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adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive
Dragi tovarăși,

La deschiderea lucrărilor Conferin
ței pe țară a mișcării sportive din 
Republica Socialistă România, doresc 
ca, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al Guvernului, pre
cum și al meu personal, să adresei 
delegaților și invitaților, întregului 
activ din domeniul educației fizice și 
sportului și tuturor membrilor orga
nizațiilor sportive din țara noastră un 
câlduros salut și cele mai bune 
urări.

Conferința mișcării sportive iși des
fășoară lucrările intr-o perioadă de 
puternică angajare patriotică, revo
luționară a întregului popor - gene
rată de cele două mari evenimente 
din viața patriei noastre, cea de-o 
45-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și cel de-al XlV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
- pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării în actualul cin
cinal și în perspectiva anilor 2 000, 
pentru înfăptuirea Programului parti
dului de fâurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Realizările fără precedent obținute 
în cei 45 de ani ce au trecut de la 
istoricul act revoluționar din august 
1944 — cu deosebire în perioada de la 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui, care a deschis o epocă de mari 
prefaceri in toate domeniile de acti
vitate, in dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, in creșterea potențialului eco
nomic și a avuției naționale - asi
gură transpunerea consecventă în 
viață a politicii partidului de creare 
a unor condiții tot mai bune de mun
că și viață pentru toți cetățenii, de 
ridicare a bunăstării materiale și spi
rituale a întregii națiuni.

In cadrul acestei politici, care por
nește de la principiul construirii so
cialismului cu poporul și pentru popor 
și care așează în centrul preocupări
lor făurirea unui om înaintat, cu o 
înaltă conștiință revoluționară, parti
dul și statul nostru acordă o atenție 
deosebită dezvoltării mișcării sportive, 
ca o condiție esențială pentru asigu
rarea vitalității națiunii noastre so
cialiste și integrarea tot mai activă 
a tuturor cetățenilor în întreaga via
ță economică și socială a patriei.

Beneficiind de condițiile deosebite 
create de partid și de stat, mișcarea 
sportivă din țara noastră a cunoscut 
în anii socialismului o dezvoltare 
fără precedent. Manifestările sporti
ve de masă, organizate sub mobili-" 
zatorul generic al competiției națio
nale „Daciada", atrag an de an in 
activitatea de educație fizică, în în
trecerile sportive un mare număr de 
copii, tineri și oameni ai muncii de 
la orașe și sate. In cadrul „Daciadei" 

s-au afirmat și se afirmă tot mai 
mulți tineri talentați, cu reale cali
tăți moral-politice, capabili să re
prezinte cu cinste mișcarea sportivă 
românească in cele mai mari compe
tiții internaționale.

Pentru bunele rezultate obținute in 
îndeplinirea politicii profund uma
niste a partidului și statului nostru de 
creștere a unui om sănătos, viguros, 
cu înalte calități morale, profesio
nale și patriotice, precum și pentru 
succesele obținute în întrecerile spor
tive de nivel național și internațional, 
adresez calde urări de noi succese 
sportivilor, activiștilor sportivi, tuturor 
acelora care, prin munca lor, au 
contribuit și contribuie la continua 
dezvoltare a activității de educație 
fizică in rindul maselor largi de oa
meni ai muncii, la creșterea neîntre
ruptă a prestigiului valorilor sportive 
românești.

Stimați tovarăși,

Deși s-au obținut succese impor
tante in diferite domenii ale mișcării 
sportive, trebuie subliniat că, in ra
port cu condițiile asigurate, cu obiec
tivele și sarcinile ce revin activității 
de educație fizică și sport, realizările 
nu se ridică la nivelul cerințelor, al 
rezultatelor obținute in celelalte do
menii ale construcției generale a so
cialismului in patria noastră, in acti
vitatea organizațiilor sportive - ince- 
pînd cu Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, cu federațiile 
de specialitate, consiliile județene, 
pînă la nivelul asociațiilor sportive 
din întreprinderi, sate, școli - trebuie 
să se acționeze mai hotărit pentru 
lichidarea lipsurilor și neajunsurilor. 
Trebuie, de asemenea, să se facă to
tul pentru a pune rezultatele obținute 
în sportul de performanță în concor
danță cu potențialul de care dispune 
țara noastră, cu exigențele și cerin
țele impuse de participarea la marile 
competiții sportive internaționale.

Pornind de la neimplinirile existen
te, participanții la Conferința pe țară 
a mișcării sportive trebuie să facă o 
amplă și exigentă analiză a muncii 
desfășurate de Consiliul Național, de 
federații, asociații și cluburi, pentru 
a determina o îmbunătățire substan
țială în domeniul educației fizice șl 
sportului. Așa cum ne-am propus în 
toate celelalte domenii ale vieții noas 
tre economice și sociale, și in activi
tatea de educație fizică și sport tre
buie să realizăm o calitate nouă, su
perioară din toate punctele de ve
dere. Pe primul plan trebuie situată 
desfășurarea unei ample activități de 
masă, în care să fie antrenați toți 
tinerii, toți cetățenii la practicarea e- 
xercițiilor fizice, a sportului și turis
mului. Cultura fizică de masă trebuie 
să fie tot mai strîns legată de acti
vitatea de producție, de procesul de 
invățămint, de viața și odihna cetățe
nilor, indiferent de virstă și de preo
cupări profesionale. Să facem in așa 
fel incit marea competiție națională

„Daciada1* să se afirme tot mai pu
ternic ca o largă mișcare a sportu
lui românesc, pentru legarea ei mai 
strinsă cu manifestările din cadrul 
Festivalului Național „Cintarea Româ
niei**, contribuind mai eficient la pe
trecerea in mod instructiv și educa
tiv a timpului liber, la formarea omu
lui nou, constructor al socialismului și 
comunismului.

In domeniul sportului de performan
ță - in care, pe lingă unele succese 
importante, se înregistrează și rezul
tate cu mult sub nivelul posibilităților 
- este necesar să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru organizarea 
întregii activități la nivelul cerințelor 
mondiale, pentru dezvoltarea in prin
cipal a ramurilor sportive cuprinse 
in programul olimpic și creșterea va
lorii performanțelor sportive românești, 
in vederea cuceririi de noi poziții 
fruntașe in ierarhia internațională, in 
mod deosebit la sporturile cu o bo
gată și valoroasă tradiție în țara 
noastră.

Așa cum arată întreaga experiență 
a mișcării sportive naționale și mon
diale, desfășurarea corespunzătoare a 
activității sportive, realizarea insâși a 
scopurilor ei majore nu se pot face 
decit in strinsă legătură cu o bună 
activitate educativă. Toate formele de 
practicare a educației fizice, între
cerile sportive trebuie să devină ade
vărate școli de cultivare a celor mai 
inalte trăsături morale specifice so
cietății noastre — spiritul de dăruire, 
dragostea de muncă și de efort, 
cinstea și modestia, spiritul de or
dine și disciplină, dorința și voința 
de autodepășire, devotamentul pentru 
onoarea colectivului reprezentat, pen
tru reprezentarea la cel mai inalt ni
vel a culorilor patriei.

Sarcini de cea mai mare importan
ță revin Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, federațiilor, 
asociațiilor și cluburilor sportive, care 
trebuie să-și îmbunătățească radical 
activitatea, să desfășoare o muncă 
mai bine organizată, in vederea în
deplinirii exemplare a tuturor atribu
țiilor încredințate, pentru asigurarea 
înfăptuirii unitare a politicii partidului 
și statului nostru în domeniul educa
ției fizice și sportului. Mari răspunderi 
revin sindicatelor, organizațiilor de ti
neret și copii, unităților școlare din 
cadrul Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului, care trebuie să acționeze 
cu mai multă energie și spirit de răs
pundere pentru lărgirea continuă a 
bazei de masă, pentru perfecționarea 
pregătirii și măiestriei sportive.

Este necesar, de asemenea, ca or
ganele și organizațiile de partid - 
județene, municipale, orășenești, co
munale - să se implice cu mai mul
tă fermitate în îndeplinirea hotărîri- 
lor partidului și statului nostru din 
acest important sector al vieții socia
le, urmărind îndeaproape activitatea 
care se desfășoară in unitățile eco

nomice, in școli și la sate, in cluburi 
și asociații.

