, total, cat 110 kg
9 Constantin Udrea - haltere, smuls, cat 110 kg
9 Constantin Udrea - haltere, aruncat, cat

110 kg
9 Dumitru Negreanu - haltere, total, cat. 52 kg
9 Dumitru Negreanu - haltere, smuls, cat 52 kg
9 Dumitru Negreanu - haltere, aruncat, cat. 52 kg
9 Maria Bogoslov, Romulus Revisz — tenis de 

masă, dublu mixt
9 Daniel Cioca, Romulus Revisz, Călin Creangă 

- tenis de masă, echipă (tn)
9 Otilia Bâdescu, Emilia Ciosu, Adriana Năstase, 

Maria Bogoslov - tenis de masă, echipă (f)

MEDALII DE BRONZ

• Leonard Doroftei - box, cat 54 kg
• Victor Bușteanu - box, cat. 60 kg
9 Vasile Adumitroaie — box, cat 91 kg
S Virgil Văduva - box, cat 71 kg
• Cristina Bontaș — gimnastică, individual com

pus
• Gabriela Potorac - gimnastică, sol
• Dan Morar - haltere, aruncat cat 60 kg
• Adrian Mateaș - haltere, smuls, cat. 90 kg
• Corina Dumitru — înot, 200 m fluture
• Diana Ureche - înot, 400 m mixt
• Constantin Corduneanu - lupte libere, cat. 52 kg
• Dănuț Dumitru Prefit — lupte libere, cat 62 kg
• Adriana Năstase, Maria Bogoslov — tenis de 

masă, dublu (f)
• Emilia Ciosu - tenis de masă, simplu
• Georgeta Cojocaru, Ionela Copaci - terns de 

masă, echipe (cadete)
• Marta Balotă, Loredana Polocoțeri, Mădălina 

Ciorbaru, Claudia Murariu, Dana Marinescu, 
Anca Gheorghe, Daniela Gilcă, Cristina Pir», 
Daniela Bumbăcilă, Mirela Neculiță, Xenia Iva
nov, Alina Pralea, Corina Holban - volei

CUPE EUROPENE
LOCUL 1

9 Minaur Baia Mare - handbal, „Cupa I.H.F.*
9 Aurul Baia Mare — popice masculin, „Cupa 

Campionilor Europeni*
LOCUL 2

9 Electromureș Tg. Mureș - popice feminin, „Ca
pa Campionilor Europeni*

CAMPIONATE BALCANICE

«5*

Seniori Juniori
Aur: 69 Aur: 73

Argint: 55 Argint : 46

Bronz : 34 Bronz ; 33

CONCURSURI PRIETENIA

Aur: 12

Argint: 10

Bronz: W

►



FRUMOASELE PERFORMANTE REALIZA
IMBOLD PENTRU SUCCESE SI MAI

9

Știm bine, e în firea poporului nostru, să 
muncim cu sîrg cînd e de muncit, să ne creș
tem urmașii demn, cu gîndul ți privirea lumi
noase, deschise oricărui om de omenie. Știm să 
proiectăm semețe orașe viitoare — ți ale viito
rului - iar apoi din calc să facem beton și ni
chel. Și apă unduind albastru prin mijlocul 
Cetății. Știm să scoatem cărbune și petrol din 
adincuri, să prețuim foșnetul holdei ți vintul 
fierbinte al verii ți umbra copacului in clipa 
de răgaz a amiezii, să deslușim rostul firului 
de plantă crescut in ascunziș de pădure, să 
ne cintăm faptele și eroii.

Și mai știm să ne păstrăm datinile, obiceiu
rile; cu inima la fel de plină știm să ridicăm 
o cupă de șampanie Ia fiecare punct de uni
re al anilor. Ciocnind pentru toate cele spuse 
și nespuse mai sus, pentru reușitele noastre 
revăzute cu ochii minții la capăt de an, pen
tru cele pe care le dorim să vină mereu mai 
dătătoare de bucurii. Vom ciocni ți pentru 
sportivii României socialiste, pentru aceia care 
au purtat cu cinste Tricolorul pe toate meridia
nele globului, cucerind prețuirea spectatorilor 
de pretutindeni, stima adversarilor, dragostea 
noastră, a celor de acasă. Firește, principatul 
obiectiv al anului l-au constituit Jocurile Olim
pice: de șapte ori a răsunat in timpul lor imnul 
Seump al Fatriei, salutind :rfe ->Ja unui repre

zentant tricolor in confruntarea cu cei mai bum 
sportivi ai lumit. De 0'3 1< c ' feriurile, măies
tria le-au fost răsplătite de medaliile de argint, 
iar in 6 rinduri de cele de bronz. Fiind un an 
olimpic, cele mai multe dintre discipline nu au 
avut programate campionate mondiale, ori le-au 
disputat numai la nivelul de virstă al juniorilor 
ți tineretului. In toate aceste întreceri „cadete" 
reprezentanții noștri s-au impus de asemenea cu 
strălucire, demonstrind incă o dată posibilitățile 
plenare de afirmare a'late la indemina tineretului, 
condițiile excelente de muncă ți împlinire a 
personalității asigurate de conducerea partidu
lui si statului, personal de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

La fel de bine mișcarea noastră sportivă 
este insă conștientă de făptui că bilanțul Jo
curilor Olimpice putea fi mai bogat, ca ți cel 
al întregului an competițional de altfel, că 
există incă însemnate resurse de progres. Toa
te acestea devin obiective majore ale anului 
ce începe mîine, an in care, să nu uităm, 
se demarează intr-un nou cidu olimpic In 
1989, deci, trebuie să încolțească germenii 
succeselor de la Barcelona - 1992. Pentru toate 
impCnirile lui 1988, pentru cele pe care le do
rim ți le așteptăm in 1989, ți pe terenul de 
sport, ți in afara lui, înscriem aici tradiționalul 
„La Multi Ani I*.

PACE, PRIETENIE, ÎNȚELEGERE SUB SEMNUL 
CELOR CINCI CERCURI OLIMPICE Campionii olimpici surid fericiți la întoarcerea in (ară, cu senti

mentul datoriei împlinite

0
ÎN P

Pentru culorile noastre spor
tive, Jocurile Olimpice repre
zintă mai mult deciț o tradi
ție, mai mult decit cea mai 
mare competiție a sportului a- 
mator. Ele au devenit o pro
blemă de mare prestigiu, atît 
prin faptul că delegația Româ
niei a fost prezentă Ia absolut 
toate edițiile întrecerii lr.ee- 
pind din 1952 încoace, dar în
deosebi prin rezultatele remar
cabile pe care le-a obținut de 
fiecare dată și care au situ- 
at-o prin're redutabilele forțe 
sportive ale lumii. Bilanțurile 
mnt in linii mari cunoscute de 
iubitorii sportului de la not și 
nu are rost să Je repetăm 
acum.

Delegația noastră la cea oe-a 
XXiv-a ediție a J.O. s-a de
plasat la Seul animată de do
rința unei cit mai bune repre
zentări. Se știa că spre evolu
țiile unor autentice valori, pre
cum gimnastele sau canotoare
le române, vor fi ațintite wi- 
virile spectatorilor și telespec
tatorilor de pe întreg globul 
Aceste discipline au prilejuit 
culorilor noastre nenumărate 
succese în decursul anilor, 
sportivii și tehnicienii români 
care activează în gimnastică, 
canotaj, lupte au creat verita
bile școli, unanim apreciate in 
lume. Și, spre cinstea ei, și ac
tuala generație de performeri 
Sya dovedit Ia înălțime. Daniela 
Silivaș a devenit eroina con
cursului de gimnastică la J O. 
’88: medaliată de trei ori cu 
aur (la sol. birnă și paralele) 
și cu bronz (la sărituri) —

după medaliile de argint cuce
rite cu echipa și la Individual 
compus — ea a strălucit în fi
nala pe aparate a Jocurilor, 
dovedi nd u-se de departe cea 
mai valoroasă gimnastă a lu
mii prezentă la aceste între
ceri. Pentru oel ce nu a urmă
rit concursul ar putea exista o 
singură întrebare, impusă de 
logica lucrurilor — cum de a- 
ceastă sportivă, practic Invinci
bilă pe aparate, nu a cucerit 
și titlul la individual compus, 
trebuind să se mulțumească 
numai cu medalia de argint 7 
Nu Daniela este însă oea care 
ar trebui să dea răspunsul in 
acest caz. Ea a făcut tot oe 
î-a stat în putință, evoluind 
sublim. Brigada de arbitre a 
ținut insă cu orice preț să 
păteze pe ici. pe colo albul 
imaculat al ideii olimpice, scă- 
zînd nemeritat procente de no
te Danielei.

