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IN INTIMPINAREA CELUI
DE AL X-lea CONGRES

AL PARTIDULUI
PE MAGISTRALELE SOCIALISMULUI

FILE VECHI Șl NOI
DIN ISTORIA BICAZULUI CUVÎNT DESPRE SPORT

î Valea Bistriței, capodoperă 
a naturii proslăvită în nenu- 

.* mărate opere pe care și-au 
pus semnătura Sadoveanu, 
Russo, Creangă, Vlahuță sau 
Gane a cunoscut în perioada 
de propășire a țării, în ulti
mul sfert de veac, prefaceri 

) uimitoare care nu i-au știr- 
;bit, cu nimic din frumuse- 
fțile-i veșnice, ci, din contră, 
i-au adăugat altele noi, fă- 
cînd-o mai fermecătoare, 
mai adorată de turiști, mai 

i bogată.
Cu zeci de ani In urmă, 

’ autorul „României pitorești* 
*■ extaziat în fața minunatelor 
• tablouri cu care darnica na- 
itură împodobise „calea" Bis- 
Itriței moldave, nota: „Multe 
[rîuri s-aruncă din strîmto- 
rile Carpaților in roditoarele 

, noastre cîmpii, nici unul nu 
deschide în băteliștea mun- 

, ților o ,vale mai luminoasă și

A FOST

INAUGURATĂ

SALA

SPORTURILOR

TIMIȘOARA

mai fermecătoare ca Bistrița 
Moldovei. Ea intrunește-n 
întinsa-i domnie sălbăticia 
Jiului, măreția Oltului și bo
gățiile Prahovei. Călătorii 
străini cari-au străbătut-o pe 
plute, din Dorna pină-n Pia
tra, o pun, cu drept cuvint, 
printre cele mai frumoase 
ape din lume. Drum larg 
despică printre măguri valu- 
rile-i repezi, și falnic ii e 
mersul. Se-nalță codrii s-o 
privească, sprințare-i sar 
piraiele-n cale, plutașii ii 
cintă doina... pădurile au că
prioare, izvoarele păstrăvi, și 
Bistrița — lostriți".

Dar peisajul acesta fasci
nant, atît de iubit de locuitori, 
de țutuienii stabiliți cîndva 
cu turmele la poalele Cea
hlăului, 
deamnâ 
scrie și 
sufletul 
constrasta atunci, evident, cu 
viața celor ce trudeau din 
zori pînă în seară In păduri 
sau pe vestitele plute pentru 
o bucată neîndestulătoare — 
de cele mai multe ori — și 
amară de pîine.

Parcurgem, filă cu filă, is
toria uneia din localitățile 
bistrițene cele mai discor
dante în ce privește trecutul 
și prezentul — Bicazul, 
cîndva satul colibelor și al 
mizeriei, astăzi orașul socia
lismului, al kilowaților și 
industriei moderne — îm
preună cu profesorul Vasile 
Orășanu, directorul Muzeu
lui local. Pornim călătoria 
peste atestările din timpul lui 
Mihnea Vodă, după ce tre
cem în’ revistă

de Mihai BENIUC

acest peisaj care în- 
mîna poetului să 

care face să vibreze 
creatorului anonim,

descoperirile

Luni a fost dată în 
folosință noua și mo
derna sală de sport din 
Timișoara, construcție 
modernă, impunătoare, 
cu o capacitate de peste 
2 000 de locuri.

La festivitatea de 
inaugurare au luat par
te reprezentanți ai or
ganelor locale de partid 
și de stat, sindicale și 
U.T.C., reprezentanți ai 
C.N.E.F.S., precum și 
numeroși sportivi timi
șoreni.

Tov. Mihai Telescu, 
prim secretar al Comi
tetului județean Timiș 
ai P.C.R., a felicitat pe 
proiectanți și construc
tori, urînd sportivilor 
timișoreni să obțină im
portante succese în 
noua sală ce le-a fost 
pusă la dispoziție. El a 
tăiat apoi panglica de 
la intrarea principală. 
Tovarășul ing. Gh. Ciu
lea, directorul general 
al Trustului de cons
trucții Timiș, a invitat 
asistența să viziteze sala 
de sport și anexele sale.