Stimați tovarăși,
Mișcarea sportivă - al cărei nobil 

țel il constituie dezvoltarea unora 
dintre cele mai importante trăsături 
ale personalității umane - este che
mată să-și facă un titlu de onoare 
din a contribui in modul cel mai ac
tiv la lupta poporului român pentru 
promovarea ideilor de pace, înțelegere 
și colaborare intre toate națiunile, pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, avantajului re
ciproc, neamestecului in treburile in
terne.

In actualele împrejurări interna
ționale, grave și contradictorii, tre
buie făcut totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru renunțarea la 
modernizarea armelor nucleare și chi
mice și eliminarea lor completă, 
pentru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Pornind de la aceste cerințe funda
mentale ale epocii in care trăim, imi 
exprim convingerea că mișcarea spor
tivă din țara noastră va milita tot mai 
activ pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre sportivii tuturor state
lor și popoarelor, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu organiza
țiile sportive similare din toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, va acționa - in ca
drul organismelor sportive internațio
nale - pentru creșterea contribuției 
acestora la cauza păcii, securității, 
înțelegerii și colaborării in întreaga 
lume.

Stimați tovarăși,
Avind convingerea că întregul ac

tiv al mișcării sportive din Republica 
Socialistă România nu va precupeți 
nici un efort pentru a-și îndeplini, 
in condiții tot mai bune, sarcinile im
portante ce-i revin, în vederea dezvol
tării continue a educației fizice și 
sportului, in înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui nostru, urez tuturor sportivilor, tu
turor celor ce iubesc și îndrumă ac
tivitatea sportivă, obținerea de noi și 
prestigioase succese in cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și a celui 
de-al XlV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român - evenimente de o 
importanță deosebită în viata parti
dului, a întregului nostru popor I

Vâ doresc, tuturor, multă sănătate 
și fericire I

Urez succes deplin lucrărilor Con
ferinței I

NICOLAE CEAUȘESCU
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Luni, a început în Capitală 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive- . Iau parte delegații 
aleși de conferințele locale ale 
mișcării sportive, membri ai 
federațiilor , de specialitate, ai 
consiliilor Județene pentru edu
cație fizică și sport, ai clu
burilor și asociațiilor sportive, 
antrenori și sportivi fruntași, 
cadre didactice, activiști pe tfi- 
rîmul sportului, reprezentanți 
ai uiior ministere, instituții 
centrale, organizații de masă 
și obștești.
Participanții au primit cu deose

bit entuziasm și mare satisfacție 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele RepubHcii 
Socialiste România, Conferinței 
pe țară a mișcării sportive. 
Mesajul, prezentat de 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru ai Comitetului Politic 
Executiv, secretar a) C.C. al 
P.C.K., a fost urmărit cu multă 
atenție și deplină aprobare, 
fiind subliniat în repetate rîn- 
duri cu puternice aplauze. Cei 
prezenți au ovaționat și acla
mat cu însuflețire, au scan
dat numele partidului și al 
secretarului său general, dind 
glas sentimentelor de aleasă 
dragoste și prețuire pe care 
milioanele de sportivi din 
țara noastră, asemenea întregii 
națiuni, le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, recunoștin
ței profunde pentru grija mani
festată față de destinele spor
tului românesc, pentru condi
țiile create și sprijinul perma
nent acordat dezvoltării și 
perfecționării activității de edu
cație fizică și sport.

CONFERINȚELE FEDERAȚIILOR
PE RAMURI

Ieri . după-amiază s-au des
fășurat conferințele celor 32 de 
federații sportive și ale unor 
comisii sportive, la lucrările 
cărora au participat 3309 
delegați și invitați, membri 
ai comitetelor și comisiilor fe
derale, sportivi, antrenori, teh
nicieni, arbitri, activiști spor
tivi care au analizat, în spirit 
de exigență și responsabilita
te, activitatea desfășurată în 
perioada care s-a scurs de la 
ultima conferință pe țară a 
mișcării sportive, măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru ri
dicarea acestei activități la un 
nivel calitativ superior. La lu
crările conferințelor federații
lor âu luat cuvintul un număr 
de 413 participanți.

Dind expresie celor mai ale
se sentimente de înaltă stimă 
și prețuire, de nețărmurită 
dragoste și profundă recunoș
tință pentru secretarul general 
al partidului, conferințele fede
rațiilor sportive în unanim 
consens cu voința întregului 
popor, au exprimat nemărginita 
bucurie și deplina satisfacție 
față de Hotărîrea Plenarei C.e.

PE RAMURI DE SPORT

A fost reliefată unanima a- 
probare față de Hotăriiea 
Plenarei C.C. al P.C.R., pri
vind propunerea ca. Ia Con
gresul al XIV-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent mi
litant comunist și patriot în
flăcărat, ilustru gînditor re
voluționar, strălucit ctitor de 
țară nouă, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, să fie re
ales în funcția supremă de 
secretar general al partidului, 
subliniindu-se că acest act po
litic de însemnătate fundamen
tală reprezintă cea mai sigură 
garanție a progresului neîntre
rupt al patriei, a edificării cu 
succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a ri
dicării României spre cele mat 
înalte culmi de progres si ci
vilizație.

în cadrul conferinței a fost 
prezentat „Raportul Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport asupra activi
tății desfășurate in perioada 
1982—1989 pentru înfăptuirea 
hotărîrilor de partid și de stat, 
a orientărilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la continua dezvoltare și îm
bunătățire a activității de 
educație fizică și sport".

De asemenea, a fost prezen
tat Programul privind perfec
ționarea și dezvoltarea educa
ției _ fizice, a sportului de 
masa și de performanță in 
perioada 1989—1995.

în atmosfera de puternică 
angajare patriotică generată de 
recenta Plenară a C.C. a! 
P.C.R., care a adoptat ho- 
tărîri de însemnătate istorică 
pentru dezvoltarea întregii 

al P.C.R., din 27—28 iu
nie 1989, cu privire la 
realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, la 
Congresul al XIV-Teâ al P.C.R., 
în suprema funcție de secretar 
general al partidului, chezășie 
sigură a propășirii patriei, a 
înaintării ei viguroase, libere 
și demne, pe drumul lumi
nos al socialismului și comu
nismului.

Apreciind cu deplină satisfac
ție ideile, tezele și orientările 
de inestimabilă valoare cuprin
se în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive și subliniind marea în
semnătate pe care acest do
cument o are pentru toți cei 
care lucrează în domeniul 
sportului, participanții la con
ferințe au analizat în spirit 
critic și autocritic activitatea 
desfășurată pînă în prezent, 
au dezbătut pe larg realizările 
obținute și, mai ales, cauzele 
neajunsurilor și lipsurilor care 
au frînat adesea procesul de 
dezvoltare a activității sporti
ve de masă și de per [orman- 

vieți politice, economice si 
sociale din țara noastră, pen
tru înaintarea neabătută a 
României pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismului, 
participanții la conferință au 
analizat în lumina ideilor cu
prinse in Mesajul secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, documen
tele prezentate, rezultatele ob
ținute în perioada parcursă de 
la precedenta conferință, pre
cum și măsurile ce trebuie a- 
doptate în vederea perfecțio
nării in continuare a educației 
fizice, a sportului de masă și 
de performanță.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul 21 de tovarăși.

Relevînd importanța deose
bită a competiției sportive na
ționale „Daciada", cei care au 
luat cuvintul s-au referit pe 
larg Ia acțiunile întreprinse in 
direcția atragerii unor mase cît 
mai largi de oameni ai muncii 
de Ia orașe și sate, a întregu
lui tineret în practicarea siste
matică a exercițiilor fizice, a 
sportului și turismului.

Relicfind rolul important al 
sportului în mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre po
poare, dezbaterile au subliniat 
hotărîrea organizațiilor spor
tive, cluburilor și asociațiilor, 
a tuturor sportivilor țării de 
a promova susținut, în rela
țiile cu organizațiile și sporti
vii de peste hotare, ideile no
bile ale prieteniei și colaborării 
pașnice dintre națiuni, contri
buind activ la cauza destinde
rii, înțelegerii și păcii în lume.