Aurelia Dobre, Învingătoare 
absolută a Campionatelor Mon
diale de la Rotterdam, n-a pu
tut depăși impedimentul dublu
lui accident suferit la genunchi. 
A concurat însă cu o admira
bilă voință, cu spirit de sacri
ficiu, având un aport însemnat 
la obținerea medaliei de argint 
de către echipa noastră. După 
cum se impun a fi consemna
te la Ioc de seamă și medaliile 
Gabrîelei Potorac (argint la 
șărituri, bronz la birnă), care 
au contribuit la conturarea 
unui superb buchet de succese 
olimpice ale gimnasticii noas

tre feminine: așadar. 3 meda
lii de aur, 3 de argint, 3 de 
bronz! Fiindcă ne aflăm in 
dreptul gimnasticii, să consem
năm și medalia de bronz obți
nută de Marius Gherman la 
bară; nu e mult, desigur, dar 
este o medalie pe care o așteptăm 
cam de pe vremea lui Dan 
Grecu. E o medalie care arată 
că și băieții ar putea... de fapt, 
că pot.
. Canotoarele noastre veneau 

aureolate de un excepțional 
Campionat Mondial — 1987, ca 
și de un serial întreg de rega
te internaționale la care obți
nuseră victorii pe linie. Poate 
de aici și o doză... suplimenta
ră de optimism, devenită în fi
nal ușoară dezamăgire. Ol ga 
Homeghi — Rodica Arba, ad
mirabilele noastre ramere, au 
fost singurele care nu au fă
cut excepție de Ia regula in
vincibilității, pe care au în
tronat-o in ultimii trei ani. în 
proba de -2“. Au învins și 
acum detașat, condudnd cursa 
de la cap la coadă, adică a pli
cind din nou... .tactica Home- 
ghi-A-ba“. In aceeași probă, 
băieții nu au vrut să se lase 
cu mult mai prejos, intrind în 
posesia medal iilor de argint 
Rămine doar de stabilit dacă 
pentru Dănuț Dobre — Dragoț 
Neagu acest lucru se numește 
un succes sau o partidă nereu
șită ; mul ți specialiști vedeau 
în ei pe viitorii campioni o- 
îimpici. alții in schimb re în
doi au chiar și de posibilitatea 
intrării lor în grupul primilor 
trei clasați, dată fiind relativ

Din nou echipa noastră de gimnastică feminină a cules cele mai frumoase aprecieri

recenta lor ieșire din juniorat. 
Să apelăm din nou la formula 
adevărului aflat undeva la mij
loc, și să spunem că, de acum, 
vedem iri ci pe viitorii campi
oni mondiali și olimpici. Fi
indcă la Barcelona — 92 vor 
avea cu puțin peste 24 de ani. 
Nici un reproș pentru Elisabe* 
ta Lipă — Veronica Cogeanu, 
un echipaj alcătuit în ultima 
clipă, dată fiind indisponibili
tatea Lianei Genes. Și, totuși, 
cele două vîslașe au ocupat lo
cul secund, la mare luptă, ară- 
tînd că plusul de abnegație 
poate suplini uneori miinusul 
de omogenitate. Tot medalii 
de argint au cucerit și echipa
jul feminin de 8+1 (D. Bălan
— Trașcâ — Necula — Anițaș
— Bazon — Armășescu — Arba
— Homeghi+Oaneia) și cei 
masculin de 4+1 (Popescu — 
Snep — Robu — Tomoiagă+ 
Lovrensehî). Sub așteptări s-au 
clasat fetele noastre în proba 
de 4+1, chiar și la 4 vîsle, 
unde sosirile au fost pe pozi
ția a treia — ded medalii de 
bronz.

N-am început însă cu... înce
putul. mai precis cu prima zi 
a Olimpiadei. Zi în care Sorin 
Babii cucerea medalia de aur în 
proba de pistol liber. O între
cere de un rar dramatism, în 
care, la un moment dat, sovie
ticul Igor Basinski părea deta
șat in cîștigător sigur. Sorin a 
revenit insă .pas cu pas", do
vedind un sistem nervos de... 
cosmonaut, dar mai ales o va
loare de mare campion: în fi
nală el a izbutit să... „muște" 
patru .muște" consecutive, în 
timp ce Basinski a cedat psi
hic. terminînd Întrecerea abia 
pe locul al treilea. Aminteam 
la început de școala româneas
că de gimnastică și de oea de 
canotaj. E momentul, după 
cum sa vede, să facem necesa
ra adăugire: și tirul românesc 
are o excelentă carte de vizită 
internațională, chiar una o- 
limpică, pentru a rămine racor
dați la subiectul rîndurilor 
noastre.

Paula Ivan își anunțase for
ma de zile mari, ■ cîștigînd, mai 
întîi, detașat seria sa la 3000 
de metri. Și în finală s-a aflat 
în primul plan al cursei, prac
tic pînă la... 2950 de metri, 
unde s-a desprins decisiv cam
pioana lumii, Tatiana Samolen- 
ko. Deci „doar" argintul pen
tru Paula, dar cele peste 12 se- 
ounde cu care își depășise cea 
mai bună performanță anteri
oară anunțau mult mai multe. 
Și promisiunea s-a materializat 
superb în finala probei de 1500 
de metri: poate sîntem subiec
tivi, dar parcă n-a existat vic
torie mai strălucitoare, mai ca
tegorică, decit cea a Paulei în

această întrecere (cel mult... 
Homeghi — Arba ar putea eă 
ne contrazică). Celelalte adver
sare parcă se aflau la sosirea 
din... maraton, atît de epuizate 
păreau de finișul Paulei. O 
victorie de care ne vom aminti 
multă vreme, și despre care, 
cu siguranță, vom vorbi ani în 
șir, așa cum o facem acum 
cind vine vorba de Berceanu, 
Lia Manoliu, Patzaichin...

Noemi Lung, această admira
bilă fată pornită de pe melea
guri băimărene, nu a acceptat 
ideea că înotul nostru s-ar fi 
putut întoarce neaureolat de la 
Olimpiadă. Ea a concurat pil
duitor la 400 m mixt, fiind 
întrecută la mare luptă doar 
de americanca Janet Evans. își 
va întregi reușita și cu O meda
lie de bronz la 200 m mixt Iar 
Nicu Vlad, halterofilul pentru 
care în ultimii cinci ani n-a 
existat competiție fără meda
lie, a ocupat și de data aceas
ta un onorant loc secund. Du
pă o luptă îndîrjită cu sovieti
cul Pavel Kuznefov și, mai 
ales, cu genunchiul traumati
zat. Tot argint și pentru boxe
rul Daniel Dumitrescu, învins 
de... o secundă de neatenție în 
finala categoriei 57 kg.

Vasile Pușcașu ne-a adus 
încă o medalie de aur, cea 
de-a șaptea deci, în apropierea 
liniei de sosire a Jocurilor O- 
limpice de la Seul. El și-a în
trecut de o manieră entuz; as
irian tă toți adversarii, cea mai 
aplaudată victorie fiind, desi
gur, cea obținută în fața mul-, 
tiplulul campion mondial și 
european, sovieticul Leri Ha- 
bdov. în acest fel. categoria 

100 kg a luptelor libere și-a 
desemnat un lider de marcă, 
un lider care își încununează 
astfel o prestigioasă carieră.

Așadar, tricolorul românesc 
a urcat de 24 de ori pe catar
gele festivităților de premiere, 
iar de șapte ori s*a auzit Im
nul de stat al tării noastre. 
Izbînzi frumoase, spuneam, 
dar care puteau fi încă mai 
strălucitoare, pe măsura im
presionantelor realizări obținu
te de poporul nostru în dome
niile industriei. agriculturii. în 
pas cu avîntul general al țării 
în acești ani de. clocotitoare e- 
fervesoență constructivă. Este 
o datorie de seamă a întregii 
noastre mișcări sportive, de Ia 
conducerea C.N.E.F.S. și pînă 
Ia cea mai măruntă asociație, 
de pe întinsul țării, să contri
buie la revitalizarea grabnică 
a unor sporturi (în special 
jocurile), să mențină la para
metri ridicați de competitivita
te discipline care ne-au adus 
repetate satisfacții, dar care 
acum au marcat un ușor recul.
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n? Parcă 
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ne amintim 
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n£Ît oonclu- 
■^ine: a-

atenție 
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cărui peri» 
; codul cir- 
drum. Chiar 
:... la Roma, 
ul discuției
2 — 1988-89, 
sorbi de un 
i acum con
nate fii sen- 
i continuare.
valoric care 
fi notat este 
ul cluburilor 
t de vedere 

limpede că 
imo, și Vic- 

si altele le

calcă pe.urme) au devenit uni
tăți Sportive solide, cu bază 
materială, conduceri, nuclee de 
tehnicieni de. primă mină. Nu
mai așa putea deveni posibil 
pasul cel mare aplaudat astăzi 
— trei echipe românești în 
sferturile de finală ale Cupelor 
Europene.

Steaua avansează în-»„marș 
forțat", demonstrind că schim
barea de gc-,orații se poate fa
ce, totuși, din mers și chiar 
poate conduce spre un nivel 
superior. Să învingi Sparta 
Praga la ea acasă cu 5—11, să 
fi cu o clasă mai bun decit 
echipa lui Dasaev. iată o ispravă 
de care nu multe .echipe ale 
lumii ar fi fost in stare. Bra
dul de Anul Nou al clubului
Spartak Moscova 
a fost așadar, îm
podobit de Steaua, 
în el fiind atîrnate 
cinci globuri roș- 
albastre, unul mai 
frumos ca altul. Și 
cîtetva artiifcii mar

ca Lăcătuș
■Traiectoria din.’i- 

moviștilor a ftjst 
simetrică : 3—0,
3—0, cu Kuusysi 
Lahti, scor suge- ' 
rînd parcă distanța 
dintre Cercul Po
lar ți Paralela 
45. în jocul ce, a 
urinat, cu Dundee 
United, problema 
a devenit una de 
meridiane, Bucu- 
reștiul indicând 
ora cu... o secun
dă mai exact decît 
Greenwich-ul. A- 
cea secundă de 
mare inspirație a 
lui Mateuț, care 
pe linia de sosire 
a meciului tur a 
expediat un șut 
teleghidat în poar
ta lui Thompson. 
Șut tras la... 
POX" și în 
cu diferența 
data aceasta 
nutul era 85 
90.

Victoria și-a res
pectat și ea nume-. 
Ie, și nu oricum, 
ci cu trei adver
sare etalînd trei 
stiluri complet di
ferite. Iar „scutul 
termic" al echipei a ac
ționat și el fără cusur, rezis- 
tînd perfect trecerii de la „+35 
Celsius" cu Sliema Wanderers, 
la „—15" cu Palloseura Turku, 
via cele „plius tri gradiusa" la 
caro se simt atît de bine Goț- 

Adică... 
lui

„xe- 
retur, 
că de 

mi- 
și nu

manov și Aleinikov, 
se simțeau, pînă la venirea 
Coraș și Costel Solomon...
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tarile între- 
ținînd titluri 
Campionatele 
ropenele" de 
ora bilanțu- 
rurtă trecere 
râlor perfor- 
n întrecerile

Nu numai pentru că atletis-- 
mul ar fi primul in ordinea al
fabetică, dar înoepem cu el și 
pentru că succesul Alinei As- 
tafei la Campionatele Mondi
ale de la Sudbury (Canada) 
reprezintă o performanță care 
ne amintește de zilele de glo
rie ale Iolandei Balaș. Alina 
Asta fci a triumfat în aceeași 
probă — săritura în înălțime 
—, rezultatul cu care ea a ob
ținut titlul de campioană mon
dială a probei (2,00 m) consti
tuind și un nou record mondi
al. La aceeași competiție s-a 
dovedit că alergătoarele noas
tre de semifond au o demnă 
urmașă în Cătălina Gheorghiu, 
medaliată cu argint la 800 m, 
Si în Mugur Mateescu. care a 
realizat o excepțională cursă 
de 400 mg, clasîndu-se pe lo
cul 2, performanța sa fiind a-

Con duzi on ind: echipele noas
tre de dub, de la care aștep
tam rezultate frumoase in cu
pele europene, ne-au oferit 
pînă acum rezultate superbe, 
în continuare, să indrăznim să 
sperăm in trei semifinale? Ar 
fi prea frumos — ar suna nu 
numai titlul unei cărți, ci și 
un răspuns cvasidiplomat.c. 
Numai că, acceptind o aseme
nea idee, ar însemna să nu 
fim reverențioși cu Spartak 
Moscova, Dundee United sau 
Dinamo Minsk, tindea, luate 
fiecare in parte. învinsele 
noastre sini cel puțin la fel de 

Gică Popcscu simbolizind saltul spre inalt 
al întregii echipe reprezentative (Fază .din 
meciul România—Grecia, încheiat, după cum 
se știe, cu scorul de 3—0)

viitoarele adver-
neînceput să- 

frisoane ale tra-
am

valoroase cu 
sare.

Și apoi. au 
placă dulcile 
gerilor la sorți. Ce mult 
dori să mai dirdiim (măcar) 
odată lingă telexuri sau lingă 
telefonul ce trebuie să sune de 
la Zurich! După care vom mai 
vedea.

AZI-PREMISE .
INTERNATIONALE»
preciată ca o mare surpriză.

Tot la cea mai mare compe
tiție a lumii la nivelul juniori
lor, de data aceasta la canotaj, 
echipajul țării noastre de 4+1 
(Cristina Lup», Victorița Le- 
pădatu, Geta Stanciu, Constan
ța Pipotă, Doina Crăciun) a... 
depășit performanța senioare
lor la J.O. (medalie de bronz), 
cucerind titlul mondial. O dată 
cu ele, au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere și băieții noștri din 
echipajul de 2+1 : Gheorghe 
Dinișel, Iulian Vizitiu și Cor
nel Bănică.

Chiar dacă performanțele lui 
Nicu Vlad nu s-au mai situat 
la cota cea mai înaltă dato
rită unui accident, halterele 
din tara noastră au demonstrat 
că dispun de încă multe re
surse. Campionatele Mondiale

Alina As’. . : t . vo rece :dial și la senioare ? Nu este exclus, viitorul o poate
demonstra

și Europene desf-șu:. to in lu
na mai. la Atena, au confir
mat potențialul românesc in 
această disciplină, aflată in 
plină afirmare pe parcursul 
ultimilor ani. Tinerii noștri 
halterofili s-au întors de la 
Alena eu un remarcabil bilanț: 
opt medalii de aur, nouă de 
argint și una de bronz, cele 
mai va.orcase perf»;manie fi
ind realizate de Attila Czanka 
(cinci aur și un argint), Tra
ian Cihărcan (autor ți al unui 
record mondial de seniori, la 
stilul smuls. cu 118 kg). Du
mitru Negieanu și un nou 
„greu" cu frumoase posibilități 
de afirmare. Constantin Udrea, 
cîștigător a șase medalii de 
argint la cat. 110 kg.

Corina Peptan a completat 
numărul medaliilor de aur, 
devenind campioană mondială 
la șah, iar luptătorii Adrian 
Munteanu (argint) ți Constan
tin Ozarehevici (bronz) s-au 
numărat și ei printre medali- 
ății competiției supreme rezer
vate juniorilor de Ia stilul 
greco-romane, deși rezultatele 
tinerilor noștri reprezentanți 
s-au situat în aoost an sub 
nivelul, celorlalte ediții.

Gimnasta Gabriela Potorac 
și-a înscris numele pe lista 
campioanelor europene de la 
Avignon (Franța), ciștigind

ALTE MEDALII AU COMPLETAT

UN BILANȚ CU DEOSEBITE SEMNIFICAȚII
Nu pot să treacă neobserva

te o serie de performanțe ale 
sportivilor noștri — e drept, 
izolate —, dar nu lipsite de va
loare și semnificații. Dimpotri
vă ! Cum altfel poate fi apre
ciată isprava fetelor noastre la 
Campionatele Europene de at
letism în sală, disputate la 
Budapesta ? La competiția a- 
mintită, proba de 1 500 m a 
fost dominată cu autoritate de 
reprezentantele tării noastre. 
Doina Melinte și Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin. A fost, de 
fapt, o finală românească a a- 
lergării pe această distantă, în 
care Doina a cucerit titlul con
tinental, iar Mitica a primit 
medalia de argint. Această ex
cepțională performanță a fe
telor noastre a venit să confir
me — dacă mai era nevoie — 
valoarea școlii românești de a- 
lergare pe distanțe medii și 
lungi rezervate fetelor, ‘ probe 
în care atletismul nostru dis
pune încă de mari resurse. Și 
reușita celor două atlete n-a 
rămas solitară la .europenele" 
de sală de la Budapesta. Sorin 
Matei a obținut medalia de 
bronz la săritura în înălțime, 
ca și Mihaela Pogâeeanu, în 
proba de 60 m.g.

Deși singulară Intr-o dis
ciplină sportivă care a adus 
de-a lungul anilor mari sa
tisfacții iubitorilor sportului 
din România, medalia de ar
gint cîștigată Ia „europenele" 
seniorilor de luptătorul Petre 
Cărare (greco-romane, 68 kg) 
nu poate trece neobservată. 
In fond. ce... vină poartă cel 
oe a dobîndit-o — cu multă 
truda — intr-un moment în 
care colegii săi de echipă au 
evoluat sub nivelul așteptări
lor ? Nu poate scăpa atenției 
nici realizarea unui alt luptă
tor, Romică Rașovan (libere, 
48 kg), care a reușit să urce 
pe oca de a doua treaptă a 
podiumului de premiere al ..eu
ropenelor" de seniori, deși se 
afla încă la vîrstă junioratu
lui...

Cu medalia de bronz cîștiga
tă la Campionatele Mondiale 
de canotaj (probe neolim.plce), 

Vilul La bimâ și incă alte trei 
medal.i (do-aă de argint și una 
de bronz), pe podiumul de 
premiere al competiției conti
nentale reușind să urce și alte 
două fe țe: Eugenia Popa (ar- 
gnt. la bimâ) și Cristina Bon
ta? (bronz, la individual com
pus).