Lucrările Conferinței pe țară 
a mișcării sportive continuă.

DE SPORT
ță. Sportivii, tehnicienii și ac
tiviștii sportivi prezenți ia 
lucrările conferințelor federa
țiilor pe ramuri de sport 
s-au angajat, într-o deplină 
unanimitate, să nu precupe
țească nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor trasate de partid mișcării 
sportive, atît de clar e- 
nunțate în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a face to
tul pentru continua dezvoltare 
a mișcării sportive din tara 
noastră.

în cadrul lucrărilor confe
rințelor federațiilor pe ramuri 
de sport au fost dezbătute și 
îmbunătățite planurile de dez
voltare a tuturor ramurilor 
sportive pe perioada 1989—1995.

Conferințele federațiilor spor
tive au procedat apoi la ale
gerea noilor comitete federale, 
a birourilor federale. In aces
te organisme de lucru au fost 
aleși sportivi fruntași, tehnici
eni cu mare experiență, acti
viști cu remarcabile contribuții 
la dezvoltarea sporturilor res
pective.

Conferința pe țară a mișcării 
sportive are loc în atmosfera 
de puternic entuziasm și una
nimă aprobare generată de 
hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XIV-lea Congres, 
în înalta funcție de secretar 
general al partidului, act poli
tic de însemnătate cardinală, 
care dă expresie voinței între
gului partid și popor, senti
mentelor de aleasă stimă și 
prețuire, de nețărmurită dra
goste și profundă recunoștință 
ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii față de cel 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre, strălucit conducător de 
partid și țară, eminent mili
tant comunist și patriot înflă
cărat, ilustru gînditor revolu
ționar, luptător ferm pentru 
realizarea țelurilor supreme ale 
clasei muncitoare, care și-a 
consacrat și își consacră, de 
aproape șase decenii, cu abne
gație și eroism. întreaga viață 
și activitate dezvoltării socia
liste a patriei noastre, cauzei 
independenței și suveranității, 
păcii. înțelegerii și colaborării 
între popoare — cea mai si
gură garanție a edificării cu 
succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a îna
intării neabătute a României 
spre cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație.

Proiectul Programului-Direc- 
tivă și proiectul Tezelor pentru 
cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului, sinteză a marii ca
pacități a gîndirii creatoare a 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asigură, prin definirea unor o- 
rientări și obiective strategice 
realiste, științific fundamentate, 
de largă și generoasă perspec
tivă, intrarea României într-o 
nouă etapă, superioară, de țară 
socialistă multilateral dezvol
tată.

în aceste momente de înăl
țătoare mîndrie patriotică, par- 
ticipanții la Conferința pe țară 
a mișcării sportive își expri
mă, din toată inima, cu ne
țărmurit respect și bucurie, 
deplinul acord la Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central 
al partidului privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român — chezășia progresului 
neîntrerupt al patrie; -noastre 
socialiste, independente și su
verane, stăpînă pe destinele 
sale, angajată ferm pe drumul 
luminos al comunismului.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, în ma
gistrala cuvîntare rostită la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
27—28 iunie a.c., în cei peste 40 
do ani de construcție socialistă 
și îndeosebi după Co.igreșul al 
ÎX-lea al partidului, poporul 
român, sub conducerea glorio
sului nostru partid comunist, 
a străbătut mai multe etape is
torice și a ajuns la un aseme
nea nivel de dezvoltare econo- 
mioo-socială, de civilizație ge
nerală, cum nu s-a realizat, 
în sute de ani. In întreaga 
perioadă de dezvoltare caDita- 
listă.

Dorim să exprimăm, în a- 
cest cadru, în numele sportivi
lor și al întregului activ al 
mișcării sportive, cele mai a- 
lese sentimente de fierbinte 
dragoste și prețuire, de adîncă 
recunoștință față de mult iubi
tul și stimatul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste

Competiția naționala ,,Daciada“ - generos cadru 
pentru cuprinderea întregului tineret, a maselor
de oameni ai muncii la 

fizice și
Ca urmare a măsurilor luate, 

la acțiunile de educație fizică 
și sportive de masă din cadrul 
competiției sportive naționale 
Daciada au participat peste 
8.900.000 de cetățeni ; gimnas
tica la locul de muncă a în
registrat 2.700.000 de partici
panți, iar normele complexului 
„Sport și sănătate" au fost în
deplinite de circa 5.500.000 ti
neri și oameni ai muncii. De 
asemenea, in diferite acțiuni 
turistice au fost antrenați pes- 

moderne, exemplu de desăvâr
șit devotament pentru cauza 
patriei și partidului, persona
litate proeminentă a lumii 
contemporane, pentru strălucita 
sa activitate consacrată în
făptuirii idealurilor de liber
tate și progăes, de indepen
dență și suveranitate ale na
țiunii noastre socialiste, cau
zei socialismului și păcii, a 
înțelegerii și colaborării între 
popoare.

Exprimăm cele mai alese 
sentimente de stimă și respect 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și 
statului nostru, savant de largă 
recunoaștere internațională, 
pentru remarcabila sa contri
buție adusă la elaborarea și 
traducerea în viață a planuri
lor și programelor de dezvol
tare multilaterală a țării, la 
înflorirea necontenită a știin
ței, învățâmîntului și culturii 
românești.

În cadrul politicii partidului 
și statului nostra de ridicare 
continuă a calității vieții, a 
gradului dc civilizație și cul
tură a poporului, un factor de 
seamă îl reprezintă educația 
fizică și sportul, cărora parti
dul le acordă un rol tot mai 
important în sistemul general 
al educației comuniste, în for
marea multilaterală a tinerei 
generații, păstrarea vigorii și 
sănătății poporului nostru.

Iată de ce Conferința pe 
țară a mișcării sportive este 
chemată să facă o amplă și 
exigentă analiză a activității 
desfășurate de Consiliul Națio
nal și organizațiile sportive 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului in domeniul educa
ției fizice și sportului și să 
stabilească măsuri ferme pen
tru lichidarea lipsurilor, per
fecționarea și ridicarea Ia un 
nivel superior a întregii acti
vități sportive din țara noas
tră, pe baza Programului a- 
probat de conducerea supe
rioară de partid, pe perioada 
1989—1995.

în contextul marilor înfăp
tuiri ale poporului nostru, din 
anii socialismului, se înscriu 
și realizările obținute în do
meniul mișcării sportive. Prin 
antrenarea unei treimi din 
populația țării în cadrul com
petiției sportive naționale Da
ciada, inițiată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și situarea 
reprezentanților sportului ro
mânesc pe locuri fruntașe în 
multe competiții internaționale, 
mișcarea sportivă din țara 
noastră a cunoscut o puternică 
dezvoltare și afirmare, în mod 
deosebit în perioada deschisă 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

în intervalul care a trecut 
de la ultima Conferință pe 
țară a mișcării sportive. Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, în strînsă co
laborare cu Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Minis
terul Educației și învățămîn- 
tului. Ministerul Apărării Na
ționale, Ministerul de Interne 
și celelalte organizații și in
stituții cu atribuții în activita
tea sportivă și-au intensificat 
eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin cu pri
vire la atragerea în cadrul 
competiției sportive naționale 
Daciada a maselor de oameni 
ai muncii, a întregului tineret, 
în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului.
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aceste realizări o importantă 
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ternică și lărgirea caracterului 
de masă al educației fizice și 
sportului, prin promovarea 
prioritară a formelor Simple, 
accesibile, de practicare a exer- 
cițiilor fizice de către toate 
categoriile de populație, spo
rirea eficienței activității de 
educație fizică și sport din 
școli și facultăți, organizarea 
unui număr sporit de con
cursuri locale pentru oamenii 
muncii din orașe și comune, 
extinderea turismului de masă, 
a serviciilor de educație fizică 
și sport pentru populație și 
activităților sportiv-recreative.

în toate organizațiile spor
tive va trebui să se treacă cu 
fermitate la aplicarea indica
ției secretarului general al 
partidului cu privire la îmbi
narea mai strînsă dintre acțiu
nile organizate în cadrul com
petiției sportive naționale Da
ci ada și Festivalul Național 
Cîntarea României. între acti
vitatea do educație fizică, cea 
culțural-artistică și de creație 
tehnică de masă.

ă o mai bună valorificare
i real și a condițiilor existente 
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cutiv și secțiilor Consiliului 
Național, al unor federații și 
birouri executive ale consilii
lor județene, pentru organiza
rea la un nivel superior a ac
tivității secțiilor pe ramuri de 
sport și loturilor naționale, 
pentru înlăturarea lipsurilor 
și cauzelor care au determinat 
regresul în jocurile sportive și 
sporturile de iarnă, fac să se 
mențină o situație necorespun
zătoare în reprezentarea aces
tora pe plan internațional.

Un alt domeniu, deosebit de 
important, în caro se mani
festă lipsuri și rămîneri în ur
mă. față de nivelul internațio
nal, îl reprezintă procesul de 
selecție și pregătire a sporti
vilor, ceea ce influențează ne
gativ progresul unor ramuri 
de sport.

Numărul sportivilor promo
vați, dar mai ales nivelul per
formanțelor acestora nu cores
pund nevoilor reale ale lotu
rilor reprezentative, datorită 
faptului că într-un număr 
mare de secții din cluburi și 
asociații, volumul pregătirii 
se situează mult sub cerințele 
internaționale. Cu 3—4 antre
namente- pe săptămînă, cîte 
se efectuează în majoritatea 
secțiilor, nu se pot realiza per
formanțe care să asigure o re
prezentare de prestigiu în com
petițiile de nivel mondial.

Controalele efectuate de că
tre Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și fe
derații, în cluburi și asociații, 
au scos în evidență o serie de 
deficiențe in activitatea mul
tor antrenori, privind organiza
rea și conținutul procesului de 
pregătire, întocmirea documen
telor de planificare și evi
dență. aceștia lucrînd adesea 
cu efective incomplete, fără să 
urmărească îndeplinirea obiec
tivelor de performanță sau de 
promovare.

în ceea ce privește fotbalul, 
pornind de la criticile, orien
tările și indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. avem obli
gația să analizăm, cu toată 
responsabilitatea, lipsurile Și 
stările de lucruri negative 
care se manifestă în activita
tea fotbalistică internă și să 
luăm toate măsurile pentru în
lăturarea grabnică a neajunsu
rilor care persistă in acest do
meniu.

Așa cum ne-a cerut secre
tarul general al partidului, 
trebuie să lichidăm complet a- 
ceastă stare de lucruri din ac
tivitatea fotbalistică, să ana
lizăm temeinic problemele cu 
cluburile, antrenorii, jucătorii, 
arbitrii, pentru a instaura or
dinea și disciplina, mergîn- 
du-se pînă la scoaterea din 
viața sportivă a celor ce se fac 
vinovați de acte de indiscipli
nă. de încălcarea regulamente
lor.

Una din cauzele importante 
ale răminerilor in urmă și a 
lipsei de competitivitate la 
unele ramuri de sport o repre
zintă nivelul scăzut al competi
țiilor organizate pe plan națio
nal. în conceperea și organiza
rea sistemului competițional 
intern se manifestă o serie de 
deficiente care influențează 

negativ creșterea nivelului ac
tivității sportive de perfor
manță și a rezultatelor.

La multe ramuri de sport 
se organizează un număr mic 
de competiții, nejudicios plani
ficate, atît pentru sportivii de 
înaltă performanță, cît și pen
tru celelalte categorii. Sînt 
jocuri sportive care, în decurs 
de cîteva luni, termină tot 
campionatul, după care inter
vine o lungă pauză, fără nici 
un fel de obiectiv care să sti
muleze pregătirea sportivilor. 
O situație asemănătoare avem 
și la unele sporturi individua
le, unde numărul competițiilor 
în care sînt angajați sportivii 
de performanță este foarte mic. 
Toate acestea fac să se creeze 
un dezechilibru între nartici-

Cercetarea științifică și medicina sportivă 

să contribuie mai activ la îndeplinirea 
obiectivelor mișcării sportive

în concordanță cu orientările 
și sarcinile generale privind 
rolul științei în dezvoltarea 
societății noastre, se poate a- 
precia că în perioada pe care 
o analizăm, la îndeplinirea 
obiectivelor mișcării sportive o 
însemnată contribuție au adus 
cercetarea științifică și medi
cina sportivă, care au benefi
ciat de sprijinul și îndrumarea 
de înaltă competență a tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. Insti
tuțiile specializate, cadrele din 
cercetare și medicina sportivă 
au acționat, atît pe plan cen
tral. la loturile reprezentative, 
cît și teritorial. în secțiile de 
nivel olimpic și internațional, 
la elaborarea și aplicarea în

La toate nivelurile,
care să muncească
Consiliul Național pentru E- 

ducație Fizică și Sport, orga
nizațiile și instituțiile cu atri
buții în mișcarea sportivă au 
acționat pentru aplicarea po
liticii partidului, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
cu privire la selecționarea, pro
movarea și pregătirea cadrelor.

S-a acordat atenție întăririi 
activului organizațiilor sporti
ve, federațiilor și Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, precum și per
fecționării pregătirii politice și 
profesionale a specialiștilor.

Se poate aprecia că dispu
nem de un fond valoros de 
cadre, profesori de educație 
fizică, antrenori, medici, cerce
tători. arbitri, instructori și ac
tiviști, care, muncind cu com
petență, pasiune și răspun
dere, au contribuit la obține
rea unor rezultate importante 
în dezvoltarea educației fizice, 
sportului de masă și de per
formanță.

De asemenea, trebuie evi
dențiată contribuția activului 
obștesc, care își desfășoară ac
tivitatea în organismele Con
siliului Național, ale federa
țiilor, consiliilor județene, clu
burilor și asociațiilor sportive. 

,Nu trebuie să uităm nici

Munca politico-ideologica, puternic suport 
al reprezentării demne a culorilor patriei 

în arena internațională
Activitatea politico-ideologl- 

că și cuitunal-educativă în 
mișcarea sportivă s-a desfășu
rat pe baza Programului ideo
logic al partidului, a documen
telor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului. Au fost luate 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice și 
cultural-educative în rîndu'l 
sportivilor, antrenorilor și 
activiștilor sportivi. Sub con
ducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, s-au 
desfășurat învățămîntull politi
co-ideologic și activitățile edu
cativ-culturale la ni vei ui lotu
rilor reprezentative și cluburi
lor, urmărindu-se aprofundarea 
și cunoașterea politicii externe 
și interne a partidului și statu
lui nostru, educarea sportivilor 
în spiritul dragostei față de 
patrie, de trecutul glorios și 
realizările de însemnătate isto
rică obținute de poporul nos
tru, sub conducerea partidului, 
în edificarea socialistă a pa
triei.

Preocupări continue pentru întreținerea
și folosirea bazei materiale

Consiliul Național pentru K- 
ducație Fizică. și Sport și or
ganizațiile cu atribuții în miș
carea sportivă au acordat o a- 

panții în competiții, lupta pen
tru titlul de campion limitin- 
du-se, de multe ori. la un nu
măr rcstrîns de sportivi si 
echipe.

în conformitate cu prevede
rile Programului de dezvoltare, 
aprobat de conducerea supe
rioară de partid, este necesar 
ca, încă din acest an„ să ac
ționăm ferm pentru lichidarea 
acestor stări de lucruri negati
ve, să revedem complet siste
mul competițiilor organizate pe 
plan național, să elaborăm noi 
criterii. norme și haremuri, 
la nivelul cerințelor performan
țelor mondiale, în vederea 
creșterii competitivității, pe 
plan internațional, la toate ra
murile de sport.

practică a unor criterii și date 
menite să asigure dirijarea, pe 
baze obiective, a educației fi
zice. sportului de masă, a se
lecției și pregătirii sportivilor 
de înaltă performanță.