Și ir.otul a dovedit la com- 
peLția continentală că dispune 
ce incă .-e resurse, Liviă Co
pan u (15 ani) devenind cam
pioană europeană la 100 m li
ber. Ten sul de masă, prin O- 
tilia Bădescu, la simplu, și din 
nou Otiiia Bădescu (împreună 
cu Călin Creangă), la dublu 
mixt, a adus sportului româ
nesc încă două titluri de cam
pioni continentali, performanța 
reprezentanților noștri fiind 
completată cu alte trei medalii 
de argint și tot atitea de 
bronz. După .argintul" obținut 
la „europenele" de seniori, 
luptătorul junior Komică Ra- 
șovan (libere — 48 kg) a cu
cerit și titlul de campion con
tinental in întrecerea cu cei 
mai valoroși juniori din Euro
pa, an.unțîndu-se ca o verita
bilă speranță pentru marile 
competiții viitoare.

O frumoasă recoltă de me
dalii au obținut și boxerii, la 
Campionatele Europene din 
Polonia: două medalii de ar

Maria Sava s-a menținut în 
elita probei (categoria ușoară).

Halterofilul Andrei Socaci 
ne-a obișnuit, ca junior, cu... 
aur. Totuși, nici cele trei „ar- 
ginturi" cucerite intr-o în
trecere mai „aspră" — cea a 
seniorilor — nu sînt o perfor
manță la îndemina oricui. La 
aceeași competiție continentală 
a, seniori lor i-a egalat reușita 
un alt tânăr halterofil, Traian 
Cihărean, aflat încă la vîrstă 
junioratului. Ca și o fată foar
te dotată — Otiiia Bădescu, 
care a devenit vicecampioană 
europeană la simplu în în
trecerea senioarelor, numele 

lată-ne, așadar, ajunși la „linia de sosire** a incă 
unui an competițional. Nu peste multă vreme „mo
șul-1988" își va încheia cursa celor 366 de zile ; 
pieptul lui va rupe firul alb, va opri cronometrele, 
care, însă, vor reporni în aceeași clipă pentru noua 
cursă ce ia startul. E vremea urărilor, a gîndurilor 
de bine îndreptate spre anul care vine și spre mai 
departe. De aceea, vom dori și noi, din acest colț 
de pagină, MULT SUCCES TUTUROR SPORTIVI
LOR ROMÂNI IN VIITOARELE CONFRUNTĂRI IN
TERNAȚIONALE I

Simpla dorință, însă, nu e suficientă... Performe
rii noștri, de asemenea, știu bine că izbînda e un 
fluture frumos, dar care, ca toate efemeridele, tră
iește o singură zi. De aceea, nu ne îndoim, primele 
zile ale viitorului an vor coincide cu demararea pre
gătirilor, cu ridicarea acestora la noi parametri de 
intensitate, volum și, mai ales, metodologie ; că cer
cetarea și medicina sportivă vor fi mai aproape de 
performerii noștri ; că asociațiile și cluburile sporti
ve de pe întreg cuprins al țării își vor spori și îmbu
nătăți calitativ acțiunile de selecție, de atragere a 
copiilor spre săli, spre terenuri. De la aceste pre
mise trebuie să demareze anul sportiv 1989 !

Pagini realizate de SORIN SATMAR1 ți MIHAI TRANCĂ 
Fotografii de Aurel O. NEAGU și Nicolae PROFIR

gint (Petrică Paraschiv și Zol- 
tan Lunka) și patru de bronz 
(Leonard Doroftei, Victor Buș" 
teanu, Virgil Văduva și Vasi- 
le Adumitroaie). Păcat, însă, 
că Petrică Paraschiv (unanim 
recunoscut drept cel mai valo
ros boxer al continentului la 
această categorie) a fost ne
voit să boxeze bolnav în fina
lă, ratind cucerirea titlului în 
fața unui adversar pe care îl 
învinsese de două ori (o dată 
înainte de limită), chiar in lu
nile premergătoare competiției 
continentale.

Firește, ne-am referit mai 
sus la succesele juniorilor care 
ni s-au părut mai semnificati
ve. In anul care se încheie, 
performanțele tinerilor ’ noștri 
reprezentanți la competițiile a- 
mintite sint mult mai nume
roase. Referindu-he numai la 
campionatele mondiale. cele 
europene. Jocurile Balcanice și 
Turneul Prietenia, juniorii ro_ 
mâni au cucerit un număr de 
255 de medalii, între care 102, 
de aur, realizări care demon
strează talentul tineretului pa
triei noastre, dorința fierbinte 
de afirmare, de autodepășire, 
dar. în același timp, vorbesc 
de la sine despre condițiile de 
pregătire și de viață asigurate 
în România socialistă tineretu
lui, întregului nostru popor.

său puțind fi intilniit de mai 
multe ori pe tabelul medalia- 
ților la Campionatele Europene 
de tenis de masă itît la seni
ori, cîit și la juniori (încă de 
două ori pe locul 3 la seniori, 
de două ori pe locul 1 Ia juni
ori și încă o dată locul 2 în 
întrecerea continentală la ace
lași nivel de vîrstă). De fapt 
și în tenisul de masă, ca și în 
alte discipline sportive, șe poa
te vorbi despre o adevărată 
școală românească. perfor
manțele reprezentanților noștri 
succedîndu-se la mai toate ma
rile întreceri din ultimele de
cenii.



Daniela Sttwas

LAURI PENTRU VICTORII
PENTRU MUNCĂ TALENT, ABNEG

%
Anchetele de sfîrșit de an pentru stabilirea 

unor ierarhii cu putere de simbol — „cei mai 
buni din..." - au intrat de mult în obișnuință, 
la noi și în întreaga lume. Pentru că, deși su
puse unui subiectivism care e, omenește vor
bind, inerent, asemenea întreprinderi de tra
diție au nu numai darul de a stîrni multe co
mentarii, dar și menirea de a invita la rememo
rarea momentelor cu profunde semnificații ale 
unui an sportiv. Ancheta pentru desemnarea 
celor mai buni sportivi români în anul 1988 — 
la care au participat cronicari din presa cen
trală și locală — nu a făcut excepție, opțiunile 
ținînd seamă de performanțele răsunătoare ob
ținute sub culorile Tricolorului, in diferite dis

cipline, nouă la număr de această dată, cum 
foarte rar se întîmplă.

Laureații noștri sînt din generații diferite, '88 
fiind pentru unii anul viguroasei împliniri, pen
tru alții cel al altor dovezi de talent și dăruire. 
Cu toții insă au luptat, alături de cetla'țî 
sportivi de frunte ai țării, animați de un sin
gur gînd : creșterea prestigiului României so
cialiste în arenele lumii. Iar dacă au izbmdit, 
nu pot fi decit mîndri, cu conștiința datoriei 
împlinite, drept care nouă ne rămine să ie 
mulțumim și să le urăm satisfacții dintre cele 
mai alese și în viitor. Spre gloria sportivă a 
patriei I

Prima în ancheta Asociației Presei Sportive este — pentru a < 
Reprezentanta unei școli care nu mai are nevoie de nici 
însăși DANIELA SILIVAȘ este un nume pe seama căruia a t
Cu un an mai înainte, acest produs pur 

uimea lumea prin izbînda de la Moscova — 
pene“ — o salbă ce mai strălucise o singură 
românce. Al Nadiei Comăneci.

în ’88, Dana și-a serbat majoratul. în 
minică a lui septembrie^ Ziua în cafe a 
dei, marea revanșă după individualul compus, 
trei ori pe cel ’ mai înalt catarg, după 
mulțimea spectatorilor șl i-au smuls aplauzele 
crescută la școala muncii de cînd avea șase 
pinelor", bîrna aceasta buclucașă ce i-a adus 
și mondială la senioare — dar i-a pricinuit 
puțin la J O.

pentru a cita oară ? — o gimnastă, 
io prezentare. După cum 

pe seama căruia a curs multă cerneală.
al Devei sportive (legitimată la C.S.Ș. Cetate! 
de patru ori aur și o dată argint la „euro- 
dată ia pieptul unei gimnaste. Tot al unei
viață, la 9 mal. în sport, într-o zi de du- 

venit, în întrecerile pe aparate ale Olimpia-
Flnal de apoteoză, cu steagul țării Înălțat de 

recitaluri ce au ținut cu răsuflarea tăiată 
consacrării pentru o campioană a muncii, 

ani numai și urca prima oară .puntea sus- 
afirmarea — campioană europeană de junioare 

uneori, se mai întîmplă, și necazuri. Mai

Este un adevăr, între multele, că fiecare 
mare competiție are eroii săi, performeri 
care intră nu doar în istoria sportului, 

dar și în legenda lui. Așa cum a fost socotită, 
la a 24-a ediție a J.O., o atletă pe nume 
PAULA IVAN. Cine a uitat oare turul de o- 
noare în care eșarfa tricoloră a fluturat drept 
însemn de biruință în fața tribunelor arhipli
ne ? Fiindcă sportiva de la un club bucureștean 
denumit tocmai... Olimpia biruise într-o cursă

unică, încheind 1500 de metri de alergare cu 
o dezinvoltură fringind orice drept de replică 
al unor partenere rămase la o distanță respec
tabilă, impusă de cea devenită noua stea a 
semifondului mondial — demnă, cu adevărat, 
de întreg respectul. Iar totul s-a petrecut după 
o altă alergare, pe distanță dublă, în care tînăra
(25 de ani) plecată spre înalta performanță 
dintr-o comună giurgîuveană sosea a doua, dar 
cu cel mai bun timp al carierei.