Cu _ toate acestea, aportul 
cercetării științifice și al me
dicinii sportive la dezvoltarea 
educației fizice și sportului din 
țara noastră nu se situează la 
nivelul cerințelor formulate în 
documentele de partid și de 
stat, in planurile și progra
mele mișcării sportive. Poten
țialul organizatoric, uman și 
material, existent în aceste 
domenii, nu a fost valorificat 
în măsura necesară pentru 
dezvoltarea activității sportive.

cadre bine pregătite, 
ci! pasiune și dăruire 

un moment — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in 
Expunerea la marele forum al 
democrației muncitorești-revo- 
luționare — că realizarea tu
turor obiectivelor este posi
bilă numai cu oameni cu o 
înaltă pregătire profesională și 
tehnică, capabili să soluționeze 
cele mai complexe probleme 
și să asigure înaintarea fermă 
a patriei noastre spre cele 
mai înalte culmi de progres și 
civilizație".

Pornind de la aceste cerințe, 
pe baza sarcinilor rezultate 
din Programul de dezvoltare, 
pe perioada 1989—1995. este ne
cesar să se acorde întreaga a- 
tenție cunoașterii, selecționă
rii și promovării cadrelor în 
toate organizațiile sportive, 
calităților profesionale și mo- 
ral-politice ale celor ce ur
mează a fi încadrați. în așa 
fel încit, în viitor, să se aplice 
consecvent principiul rotirii 
cadrelor, să fie promovate în 
funcție de conducere. în apa
ratul Consiliului Național, al 
federațiilor, consiliilor județene 
și cluburilor, cadre capabile 
să îndeplinească obiectivele și 
sarcinile puse de conducerea 
partidului în fata mișcării 
sportive.

Esie necesar ca Bii’oul Comi
tetului Executiv, federațiile, 
consiliile județene, municipale 
și orășenești pentru educație 
fizică și sport, cluburile și a- 
sociațiile sportive să acționeze 
pentru cunoașterea temeinică a 
oelor cărora li se încredințează 
înalta misiune de a reprezenta 
culorile sportului românesc în 
competițiile internaționale pen
tru îmbunătățirea activității 
politice, în vederea educării 
sportivilor în spiritul dragostei 
și devotamentului nemărginit 
față de patrie, partid și popor, 
creșterii răspunderii și angajă
rii acestora în pregătirea și în 
deplinirea obiectivelor stabilite 
Trebuie să intensificăm activi
tatea pentru cunoașterea po
liticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, a operei secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a documen
telor Congresului nl XlV-lea al 
partidului

tenție sporită utilizării bazei 
materiale a sportului, aplică
rii noului mecanism economi- 
co-financiar, cheltuirii cu efici

ență a fondurilor, întăririi con
trolului asupra modului in care 
s« folosesc mijloacele materi
ale și financiare. Deși, ca ur
mare a măsurilor luate, a 
crescut gradul de autofinanțare 
a mișcării sportive, de la 53%, 
în 1982, la 83%, în 1989, totuși 
organele și organizațiile spor
tive nu au manifestat consec
vența necesară pentru reduce
rea continuă a cheltuielilor și 
creșterea într-o mai mare mă
sură a veniturilor proprii. în
deplinirea sarcinii din
Programul privind per
fecționarea și dezvoltarea
continuă a educației fizice, a 
sportului de masă și de perfor
manță, pentru a ajunge în 1995 
la autofinanțarea totală a miș
cării sportive impune intensi
ficarea preocupărilor, în toate 
organizațiile sportive, pentru 
creșterea veniturilor proprii, 
prin organizarea de manifesta

Perfecționarea stilului și metodelor de muncă — 

în atenția tuturor organelor și organizațiilor 
sportive

Avînd la bază exigențele și 
sarcinile reieșite din documen
tele Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
federațiile și consiliile locale 
au acționat pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor de con
ducere și activului sportiv, 
creșterea răspunderii acestora 
în îndeplinirea obiectivelor și 
sarcinilor mișcării sportive.

Consiliul Național, Comitetul 
Executiv și biroul acestuia au 
analizat principalele probleme 
ale mișcării sportive, modul de 
rezolvare a sarcinilor cu pri
vire la dezvoltarea educației 
fizice, a sportului de masă și 
de performanță, formarea și 
perfecționarea cadrelor, munca 
de educație, dezvoltarea bazei 
materiale, activitatea unor fe
derații, consilii județene, pre
gătirea și participarea sportivi
lor la diferite competiții, a or
ganizat activitatea de îndru
mare și control în organizațiile 
sportive, luînd măsuri cores
punzătoare în vederea îmbună
tățirii continue a muncii și 
activității în diferite domenii 
ale mișcării sportive.

Cu toate realizările obținute 
în perioada de la ultima Con
ferință pe țară a mișcării 
sportive, în activitatea organe
lor și organizațiilor sportive 
s-au manifestat o serie de lip
suri, a căror cauză principală 
o constituie neajunsurile din 
stilul și metodele de muncă ale. 
Consiliului Național, Comitetu
lui Executiv și biroului acestu
ia, federațiilor și consiliilor lo
cale pentru educație fizică și 
sport, care nu au acționat. în

Pentru creșterea 

întregii activități
Programul cu privire la per

fecționarea șl dezvoltarea con
tinuă a educației fizice, a spor
tului de masă și de performan
ță pe perioada 1989—1995 a 
fost întocmit în spiritul orien
tărilor și indicațiilor cuprinse 
în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la ședin
ța comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismelor demo
cratice și organizațiilor de 
masă și obștești, din noiembrie 
și din analiza activității sporti
ve, în Secretariatul C.C. al 
P.C.R. din 28 decembrie 1988.

Obiectivul principal al mișcă
rii sportive, în perioada 19b9— 
1995, îl constituie cuprinderea 
întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate ia practicarea 
sistematică a exercițiilor fizi
ce și sportului de masă, ridi
carea performantelor sportive 
la nivelul mondial.

Caracteristica fundamentală 
a Programului, supus spre dez
batere și aprobare Conferinței, 
o reprezintă creșterea calității 
și eficienței întregii mișcări 
sportive pe baza unirii efortu
rilor tuturor organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții în 
acest domeniu. Pentru aceasta, 
dispunem de toate condițiile 
necesare și depinde numai de 
munca noastră, de modul în 
care, la toate nivelele, prin ac
țiuni coordonate, comune, vom 
reuși să ne angajăm cu întrea
ga energie și capacitate de care 
dispune mișcarea sportivă din 
țara noastră.

Răspunzând chemărilor adre
sate întregului popor, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
in magistrala cuvîntare rostită 
la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., participanții la Confe
rința pe tară a mișcării sporti
ve, exprimînd sentimentele u- 
nanime ale tuturor sportivilor 

ții sportive de calitate și atrac
tive, mărirea numărului de 
spectatori, dezvoltarea și diver
sificarea serviciilor de educa
ție fizică si sport pentru popu
lație.

In spiritul prevederilor din 
Programul aprobat de conduce
rea superioară de partid, este 
necesar să îmbunătățim, mo
dernizăm și să folosim cît mal 
eficient toate bazele sportive 
de care dispunem.

în vederea unei mai bune 
satisfaceri cu materiale sporti
ve necesare a Ioturilor reprezen
tative, cluburilor și asociațiilor 
sportive. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
va acționa în continuare, Îm
preună cu ministerele econom'- 
oe și întreprinderile producă
toare, pentru dezvoltarea pro
ducției de echipament și mate
riale sportive șî îmbunătățirea 
calității acestora.

permanență, în strînsă conlu
crare cu toți factorii cu atribu
ții în mișcarea sportivă pentru 
îndeplinirea sarcinilor și obiec
tivelor stabilite.

Nerealizările din domeniul e- 
ducației fizice, sportului de 
masă Și de performanță se da
torează și deficiențelor din or
ganizarea și conducerea activi
tății de către Comitetul Execu
tiv și biroul acestuia, secțiile și 
activul Consiliului Național, 
organeSe de conducere colectivă 
ale federațiilor, consiliilor te
ritoriale. cluburilor și asociați
ilor sportive.