Yatile Pușcașu

RODICA ARBA șl OLGA HOMEGHI apar iarăși în top. Pentru că, orlcîte valuri 
vin șl trec, o barcă îșl continuă alunecarea temerară pe apele lumii. Este a cano
tajului nostru, a altei școli românești (și tot una a muncii). Olga si Rodica au. ase

menea tuturor echipajelor renumitei flotile, palmele însemnate de trudă, fiindcă altfel nici 
că se poate să porți aura invincibilității ani la rînd, să menții proba de 2 rame drept 
specialitate românească, să învingi, la vîrsta deplinei maturități sportive, cu toată vigoarea 
și autoritatea tinereții, precum au făcut-o canotoarele de la Dinamo București (și) la ultima 
Olimpiadă. Sărut 
nobilă a muncii.

mtinlîe, fetelor, cum e obiceiul la români, mîinile voastre cu pecetea

Fără doar 
poate, una 
cele mai 

surprize 
mare, pe atît da plă
cută — a reprezen
tat-o, înțre 
tricolorilor 
reușita lui 
PUSCASU. 
sportivul de

Și 
din 

mari 
pe cît de

faptele 
la J.O., 
VASILE 
Nu că 

la Steaua

București ar fi fost 
un necunoscut, nu că 
ne-am fi îndoit de 
puterile și sîrguința 
lui, dar voinicul por
nit în viață din Bir- 
săneștii Bacăului îm
plinise, totuși, 32 de 
ani, iar dacă avea o 
vitrină plină cu tro
fee, acestea erau

..doar" de argint sau 
bronz mondial sau eu
ropean. Peste toate, 
oamenii aceștei dis
cipline nu trăiseră 
vreodată bucuria cîș- 
tigării aurului, după 
cum categoria 100 ki
lograme avea un alt 
favorit de necontes
tat, de neînvins pînă

atunci. Vasile al nos-, 
tru a crezut însă în 
șansa vieții lui, s-a 
bătut pînă la capăt 
pentru ea și a urcat 
pe treapta de sus a 
podiumului olimpic, 
unde, cît e el de pu
ternic, nu și-a putut 
stăpîni o lacrimă a 
fericirii.

Paula Jvan

Rodica Arba _Olga Homeghi

Ornai pilduitoare deschidere de drum pentru olimpicii noștri nici 
prima zi de participare la ediția

___ » —  ..—S' — i- — O/ATl

nu se putea : în chiar < 
.___  ____ ______ ___ , i cu numărul 24 a grandioaselor dispute de sub semnul
celor cinci cercuri olimpice, SORIN BABII — vă amintiți, nu-1 așa? —■ intra tn 

cartea de aur a tirului. Victoria trăgătorului de la Steaua în proba de pistol liber, o victorie 
limpede în final dar .nu înainte de emoțiile concursului propriu-zis, a venit în con
tinuarea împlinirilor reprezentanților acestei discipline. Așa cum situarea lui Sorin pe locul 

o distanță aproape insesizabilă de încă o 
nervilor de oțel dovedite convingător de un

de

viitor pe 
noastre ?

dacă vreți, și GABRIELA POTORAC, al cărei 
talent a irumpt abia in lunile din urmă, însă 

o vigoare generind anticipări dintre cele 
optimiste : triplă medaliată Ia „europenele" 
juniori (aur la bimă — ce execuție pe

al patrulea la pistol cu aer comprimat, la 
medalie, a venit întru confirmarea talentului și 
tînăr (25 ani) mare campion.

Revenită în lupta cu timpul după ce a 
cîștigat o altfel de luptă, cu propriile li
mite ce păreau reduse amenințător, 

NOEMI LUNG a izbutit premiera unui argint 
olimpic pentru națația românească, a mai 
adăugat un bronz, tot in procedeul-procedeelor 
(se înțelege), dar înainte de orice a oferit o 

tînărul (20 ani) spor
tiv de la . Dinamo 
București, îșl are lo
cul !n top pentru teh
nica sa, care a per
mis, după 12 ani, u- 
nul pugilist român să

pildă de dăruire față de sport, de tenacitate și 
patriotism. Iată de ce medaliile maramureșen- 
oei — legitimată Ia C.S.M.S. Baia Mare — au, 
nu ne sfiim să repetăm, sclipiri de aur. Ta
lent, ambiție, seriozitate stau laolaltă și aștep
tăm cu încredere viitoare’.. confirmări.

Sorin Babii Noemi Lung

area popularita
te a boxului 
este încă o dată 

confirmată prin însăși 
această alegere. Ade
vărul e că DANIEL 
DUMITRESCU, foarte

urce din nou treptele 
ringului olimpic pen
tru o finală. Ceea ce 
înseamnă, nu-i așa, o 
performanță. Și dacă 
o clipă de neatenție 
l-a împiedicat să

schimbe argintul în 
aur, nu ne îndoim că 
Daniel se va prezen
ta mai cutezător, mai 
abil la ora disputelor 
de mîlne. Are din 
plîn, și resurse, și 
timp.

bîrnă are băcăuanca, legitimată la Sport Club!), 
triplă medaliată la J.O., unde a fost totodată 
a patra la individual compus. Debuturi cu 
aplomb de mare sportivă, după care un singur 
cuvint îi stă înainte, în anul cînd împlinește 
16 ani, elevei Potorac. Ați ghicit, e vorba de 
confirmare. Cît mai frumoasă. Foarte posibilă 
șl cît de curlnd. , Daniel Dumitrescu Gabriela Potorac

Rugbyul românesc și-a trecut tntîia oară In palmares o victorie pe terenul uneia din
tre marile forțe din lumea balonului oval recentul 15—9 din Țara Galilor făcînd să 
se vorbească mult, în cuvinte alese, despre sportul nostru. între autorii răsunătorului 

succes, GELU IGNAT, autor de puncte ca și în celelalte partide ale anului, dar mal întii 
un „dirijor" plin de inspirație al jocului de pe Arms Park. El, originarul din Văculeștii 
Botoșanilor, titularul Stelei îți va vorbi mereu de succesul echipei, de Rădulescu, Mura-
riu, ion, Fulina și ceilalți, conștient că rugbyul înseamnă, prin excelență, un sport colectiv. 
Ierarhiile sînt însă, în general individuale.»

Isprăvile lui NI
CU VLAD le 
știu și coipiii. Cel 

ce oferea un generic 
TV Olimpiadei de la 
Los Angeleș, prin 
sublimul efort în în
cordarea totală, are o 
biografie sportivă cu
prinzătoare la 25 de

ani. Și-a mai comple- 
tait-o în toamnă, ar
gint olimpic, o meda
lie socotită însă una
nim din ce! mai pre
țios aliaj. Pentru 
simplul motiv că hal
terofilul de Ia Steaua 
părea iremediabil sto
pat din drumul către

cepe cu aceeași literă 
cu care începe... vo
ință. Sau, dacă pre
ferați, victorie. Pe 
un plan sau pe altul 
la mulți ani și multe

podium de un trau
matism. Voința sa 
uriașă l-a readus a- 
colo unda îi este lo
cul, Vlad fiind, în 
fond, un nume ce în-

Tuturor Iaureaților, 
izbînzi!

Pagină realizată de Geo RAEȚCH1

Gelu Ignat Nicu Vlad
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Daniela Silivaș, troi 
medalii de aur

Există, iată, ,
Aparate *■
Producătoare
De . carate !

Halterofilului Nicu Vlad 
care, pe podiumul de 
premiere, a aflat că este 
tatăl unei fetițe

Te gîndiseși : — Ce păcat 
Că acest micuț copil
E fetiță, nu băiat, .
Sâ il fac halterofil !•

»
«I

PREFERINȚE
ARTISTICE

6 Cireașă :• Florin Piersic ; 
© Cojocaru : llarion Ciobanu ; 
© Liliac : Eugenia Maci; O 
Popa . Mircea Diaconu j • Că- 
lugăru : Petre Popa ; • Pistol: 
Cornel Vulpe ; • Burlan : Ma
ria Ploaie ; » Doboș t Olga
Bucătaru : • Speriatu : Florian 
Pillis.

Kodica Arba și Olga 
Homeghi, învingătoare în 
cursa dc „2 rame*

Dacă în finală
Publicul le-aclamă,
Fără îndoială
Sînt de pus în ramă.