Mesajul adresat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Conferinței 
pe țară a mișcării sportive 
trebuie să ne determine să 
tragem concluziile ce se impun 
din activitatea desfășurată pînă 
acum, să acționăm cu exigență 
pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale secți
ilor și activului Consiliului Na
țional, federațiilor, consiliilor 
teritoriale, cluburilor și asoci
ațiilor sportive. în vederea în
deplinirii, cu maximă respon
sabilitate, a tuturor obiective
lor și sarcinilor ce revin miș
cării sportive.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport va tre
bui să acționeze intr-o mai 
strînsă colaborare cu organiza
țiile și instituțiile cu atribuții 
în activitatea sportivă, pentru 
implicarea, în mai mare măsu
ră, a tuturor factorilor în ve
derea îmbunătățirii si ridicării 
activității de educație fizică și 
sport la nivelul exigențelor 
puse de partid, a cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale so
cietății noastre socialiste.

calității și eficienței 
în etapa următoare

și întregului activ sportiv, asi
gură conducerea partidului, 
personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că se anga
jează să acționeze cu toată răs
punderea, energia si dăruirea, 
pentru ca în fiecare organiza
ție sportivă să fie îndeplinite 
exemplar prevederile documen
telor de partid și de stat, pro
gramele și planurile stabilite, 
pentru a obține, în 1989 și în 
următorii ani, rezultate superi
oare în înfăptuirea obiectivelor 
privind creșterea contribuției 
educației fizice și sportului la 
dezvoltarea fizică armonioasă 
și păstrarea sănătății poporului, 
în îmbunătățirea performanțe
lor sportive și reprezentarea 
cu cinste a sportului românesc 
în competițiile internaționale.

în aceste momente, de amplă 
și înălțătoare efervescență po
litică revoluționară, dăm glas 
gîndurilor și sentimentelor de 
nețărmurită dragoste si pro
fund atașament față de patrie 
și partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, genialul con
ducător al partidului și statu
lui, angajîndu-ne. cu elan și 
conștiință revoluționară, să în
făptuim neabătut sarcinile ce 
revin mișcării sportive din pro* 
iectul Programului-Directivă, 
cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-soclală a României în 
cincinalul 1991—1995 și orientă
rile de perspectivă pînă în anii 
2006—2010, din Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al parti
dului. pentru înscrierea întregii 
activități de educație fizică și 
sport pe linia celor mai înalte 
exigențe de calitate și eficiență 
socială, sporind astfel contribu
ția organizației noastre la ridi
carea continuă, pe culmile civi
lizației socialiste și comuniste, 
a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

(Text prescurtat)



Adnotări la campionatele Individuale de motocros RECORDURI MONDIALE LA „EUROPENELE" DE TIR

Spre deosebire de anii tre- 
euți, ediția 1989 a Campiona
telor Republicane individuale 
de motocros a fost mai viu 
disputată ca oricînd, deoarece 
majoritatea concurenților parti- 
cipanți la cele patru clase din 
program sînt de forțe sensibil 
egale.

Promovate de la cele mal 
populate curse, acelea rezerva
te juniorilor mici (pînă la 14 
ani) și mari (pînă la 18 ani), 
multe talente dornice de afir
mare au progresat văzînd cu 
ochii, ridiclndu-se la nivelul 
adversarilor cu ștate mai ve
chi de activitate. De exem
plu, la clasa 250 cmc, stelistul 
Florian Pop a făcut încă din 
primul an de seniorat un pas 
neașteptat de mare, el reușind 
la capătul unui pasionant duel 
cu un alt tînăr pilot,_ Dorin 
Titilencu (Torpedo Zărnești). 
să cucerească mult rîvnitul 
titlu de campion al țării. Dind 
vigoare performanței, cei doi 
reprezentanți ai tinerel gene
rații au mărit ritmul alergări
lor pe teren accidentat, reall- 
zînd timpii cei mal buni obți
nuți pînă în prezent pe tra
seele noastre de motocros-, ^De 
asemenea, 
putelor de 
tuat piloți 
cîțiva ani 1 
juniorilor, 1 
pe podium 
la ultimele

ZAGREB, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Programul mai puțin încărcat 
de luni (doar întreceri la mis
treț alergător juniori) a făcut 
ca între două antrenamente 
participanții să discute mai 
mult și pe toate fețele desfă
șurarea diferitelor probe, evo
luția unuia sau altuia din
tre concurenți. Majoritatea dis
cuțiilor au avut ca principal 
subiect proba de trap (talere 
aruncate din turn), a cărei des
fășurare a fost realmente dray 
matică. Doi trăgători italieni 
(Ventorini și Perra) și un so
vietic (Labrincenko) au intrat 
în finala de șase cu cîte 197 
de talere doborîte, toți trei a- 
rătîndu-și însă Intenția de a-1 
ajunge pe portughezul Rebelo, 
liderul probei. în mod surprin- 

acesta se afla în frun- 
al

un

    Ș,-----------  
t.d., 2. Perra (ambii Italia) 
220 t.d., 3. Labrincenko
(U.R.S.S.) 220 t.d. (8—7 rezul
tatul barajului seriei a Ii-a), 
4. Rebelo (Portugalia) 221 t.d.; 
echipe: 1. Italia 441 t.d., 2.
Portugalia 440 t.d., 3. U.R.S.S. 
436 t.d.

Comentarii elogioase au în
soțit recordurile mondiale rea
lizate în proba de juniori, 
pușcă liberă 3X20 f. Cîștigăto- 
rul, iugoslavul Miroslaviev, a 
obținut un excepțional 581 p 
(culcat — 199 p, picioare —188, 
genunchi — 194). Pe podium au 
mai urcat sovieticii Stedrin — 
577 p șl Kovalenko — 575 p 
Echipe : 1. Iugoslavia 1727 p 
— record mondial, 2. U.R.S.S. 
1713 p, 3. R.D. Germană 1710 p.

Și un amănunt în ceea ce-1 
privește pe Țîrloiu. Dacă ul
timul său foc din finala de la 
pistol sport n-ar fi fost 8 
(singurul pe care l-a tras I), ci 
un 9, el ar fi urcat pe podium, 
iar cu un „decar" ar fi cuce
rit medalia de argint! Dar...

Alte rezultate înregistrate în 
probe de juniori meci en
glez : Maik Eckardt (R.F.G.) 
592 p, echipe : U.R.S.S. 1760 p 
— record mondial : fete : Sa
bine Kapferer (Austria) 587 
p, echipe : R.F. Germania 1742 
P — record mondial ; 
liber : Aleksandr 
(U.R.S.S.) 557
U.R.S.S. 1650 p.

p.

pistol
Danilov 
echipe s

Radu TIMOFTE

Stelistul Florin Pop a cucerit 
titlul in primul an de seniorat. 
Iată-l intr-o spectaculoasă să

ritură

în prim-planul dis- 
la 125 cmc s-au si- 
remarcați numai cu 
în urmă tn cursele 
lupta pentru un loc 
fiind incertă pînă 

_____ „■ ture. în final, tri
coul de campion a fost îmbră
cat de un alergător mai puțin 
scontat, Csaba Tompa (Electro 
Sf. Gheorghe), în dauna ste- 
llstului Ionel Bogdan, care a 
pierdut cele 14 puncte avans în 
ultima etapă din cauza unor 
repetate căzături. C5t privește 
confruntările celor mai tineri 
motoerosiști. ele au intrun't 
de-a lungul celor șase etape 
sufragiile publicului, și deo
potrivă ale tehnicienilor, atit 
juniorii de la 80 cmc, ctt șt 
cel de la 50 cmc disputîndu-și 
intîietatea cu ardoarea speci
fică vîrstei. Ciprian Lucaci, 
Gheorghe Cotoroș (ambii de 
la Torpedo Zărnești), Mihai 
Dincscu, Adrian Dumitrachc 
(Poiana Cîmpina), loan Vaida 
(I.R.A. Tg. Mureș), Adrian 
Oprescu (I.U.P.C. Băicoi), Ar
pad Szilaghi (Electro Sf. Gheor
ghe) la 50 cmc. Iulian Milea 
(Muscelul Cîmpulung-Muscel), 
Zoltan Ferenczi, Gabriel Ghc- 
reș (Torpedo Zărnești), Adrian 
Roman (Steaua), Ciprian Stă- 
nescu (Poiana Cîmpina) la 80 
cmc, ca să amintim numai o 
serie dintre băieții care bat 
tot mai insistent la porțile per
formanței, supuși în continuare 
unei atente pregătiri în pro
cesul de instruire vor deveni 
cu certitudine motocicliști de 
nădejde.