Paula Ivan, „aur și ar
gint"

Prin deplin efort.
Ritm și fantezie.
Este pentru sport,
O bijuterie 1

Vasile Pușcașu, cam
pion Ia lupte libere

N-am crezut că s-ar putea
Scoate aur din ... saltea 1

Gabriela Potorac, mem
bră a echipei olimpicede gimnastică

Pe-al întrecerii parcurs 
Și Ia primul tău concurs 
într-un ritm foarte vioi 
Sări drept pe lo-cul doi

Sorin Babîl, medalie do 
aui Ia pistol liber

Vorba ceea, dintr-un foc. 
Nimeri 'pe primul loc.

ADRESE PREFERATE
Alergătoare : str. Gazelei ; • 

Alpinist : str. Crestei; • Ar
bitru : str. Fluierului ; • Ar
cașul : str. Arcului ; • Arun
cător : str. Discului ; • Bo
xer : str. Cântarului : • Canoisi : 
str. Apei ; • Crosist: str. De
pășirii ; • Gimnast: str. Tur
neului ; • Parașutist: str.
Aeroportului ; • Pescar : str.
Morunului ; • Turist : str.
Drumețului.

Prima parte a campio
natului s-a încheiat. Dinamo 
și Steaua, ta „NIȘTE BĂ
IEȚI GROZAVI", continuă 
..CURSA" pentru primul 
loc în clasament. Tot in 
„TRENUL DE AUR" se află 
și Victoria, ca și „MIRACO
LUL" F. C. Inter, de unde 
se vede că _NU E UȘOR 
CU BĂRBAȚII"

Dar .ANUL SOARELUI 
LINIȘTIT" se dovedește 
prielnic pentru Corvinul, 
deși a avut oarecare RE
ZERVA LA START- ; Fla
căra se simte bine la 
„HANUL DINTRE DEA
LURI" ; _U“ Cluj-Napoea,
manifestind -TENTAȚIA" 
spre o poziție lipsită de 
surprize — ca și F. C. Olt. 
care a făcut -INTERCEP
ȚIA" unui ioc 8 onorabil. 
Așa că le putem spune li
niștit : ZlMBIȚI. VĂ
ROG" !

De la locul 9 in jos, 
începe „JOCUL COINCI
DENȚELOR". F. C. Argeș

Pierdut vechile— deprin
deri (proteste, faulturi etc.). 
Găsitorul este rugat să 
nu mi le restituie. 

mai „PRIVEȘTE ÎNAPOI" 
înspre „TIMPURI DE VI
TEJIE" ; F. C. Bibor, proas
păt promovată, dă un a- 
devărat EXTEMPORAL LA 
DIRIGENȚIE"; Sportul Stu
dențesc trăiește cu „A- 
MINTIRI DIN COPILĂRIE".; 
Universitatea Craiova nu 
uită „UIMITOARELE A- 
VENTURI ALE MUȘCHE
TARILOR" și ne tot promi
te „RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR"; Oțelul, care a avut 
o „MISIUNE SPECIALĂ" 
in Cupa U.E.F.A., -nu e-a 
dovedit „MESAGERUL IN
VINCIBIL". deoarece și în 
clasament a făcut un „VI
RAJ PERICULOS", iar Ra
pid. care se bucură de a- 
tîiea „LOCURI ÎN INIMA", 
aflindu-se mereu „SUB 
SEMNUL DRAGOSTEI", 
promite .EVADAREA" din 
zonă.

De aici încolo este c a- 
devărată .ÎNTUNECARE". 
-LUPTĂTORII DN VALEA 
MISTERIOASA". S.C. Bacău 
și F.C.M. Brașov, paradoxal,

PROVERBE POLISPORTIVE
FOTBALIST : Dacă tăceai... pe teren rămîneai.
HANDBALIST ; Ce-șl face omul cu mina lui este... ocazia de gol. 
JOCHEU : Nu spune hop pînă nu ai... trecut liziera cu apă. 
SUPORTER : Mulți văd, .puțini înțeleg... regulamentul de joc. 
TENTSMA.N : Unde-r doi... partida începe.

Nu spun un lucru ncu, 
măcar, 

Dar chiar dacâ-1 repet,
nu strică 

Cînd cad popicele, e clar 
Că popicarii se ridică I

se află în „INFERNUL DIN 
ZGÎRIE NORI"; iar F.C. 
Farul nu prea își tine e- 
chilibrul pe „GHEAȚA 
VERDE".

În sfiișit, A.S.A. Tîrgu- 
Murcș, „SINGURATICUL 
GHINIONIST". anunță c 
„ALO, ATERIZEAZĂ STRĂ
BUNICA" in Divizia B.

Dar iarna „ȘI ASTA VA 
TRECE", iar la vară, după 
„ULTIMA INTILNIRE", vom 
vedea care echipe au luptat 
cu adevărat și cine au fost... 
„FIGURANȚ1I".

D. C. MAZII.U

DE GINDIT
Factorii poștali nu au nici 

o contribuție la mutările date 
în plic.

Ceasul de control ar trebui 
sâ fie și deșteptător ca să tre
zească pe cei care sînt gata să 
întirzie o mutare.

Dacă s-ar organiza un tur
neu numai al ospătarilor, toți 
ar prefera remiza.

Făcînd remiză pe neaștepta
te, un jucător se uită pe. po
dea în căutarea jumătății de 
punct pierdută.

LOCALITĂȚI PREFERATE DE...

Handbaliștii „tiîcolori" 
au cucerit „Trofeul Car- 
pați",

Îmi folosesc iar versul,
Fiind convins deplin, 
Că-și vor menține mersul, 
Pe-același drum... alpin !

Corina Pcptan, cam
pioană mondială de șah, 
la categoria 10 ani.

Din splendidul debut, 
E bine să se știe, 
Că titlul obținut, 
Nu-i o .. copilărie J

Celor trei- echipe de 
fotbal calificate in „sfer
turile de finală" 

Prin prestații „ca la carte", 
Jocul să le meargă strună 
Și s-ajungă mai departe, 
Separat, dar împreună.

Sportivul ingtmfatTe văd plin de ingimfare 
Cum cu alții te intrecL 
Înțeleg de ce ești mare l Ai un metru și' optzeci.

MINIRĂVAȘE
Unor cicliști 

Peste dealuri, peste văi 
Inc-o roată, măi flăcăi J

Unui portar
Nu a primit gol în toate
• etape... suspendate I

La C.M. de la Sapporo 
hocheiștii echipei de ti
neret au avut o excelen- tă comportare.

Un joc firesc. 
Al frumuseții, 
Cînd folosesc... 
„Oglinda gbetii"

Ecbipei masculine de 
pop,ce. Aurul Baia Ma
re, care a «iști ral '• 
treia oară C.C.E.

Cistigînd ca In trecut, 
Ați luat un trofeu In plus. 
Deci popicele-au căzut. 
Voi, în schimb, ați rămas sus.

Unui talentat handba
list

Cînd, la meci, în formă bună, 
Pui pe minge monopol, 
Ce-i în mînă nu-i minciună, 
Ci. mal totdeauna, gol.

Unui arbitru
Intră-n teren Anul Nou 5
Cu ce număr pe.„ tricou t

Unui alpinist
A primit felicitare.
Chiar de la o ...trecătoare I

La C.E. de la Cardiff 
halterofilii români au 
urcat dc multe ori trep
tele podiumului.

In ce privește 
Viitorul.
Luați, firește... 
Ascensorul 1

PASE
•— Lupu a pornit la atac, dar 

a fost stopat de Ciobanu.
—• Scînteie a jucat bine la 

început, dar s-a stins pe par
curs.

— Pistol a țîșnit ca din p ișcă.
— Pal a străluci* în apărare.
— Jocul lui Varga este foar

te elastic.
— Cămătaru a dat două go

luri de aur în meciul cu Bul
garia.

— Pană a pătruns în careu, 
dar a fost luat cu fulgi cu tot, 
de apărători.

— Mingea trasă de Barba a 
ras bara.

— Cojocaru a făcut o foar
fecă.

Alergător : Finiș-Bihor; •
Alpinist: Piscu-Mare-Vaslui;
• Arcaș: Săgeata-Buzău ; •
Aruncător : Sulița-Bacău; •
Bober : Neaua-Mureș i • Bo
xer ; Falca-Cluj î • Ciclist: 
Tur-Satu-Mare : • Fost spor
tiv : Tomnatie-Blhor; • Fot
balist dur: Tâlpl-Neamț; •
Handbalist: Poarta Albă-Con- 
stanța ; • Jocheu t Herghelia- 
Mureș ; • înotător ; Apa-Satu- 
Mare ; • învinsul t Amaru-Bu- 
zău î • Medic: Ser-Satu-Ma- 
re ; • Pescar : Ștluca-Timiș ;
• Popicar : Bila-Ilfov • • Se
lecționer : Tria-Bibor; • Spa
dasin ; Teaca-Bistrlța Năsăud ;

NUANȚE
• Una e să joci un fotbal 

spectaculos și alta e să te dai 
în™ spectacol.
• Una e să tragi cu Șpițul 

și alta e să tragi cu șprițuL

• Una e să te antrenezi la 
stadion și alta e să te „antre
nezi" la restaurantul STA
DION.
• Una e să fii un portar 

inalt și alta e să fii... LUNG,

• Trăgător ; Salva-Bistrița Nă- 
săud ; • vioător: Dropia-
Constanta.