Saltul calitativ marcat la toa
te nivelurile recentelor campio
nate naționale s-a datorat — 
după părerea noastră — și noii 
formule de desfășurare a în
trecerilor, care a impus o mai 
temeinică pregătire a mașlni-

Motivul ? 
clasamen- 
acumulat 

____  . ... toate cele 
șase etape și, astfel, partici
panții n-au mai putut elimina, 
ca în anii trecuți. runda cu 
cele mai slabe rezultate. Deci 
fiind obligați să-și întrețină 
permanent motoarele la... tura
ția maximă s-a redus substan
țial numărul abandonurilor, 
precum șl cel al neclasațllor 
(concurenții care n-au parcurs 
trei pătrimi din turele învin
gătorului). Cele mai puține 
defecțiuni mecanice ș-au înre
gistrat în etapa finală, de la 
Cîmpina, cînd dintre cei 80 
de alergători au abandonat 
doar trei la 50 cmc, unul la 
125 cmc, patru la 250 cmc, re
cordul în materie deținîndu-i 
participanții la clasa 80 cmc, 
unde rubrica respectivă din 
foile de arbitraj a rămas ima
culată.

Așadar, actuala formulă de 
desfășurare a curselor de moto- 
cros ș-a dovedit a fi viabilă, 
mărind considerabil preocupă
rile antrenorilor, mecanicilor 
și sportivilor pentru ca moto
cicletele să funcționeze ca 
un ... ceasornic.

lor pentru concurs. 
De data aceasta, în 
tele generale s-au 
punctele obținute în

Troian IOANIȚESCU

TURNEUL TINERILOR 
FOTBALIȘTI EGIPTENI 
IN ȚARA NOASTRĂ

Echipa de fotbal tineret a 
Egiptului urmează să efectue
ze un stagiu de pregătire tn 
țara noastră. în perioada 23—31 
iulie. Cu acest prilej, fotbaliștii 
oaspeți vor susține două parti
de cu reprezentativa de tineret 
a țării noastre, prima desfă- 
șurîndu-se la 25 iulie, la Pia
tra Neamț, iar a doua, la 29 
iulie, în municipiul Suceava.

zător, _____ .
tea clasamentului general 
concursului propriu-zis, cu 
punctaj de 198 t.d.

Și, așa cum se întîmplă 
mai adesea în lumea sportu
lui, deci șl a tirului, urmări
torii au avut mari șanse de 
izbîndă în finalul întrecerii. 
Desfășurarea trap-uiui n-a fă
cut excepție. Pe de o parte 
au fost cei trei, despre care 
aminteam, pe de altă parte 
sportivul portughez, care, con- 
curînd foarte timorat și ex
trem de emoționat, n-a izbutit 
să spargă decît 22 din cele 25 
de talere din finală !

Clasamentul probei de trap, 
individual : 1. Ventorini 222

cel

SPORTIVI ROMANI PE PODIUM
LA SPARTACHIADA

SOFIA, 10 (Agerpres). In 
concursul de atletism din ca
drul Spartachiadei militare de 
vară de la Sofia, proba de 
săritură în înălțime a reve
nit cubanezului Javier Soto
mayor — 2,30 m, urmat de 
românul Eugen Popescu — 2,24 
m. în concursul de tir, proba 
de pistol viteză a fost cîștigată 
de sportivul polonez Kristof 
Kucharski — 884 puncte, ur
mat de Corneliu Ion (România)

LA WIMBLEDON, PUNCT FINAL

IN PROBELE DE
La Wimbledon, punct final 

șl tn probele de dublu. La fe
minin, cîștig de cauză a avut 
cuplul cehoslovac alcătuit din 
Jana Novotna și Helena Su- 
kova (finaliste anul trecut 
turneul olimpic). Novotna 
Sukova le-au întrecut 
nală pe 
Zvereva

în
Si în fi- 

sovieticele Natalia 
și Larisa Savcenco,

DUBLU (f, m)
cu un scor care nu mai are 
nevoie de comentarii: 6—1,
6—2. La masculin, pe locul tn- 
tîl s-au situat John Fitzgerald, 
Anders Jarryd (Australia, Sue
dia), învingători în finala dis
putată în compania americani
lor Rick Leach și Jim Pugh, 
principalii favoriți al probei, 
cu 3-6, 7—6, 6—4, 7—6.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
NEW YORK, 10 (Agerpres). 

Proba feminină de floretă pe 
echipe din cadrul Campionate
lor Mondiale de scrimă de la 
Denver (S.U.A.) a revenit se
lecționatei R.F. Germania, ur
mată în clasamentul final de 
cele ale U.R.S.S., Italiei, Un-

gariei, României, R.P. Chine
ze, S.U.A., Franței etc.

tn finală, echipa R.F. Ger
mania a întrecut cu 9—5 for
mația U.R.S.S. în meciul pen
tru locul 3, echipa Italiei a 
învins cu 9—5 
Ungariei.

în sferturile de 
României a fost 
9—1 de reprezentativa Italiei.

selecționata
finală, echipa 
întrecută cu

MILITARĂ DE VARA
— 876 puncte, Jozef Balogh 
(Ungaria) — 874 puncte. La 
armă liberă calibru redus, 
poziția culcat, pe primul loc 
s-a clasat l.. Burcs (Ceho
slovacia) — 691 puncte, se
cundat de românul ~ 
Gruia cu 687 puncte, 
cursul de lupte libere, 
șor Cruceanu s-a clasat 
locul al doilea la
supergrea, în timp ce Claudîu 
Tămăduianu (74 kg) șl Radu 
Ana (57 kg) s-au situat pe lo
cul al treilea.

Paul
In con- 

Pctri-
pe 

categoria

• Cupa Americli de Sud. I7a
Golana, tn Brazilia : Argentina — 
Uruguay 1—0 (0—0). campionii
mondiali asigurîndu-si astfel. cu 
5 puncte din 3 jocuri, calificarea 
în faza a doua a competiției. Cla
udio Canlgqla a înscris colul 
victorios (în m!n. 67) dlntr-o ca
să a Iul Diego Maradona, 
min. 15. echipa Argentinei a 
voluat în 10 jucători. Oscar 
gerl fiind eliminat.
• „Supercupa" Poloniei, 

ciul Ruch Chorzow — Legia 
sovla a fost cîstigat de Leala, de
ținătoarea Cupei, cu 3—0.
• în finala turneului de la Ba

sel : Borussia Moenchengladbach 
— Partizan Belgrad 3—1 (1—0).
• La Toulouse. în meci ami

cal : Bayern Milnclien — F.C. 
Toulouse 4—2.
• In meci restantă din campio

natul U.R.S.S. Dinamo Tbilisi a 
întrecut cu 2—1 pe Zenit Le
ningrad.

Din 
e- 

Rug-

Me-
Var-

COMPETIȚII DE BOX d
Deși în plină vacanță compe- 

tițională, activitatea pugilistică 
se desfășoară aproape non-stop. 
Că este așa nc-o demonstrează 
numeroasele competiții care au 
loc în diferite zone ale țării.

Astfel, zilele trecute, arena 
„UNIO“ din Satu Maro a găz
duit întrecerile dotate cu 
„Cupa Voința", la care au 
luat startul aproape 100 de bo
xeri juniori și seniori. După 
cum ne-a spus delegatul gene
ral al competiției, arbitrul in
ternațional Virgil Cazacu, dis
putele au avut o valoare teh
nică șl spectaculară aprecia
bilă, iar galele prilejuite de 
acest turneu au fost urmărite 
cu un mare interes de o nu
meroasă asistență. O impresie 
deosebită a lăsat „pana" Va
sile Tivădar, care, prin evolu
țiile sale, a îneîntat publicul. 
Printre evidențiațl mai pot fi 
trecuți: juniorii mici Fran- 
cisc Balog (Victoria Cărei) și 
Florin Grămadă (Motorul Arad), 
juniorii mari Sorin Ghergheli 
(Voința Reghin) și Martin Ba
lazs (CSM Reșița), precum și 
seniorii Mihai Stan (UNIO 
Satu Mare), Attila Vereș (A.S.A.