ALTE LOCALITĂȚI

PREFERATE DE..
ALBU ; Var-Sălaj ; BABA « 

Girbova-Alba ; BALAUR s
Zmeui-Iași ; BARBA : Rași-Il- 
fov ; BLID Olari-Gcrj ț BUR
LAN : Apa-Satu Mare *, CIO
BANU : Mielușei-Gorj ț CI
REAȘĂ ■ Livada-Botoșani ; CO
JOCARU : Ciobanu-Argeș 5
CROITORU : Nădrag-Timiș J
DUDA : Vis-m.-Olt ?, LĂCĂ
TUȘ : Poa.’ta-Vure? •, LILIAG s 
Boboc-Buzău ; LUNG : Plop- 
Hunedoara ; LUPU : Stina de 
Vale-Bihor ; MORARU : Moa- 
ra-Suceava ; POJAR : Arșița- 
Vaslui ; SPERIATU : Pitulați- 
Brăila : ȘOARECE : Lilieci-Ba- 
cău : ȘOIMAN : Vulturi-Con- 
stanța : TURCU : Viziru-Brăi- 
la ; ȚÎRA : Ușurei-Vilcea
URSU : Birlogu-Argeș ; VAR
GA : Alunu-Hunedoara; VA- 
MEȘU : Ilotarele-Vflcea ; ZA
RE : Zorile-Constanța.

i
Unei scrimere

Au coloborot: Joci BERARII), Teodor FRASIN, THi GHEORGHIU - Voslui, Nicolae MÂRGlNEANU. 
V.D. POPA și Nelu OUINTUS. Desene : Al. CLENC1U.

Mascată, ei nici nu-i pasă ț 
Face-o «figură... frumoasă !



Jli ntre marile ctitorii ale anilor de intensă emu-

I
lație constructivă, de prefaceri pe multiple pla
nuri din epoca pe care cu toții o numim, cu 
mindria de a-i fi contemporani, „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", ampla competiție na
țională Daciada se înscrie intr-un mod aparte, consti

tuind — cum cu justificare deplină s-a spus — o ade
vărată Olimpiadă a sportului românesc. încă de la . 
prima ei ediție, Daciada a adunat — din sute și sute,. 
cu timpul din mii și mii de întreceri și alte acțiuni — 
un mare fluviu al participării tuturor vîrstelor 
fa acest obiectiv de importanță socială care poate fi 
definit astfel: sănătate prin sport. In directă legătură 
cu alte și alte înalte obiective ale edificării socialismu
lui in patria noastră, statuate prin programul partidu
lui, cu adeziunea unanimă a cetățenilor țării, „spor
tul pentru toți" înseamnă o emulație continuă, spre 
binele și mai binele tuturor, o aspirație și o împlinire 
mereu și mereu „la zi",

PUTERNICĂ AFIRMARE A TRADIȚIILOR VALOROASE
.... » _

MMi

DE LA „SPORTUL
Daciada s-a dovedit a fi 

un bogat rezervor de talente, 
care ies permanent în relief 
prin 
itor 
s-a 
mai 
tru __ __ „„JBBI_ ,

Concretizind aceste afirma
ții. ne von» referi la un ju
deț — Ialomița — ca ți ano
nim în aria peifom-antei cu 
două decenii tn urmi. Fără 
r-ri un K de tradtie -rest 
județ ai-a ereat deCuI de 
ent na Qeas spre aCrsare. 
^-==1 pas" Prin scrimă. Un

hfl peda^oc totodată. Xieotoe 
MEMătescw. es-e ce! eare a
~-Aoăia. ritess va’or- aulen- 
• re. pe eere Ie-a mode’s! 
■cei ca răbdare de artizan 
*tocindu-3e in Totul repu- 
tflean de s.be. In-ua! la n-i- 
~--i-.il juniorilor, apoi si al se- 
wfertor. Mumele tert Lauren- 
tiu Filipoin. Marius Florea,

intermediu] competiți- 
de masă. Este — cum 
recunoscut — cadrul cel 
adecvat de selecție pcn- 
toate ramurile de sport.

pildă, la Mahmudia, la „Fes
tivalul sportului tulccan". Si- 

. gur, programul ambițioaselor 
întreceri ...cuprindeft, si . bas
chet, ,.v<țlei,_ fotbal ele., dar Și 
tradiționalele concursuri cu 
bărci pescărești. Erau la star
tul acestor „regate" cu o sin- 
guță mare probă — lotca — 
mulți tineri din Deltă, flăcăi 

înainte obișnui)! de copii să vislee-scă 
la babaîcă pe întinderile ne- 
sfîrșite ale ghiolurilor. Erau, 

' însă, și antrenorii de la sec
țiile nautice din orașul Tulcea, 
cu decanul lor in h descoperi 
talente, prof.
Dar, 
erau 
sași 
Ivan Patzaichin, 
și alți invitați de onoare la 

aceste sărbătorești festivaluri, 
în Deltă, dezvoltarea pe plan 
superior a tradițiilor valoroa
se ale sportului românesc a 
însemnat o contribuție majo
ră la salba de strălucite»: o 
medalii olimpice și mondiale 
ale caiacului și carioei noas
tre.

Cînd antrenorii gălățeni 
Gheorghe și Nciu Gospodi
nov au plecat în comuna Pis
au, spre a urmări o întrece
re ce se desfășura sub egida 
Daeiadei, cunoșteau bine tra
dițiile sportive locale, 
cheamă 
în mod ; 
au mai < 
curs de 
ții celor 
spre destindere si intiicîate 
în voinicie — ridicau os'a do 
la căruță, eu roți cu tot. A 
cîștigat fiu! unui muncitor 
ceferist, elevul Nicu Vlad, 
spre bucuria bunicului din
spre mamă, om energic în ti-

a,

Regulamentul Daeiadei c 
cia.r:; inainle de a face cu- 

. noscui ce reprezintă „— pen
tru întregul tinerel, pcutru 
toți oamenii muncii de Ia 
orașe și sale — această mare 
■competiție sportivă nrrtio
înainte de a-i', arăta., nscmrca; 
„dezvoltarea intensă și mul
tilaterală a educației fizice și 
sportului de masă", i 
deci de toate, DACIADA IȘI 
PROPUNE SA DEZVOLTE 
PE UN PLAN SUPERIOR 
TRADIȚIILE VALOROASE 
ALE SPORTULUI ROMA
NESC.

Tntr-adevâr. slrăbătînd cu 
pas de reporter etapele aces
tei îndrăgite competiții. nu 
de puține ori am iniilmț or
ganizatori care aduceau ir. a- 
renele tot mai moderne ale 
Daeiadei parfumul tradiții’or 
sportive locale. Am fost, de

Igor Lipalil. 
mai presus de toate, 
în dreptul startului in- 

talenteîe "descoperite — 
~ ‘ Vasile Diba

PENTRU TOȚI", LA PERFORMANȚA
Marius C'ru- 

într-o echipă, 
sabreri ialbmi-

nerețe, fost podar pesi,, apa 
Șiretului. Acum, centrul de 
haltere din comlfna Piscn. ace 

•la ..colțul SRprtiv" recoi-.k,^. - 
le lui Nicu Vlad, iac mai jos, 
intr-o ..^coloană ncsfi.șd.i'. 
sînt inserate mulțimea recor
durilor de început: cele În
calc.

Așadar,- Daciada își propu
ne să dezvolte, in chip, prio
ritar, tradițiile valoroase a)e 
sportului românesc. De aici. . 
desigur, și „Cupa Predeal 
100“, care invită — în luni 
februarie — pe toți ..alpinii" 
la întrecerile ce vor marca 
100 de ani de la desfășurarea 
primului concurs pe selvitr: 
in orașul Predeal (acum, fru
moasele tradiții sportive lo
cale iși au continuarea mo
dernă prin Liceul do sete din 
Predeal). Apoi, „Cupa șalelor 
dunărene", găzduită ,in f.e 
re toamnă la Șvinîța, 
sportivi sosiți de peste te! 
vapoarele de dimineață, 
mingi de volei și baschet, 
fanfare și ansambluri vț-s
de pionieri, clocotind precum, 
odinioară, vechile Cazane. Li 
Slănie-Prahova se sosește tot 
dimineața, tradiționalul cros 
are loc către ora prînzulu'. 
cînd participanții din toată 
țara au încheiat eu viz tarea 
expozițiilor anume org-m .rat 
eu acest prilej, cînd cocul 
foștilor atleți e gata să in
terpreteze marșul „Aleargă 
pentru sănătatea ta“, clnd 
Paula Ivan a sfîrșit cu auto
grafele. Da, în multe locuri 
din țară. organizatorii ș,-.-ni 
propus să dezvolte pe un 
plan superior tradițiile valo
roase ale sportului românise!