Cluj-Napoca) și Constantin 
Ivancea (Muscelul Cîmpulung).

Sala Sporturilor din Buzău a 
fost, ca întotdeauna, o gazdă 
ospitalieră pentru participanții 
la „Trofeul Boxului Buzoian**. 
Boxeri juniori și seniori din 
Brăila, Călărași, Focșani, Giur
giu, Ploiești ș.a. și-au dispu
tat cu multă ardoare întîie- 
tatea. Gala finală, urmărită de 
numeroși iubitori al nobilei 
arte, a fost reușită, dintre cîș- 
tigători remareîndu-se : Adrian 
Ionescu (Voința-A.S.A. Buzău), 
Vasile Rădulescu (Voința Mă- 
cin), Constantin Zaharia (A.C.I. 
Călărași) — juniori mici, 
Constantin Suță (Voința Plo
iești), Cezar Mindruță (C.S.M. 
Buzău), Petrică Călin (Voința 
Giurgiu) — juniori mari, So- 
crate Buzoiânu (Voința — 
A.S.A. Buzău), Costache Călin 
(Chimia Brăila). Gigi Moise 
(Voința Făurei), Iorgu Cara- 
man (C.S.M. Buzău) — seniori. 
Din brigada de arbitri condusă 
de delegatul general 
Ene s-au remarcat P.
nescu, I. Bogdan, P. 
Gh. Radu, V. Nedelcu.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 10 (Agerpres). In etapa 

a 9-a a Turului ciclist al Franței, 
desfășurată în munții Pirlnel, pe 
traseul Pau — Cauterets (147 km), 
victoria a revenit rutierului spa
niol Miguel Indurain în 4.32:36, 
urmat de compatrloțll săi Ansel

mo Fuerte la 27 sec. și Pedro 
Delgado la 1:29. Lider al clasa
mentului general se menține a- 
mericanul Greg Lemond, urmat 
de francezii Laurent Fignon Ia 
3 aec, Pascal Simon la 3:56, 
Charley Mottet la 4:09 etc.

ADMINISTRAȚII DT STAT TOTO-PRONOSPORT INfORMEAZÂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN' 5 IULIE 1989 
Categoria 2 : i variantă 100% a 
15.335 lei sl 5 variante 25% a 
3.834 lei : categoria 3 : 11.50 va
riante a 3.000 lei : categoria 4 : 
53.00 variante a 651 Iei : catego
ria 5 : 139.00 a 248 lei : categoria 
X : 156.25 a 221 le! : categoria Z : 
2.731.25 a 100 lei.

Report la categoria 1 t 34.503 lei.

• Sămămtna care a început va 
fl încununată — în afară de tra
gerile obișnuite de miercuri sl 
vineri — de orima TR4CERE 
MULTIPLA LOTO a trimestru

lui ; deci. Iarăși o acțiune care — 
prin formula tehnică (72 de nu
mere. în cadrul a 8 extrageri) 
cu nosibilltatea de s> se cîstlga cu 
3 numere din 18 — este echiva
lentă. practic, cu patru trageri 
LOTO obișnuite. Nu ultati că 
vînzarea biletelor a început deja 
de luni 10 iulie I
• Asa cum au mal fest Infor

mați. participanții la PRONO
SPORT vor avea din nou olăcuta 
ocazie de a luca la un concurs 
lrtermedlar »xat «xcluslv pe me
ciuri din CUPA INTERTOTO- 
concurs programat pentru mîlne. 
miercuri 12 Iulie. Desigur că. din

Milică
Marî-

Boboc,

programul acestui concurs se 
desprinde întîlnirea Rapid — 
Spartak Varna (ce se va disputa 
pe stadionul Glulestl. de la ora 
17). care se constituie într-un 
fel de revanșă, dacă ne gîndlm 
la aed 1—3 din partida etapei l- 
nausurale a acestei competiții. 
Așadar, pentru numeroșii Iubitori 
ai acestor concursuri, anunțăm 
că astăzi marți. 11 iulie, este 
ULTIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor. operație ce nu mal 
poate suporta nici un tel de în- 
tîrzlere.
• Tot astăzi este termenul li

mită s! pentru procurarea bilete
lor cu numerele favorite la tra
gerea obișnuită PRONOEXPHES 
de mîlne. miercuri. 12 iulie t

PE SCURT • PE
BASCHET * în continuarea 

turneului întreprins în R.P. Chi
neză. selecționata secundă a 
U.R.S.S. a jucat cu reprezentativa 
de juniori a tării gazdă. în ta
ta căreia a cîstigat cu 90—60 
(39—37).

BOX * WBA l-a desemnat 
drept cel mal bun pugilist al lu
nii Iunie pe venezueleanul Anto
nio Esparragoza. Acesta este 
campion al lumii la categoria na
nă. In meciul susținut cu belgia
nul Jean-Mark Renard, el sl-a 
apărat cu succes titlul. • U- 
gandezul John Mugabi a dispus 
prin abandon. în prima repriză, 
de francezul Rene Jacquo-t. deve
nind campion mondial WBC la 
categoria mljlocie-mică.

CICLISM « In cadrul Campio
natelor Mondiale de juniori, des
fășurate pe velodromul de la 
Moscova, sportivul sovietic K. 
Smurîghin a stabilit un nou re
cord mondial la 1000 m cu start 
lansat, fiind înregistrat cu 1:05.121. 
• Turul Boemiel a fost cîstigat 
de rutierul francez Eric Plchon. 
urmat în clasamentul final, la 20 
de secunde, de cehoslovacul Ota- 
kar Flala.

ÎNOT * în prima zi a con
cursului de la Santa Clara (Ca
lifornia). înotătorul polonez Artur 
Wojdat s-a clasat oe locul întîl 
în proba de 200 m liber, cu tim
pul de 1:51.85. iar americanul 
David Wharton a terminat Învin
gător la 400 m mixt tn 4:25,12.

Rezultate din concursul femi
nin : 200 m liber : Sarah Ander
son (S.U.A.) 2:05.18 : 100 m bras î 
KeHy Purcell (S.U.A.) 1:13.9« : 
400 m mixt: Michelle Grlgllone 
(S.U.A.) 4:53,12.

SCURT • PE SCURT
RUGBY a La Auckland, în 

Noua Zeelandă. selecționata loca
lă a întrecut echipa Argentinei 
CU 61—6 (37—0) !

TENIS • La Estoril. în Portu
galia. în cadrul comoetiticl pen
tru tineret ..Cupa Galea" : Por
tugalia — Maroc 3—0. S.U.A. — 
Turcia 3—0.

TIR CU ARCUL « Sportivul 
sovietic Stanislav Znbroski a de
venit campion mondial, la Lau
sanne. cu 332 o. El a fost urmat 
de Steven Hallard (Anglia) 331 p 
Sl Torni Poikolalnen (Finlanda) 
331 n. Proba masculină pe echipa 
a fost cîștigată de formația 
U.R.S.S.. cu 985 puncte, urmată 
de cele ale S.U.A. (974 puncte) si 
Coreei de Sud (972 puncte). La 
feminin, prima s-a situat Coreea 
de Sud (995 puncte), secundată 
de Suedia (954 puncte) si 
U.R.S.S. (953 puncte).

SĂRITURI * Proba feminină 
de trambulină in concursul de la 
Viena a revenit sportivei chineze 
Guan Xueme! cu 304 o.

ȘAH * Turneul de la Lenin
grad s-a încheiat eu doi cîst’că- 
tori I Konstantin Aseev si Leonid 
ludasln (ambii dirj U.R.S.S.). cu 
cîte 9 puncte, urmați de Halifman 
șl Lukln 8,5 puncte. Kociev 7 
puncte etc.

VOLEI a La Sar- Juan (Porto 
Rlco) au continuat întrecerile 
campionatelor Americlt de Nord, 
Centrale sl Caraibilor la feminin, 
echipa S.U.A. întregind cu scorul 
de 3—0 (1. 1. 3) Costa Rica. • 
La Fukuoka Japonia (juniori) — 
Australia 8—0 (15. 10 15). indo
nezia — Ma'avezla 3—0 (8. 12. 7).
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