•a- 
cu
cu 
c u

Petre Badea și 
tiu. Constitui ți 
foarte tinerii 
țeni au promovat in Divizia 
A. au ajuns chiar pe po
dium. O parte dintre ei au 
activat, un timp, și in echi
pa campioană a țării. Steaua. 
Acum, 
scrimă 
Școlar, 
manță 
certă valoare, pe Cătălin Fra
sin. recent campion republ - 
can de juniori I. un pos.bil 
titular $i al Jotuhii mare" 
de seniori, cum anticipează 
specialist ii.

Atletismul ialomițean a 
la rindu-i. o viguroa

să sportivă, pe Tudorițs Chi
ria. acum la clubul Olimpia 
București, componentă a lo
tului republican de senioare 
în proba de 800 m dar anun
ță cel puțin alte două ele
mente de mare perspectivă 
în probe pe distanțe lungi. 
Iulian Sgură și Nicolac Cin-

Slobozia și centrul de 
de aici, de la C. S 
a propulsat in perfor- 
un alt element de

Ia

tăbiiiț (1500, 3000 și 5000), 
precum și o viitoare penla- 
tlonistă, Rodica Comșa. Me
ritele aparțin antrenorului I. 
Neacșu. neobosit căutător de 
talente, mai ales din mediul 
sătesc.

Handbalul cu o echipă fe
minină in Divizia B. voleiul, 
'cu cel puțin un nucleu de ti
nere cu reale cal tăți, tenisul, 
intr-o permanentă sporire a 
rîndurilor celor dornici să i 
se consacre si. de curind. ju
do, cu un inedit ceniru la 
Țândărei. iată doar cîteva 
dintre punciele de reper ale 
pe-formanței în devenire pe 
meleagurile ialomițene.

Tiberiu STAMA

Și se 
că le-au valorificat 
adecvat, de vreme ce 
organizat și un con- 
halterc pentru nepo- 

' care, duminica 
și in ti ic

Vasîle TO” A5J
A

ACTIVITATE CONTINUA IN UNITĂȚILE DE

INTERES SPORIT CREȘTERII
ZESTREI MATERIALE

lm-
Și

Daciada. cu noul ei suflu 
orlmat activității de masă 
de performanță, care a gene
rat. an de an. rezultate tot 
mal bogate, se înscrie pe agenda 
mișcării noastre sportive și ca 
o întrecere în care dragostea 
șl pasiunea pentru exercițiul fl- 
zlo au impulsionat viguros e- 
nergHle șl in direcția creșterii 
bazei materiale a sportului. 
Tineri șt vtrstnici. dincolo de 
programele lor zilnice. în tim
pul liber, chtar în ceasuri de 
seară s-au consacrat cu strg 
amenajării de spații necesare 
practicării diverselor sporturi. 
Emulația declanșată de „Olim
piada românească" tn rtndurile 
elevilor școHl nr. 1 din Mizll 
a dat naștere unei baze multi
funcționale cu terenuri de bas
chet. handbal șl volei, iar la 
Valea Călugărească locuitorii 
așezării au înălțat un stadion 
comunal avînd tribune cu o 
capacitate de circa 2 500 locuri ; 
constructorii din Tg. Mureș, 
mai exact cel aparținînd 
TAGCM. dintr-un vechi atelier 
au făcut o sală modernă de 
sport, iar la Deveselu (comună 
limitrofă Caracalului), tatăl 
campionului de box G. Bălășoîu 
a amenajat, în propria curte, 
un ring do box cu tot. ceea ce 
este necesar unei minibaze 
sportive.

Exemplele ar putea continua, 
întructt harta acestor realizări 
este extrem de cuprinzătoare, 
dar ne oprim aici pentru a 
releva tn alt aspect: interesul 
St contribuția unor întreprinderi

la mărirea zestrei materiale a 
sportului românesc. Nu ne vom 
referi în rîndurile ce urmează 
la I.P.L Reghin, la „Zimbrul" 
din Suceava, la „Flacăra 
șie- din București, toate 
noscute pentru produsele __
ci am vrea doar să am'ntim. 
pe scurt, eforturile creatoare 
ale unor întreprinderi care, a- 
pUcînd consecvent politica par
tidului, privind limitarea șl 
lichidarea importurilor, au tre
cut la realizarea unor mate
riale de producție indigenă, cu 
caracteristici și performanțe a- 
semănătoare sau chiar supe
rioare celor realizate în alte 
țări, cu tradiție în domeniu. 
In acest sens, am menționa a- 
cum pe cele ce sprijină miile 
de practicanți ai turismului și 
alpinismului. Este vorba de 
I. T. „Drum Nou" Oradea, pro
filată pe corzi de alpinism din 
poliamidă. brevetate de Jngine- 
rul-alpinist Ovidlu Mărcuș, de 
„Electro" Sf. Gheorghe, spe
cializată tn ploleți și colțari. de 
cooperativele brașovene „Mun
ca Manuală* (rucsacuri) șl 
„Progresul* (saci de dormit și 
pufoaice), ....................
rea șl 
surselor 
dențiat și 
dispunem „____  _______
diversificarea bazei materiale 
a sportului românesc, contri
buind la imprimarea unu! nou 
suflu activi-tățll de masă șt de 
performanță.

Ro- 
cu- 
lor.

care prin ldenttfica- 
valorificarea 

proprii au 
rezervele de 

pentru lărgirea 
bazei

loan NOVAC

Unitățile de bază... Iată 
noțiune care, putem spune, 
lipsește d:n nici uttul din 
cumentele cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice 
și sportului. Firesc. întructt 
unitatea de bază — din școli, 
institut!! do învătăm’nt supe
rior. întreprinderi, cooperative 
meșteșugărești unități militare 
— este temelia pe care se con
solidează ..edificiul" 
fizice și sportului. ______ _
care au menirea să „contribuie 
mai activ la formarea tinerel 
generații, la menținerea și în
tărirea sănătății, la asigurarea 
unor forme variate și 
de rccreere a maselor, 
terea capacității lor de 
Cît de important este 
vltatea sportivă de masă să În
semne un adevărat ..foc conti
nuu" la acest nivel T Iată ct- 
teva răspunsuri. edificatoare. 
Aurelia Suclu, șef al serviciu
lui sport de masă din 
C.N.E.F.S. : „Activitatea bine 
organizată, susținută. In unită
țile de bază este cea care asi
gură dezvoltarea intensă șl 
multilaterală a educației fizice 
și sportului, atragerea intrcgu-

o
nu 

do-

educației 
activități

atractive 
la creș- 
rnivncă". 
ca act-1-

largi de 
la orașe 
sistema-

lui tineret, a maselor 
oameni ai muncii de 
și sate în practicarea 
ti că a exercițiilor fizice, spor
tului . șl turismului... Către 
munca in unitatea de bază tre
buie concentrată atenția. nu 
către o «așa-zisă performanță» 
— cu echipe in tfalcgorîi «O- 
noare» sau «Promoție», de pil
dă — dar neglijîndu-se activi
tatea de masă cuprinzătoare, 
cea in stare să genereze și a- 
devărata performanță". Ce nr 
spune N. Dragu președintele 
C.J.E.F.S. Buzău T. „Unitatea 
de bază este centrul vital al 
activității sportive do masă. 
Chiar și al celei de performan
ță. Celula asupra căreia dacă 
acționezi bine 
obții rezultate 
neglijezi, n-al 
dut. De la noi 
nut seamă de

șl perseverent 
bune. Dacă o 
deeît de pier- 
dln județ au țl- 
acesl adevăr și

rczulțaio 1>un» asa
sini C:>n V|

din Buzău,
Bin. So it. și 

alâ șî „.iis-ii-i 
spori. D.

au obținut 
ciatii cum 
IACM și Chimia 
Metalurgistul din 
altele". Tn final, ia 
unu! vechi om de
Dimitriu. secretar al C.’ '■ ’ S.
Bacău. „Este simplu d,- țol. Or
ganizezi bine munca in v-iulă- 
țile de bază, mobilizezi lozic 
forțele in scopul propus, 
asigurat «explozia-.
Exemple bune? Tn întreprin
deri — l.M.U. Bacău, in uitiUți 
de învățămînt — Școala 1!» Ba
cău. la sate — Bradul Dl>f- 
teana".

Nu fără 
obiectivele 
sportive este acela de trecere a 
centrului de greutate aȘuora 
unității de bază...

temei unul dintre 
mișcării noastre

Modesto PERRARINI
♦

Crosurile pe schiuri — prilejuri de a alerga si... iarna pen
tru sănătate, cu mic, cu mare, ca in această imagine reali

zată chiar pe sfrăzile orașului Cimpulung Moldovenesc

Rșsaoțu Jdminîrtrtțui wd W7TO BaoorețtL tW. V. Conta ll at P.T.T.& | tei aentraift H4S.TO y! lL50.Ni ooresp W.M.00| Interurban <37*. telex 10 330 romsp. Telefax! ox Nr. ilw.w 
Pentru rtrtlnlute abonamente prtn RompreafllateUa, teatorul export-Import presâ P.O. B. n-Ml telex 10373. prsflr Buourețti, Calea Gri vitei ar M-M io v tlpami l.P. .informa» ••