Aurelian BREBEANU

Nu-mi aduc aminte să fi scris vreodată despre sport. Nu 
că mi-ar fi indiferent, dimpotrivă. In copilărie, tare 
mi-a plăcut gimnastica și cițiva ani am practicat 

scrima. Dar, cu cit a trecut timpul cu atît orele mele libere 
s-au împuținat, luindu-le locul necesitatea de a munci în 
toate zilele anului, inclusiv in sărbători și vacanțe. Și așa 
m-am pomenit bătrin, cu regretul că am rămas străin de 
lumea sporturilor.

De aceea nu pot felicita îndeajuns tineretul de astăzi, 
care in privința educației fizice, in general, are eu torul 
altă soartă decit a fost a noastră. Sînt profesor la Univer
sitate și cind merg la cursuri mi-e dat să trec pe lingă sala 
sau sălile de gimnastică ale studenților, ti fericesc, și-mi 
pare rău că nu sînt ca ei, că n-am putut să fiu la timpul 
meu.

Cred că una dintre cele mai importante măsuri educative 
din ultimii 25 de ani este obligativitatea educației fizice in 
invățămintul superior. Faptul că alături de materiile pro- 
priu-zise figurează și sportul in carnetul studentului dove
dește grija orinduirii noastre pentru integritatea psiho 
fizică a omului nou, a cetățeanului lumii socialiste.

De altfel, cine nu privește cu incintare, la 1 Mai sau ta 
23 August, demonstrațiile cu caracter sportiv ale tinere
tului, de la pionieri pină la maeștri, aceste revărsări de 
vigoare și de frumusețe! Și nici măcar nu este vorba nu- 
mai de atît, deși chiar atît ar fi colosal de mult! Educația 
fizică și sportul nu sint doar un mijloc de cultivare a in 
sușirilor trupului, sau de amuzament. Fac parte dintre acei 
oameni care socotesc serviciul militar și sportul, pe lingă 
orice alte finalități ale lor, ca fiind capitale în educația 
oamenilor, atît pe latura fizică cit și pe cea morală. Carac
terul uman, disciplina, perseverența, spiritul de echipă, 
prietenia, nicăieri nu găsesc un teren mai prielnic de înflo
rire decît în aceste colective in care sint realizate și dez
voltate, cu pricepere și știință, însușirile cele mai de preț 
ale omului, pentru a constitui o sinteză armonioasă, o per- 
sonalițfite integră, conform structurii și posibilităților fie
căruia.

Se împlinește un sfert de veac de la Eliberare, tocmai 
de ajuns ca aceia care s-au născut atunci să fie astăzi băr 
bați în toată firea. Sînt oameni pe care i-a crescut, în spi
ritul său, partidul, conștiințe socialiste în trupuri tefere șt 
viguroase. Congresul al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care va trasa legea de viitor a societății românești, 
va fi salutat de cea mai înfloritoare generație, din cite a 
cunoscut acest pămînt, fii ai patriei socialiste ridicați în 
ideile erei lui Lenin și a cuceririi Cosmosului.

Aceste noi generații, educate sub faldurile steagului par
tidului, constituie — sprintene și agere — forța integratoare 
a României în istoria contemporană, mîndria întregului 
popor!

S-a cat errec-;:a cicloturistică internațională Floarea prieteniei"... Coloana
a fost surprinsă de fotoreporterul nostru Aurel Dragoș, în apropiere de Lehliu, capătul 
primei etape...

„FLOAREA PRIETENIEI" 
A PORNIT LA DRUM

La ora 6. ieri di
mineață. nimeni nu 
mai dormea. In pofi
da faptului că pro
gramul de somn era 
stabilit pină la 7, 
cicloturiștii — avind 
acordul tacit al orga

nizatorilor — au ho- 
tărit să-l încalce. Si 
iată-i, o dată cu pri
mele raze ale soare
lui, lingă „mașinile* 
lor. cărora le fac o 
ultimă verificare. Pe 
măsură ce se apropie 
ora stabilită pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

ASTĂZI, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CONSTANȚA

START IN TURNEUL INTERNATIONAL
FEMININ DE VOLEI

ȘAHIȘTII JUNIORI
ȘI-AU DESEMNAT

CAMPIONUL

festivitatea de start, 
emoțiile cresc în in
tensitate. Intr-o at
mosferă de bună dis
poziție are loc, la ora 
8.45. festivitatea de 
începere a expediției.

In fața cicloturiști
lor, adunați în careu, 
ia cuvintul tovarășul 
VIRGIL RADULIAN. 
adjunct al ministru
lui î'nvățămîntulul, 
președinte al Consi
liului Național al Or
ganizației Pionierilor. 
Felicitindu-i pe par- 
ticipanții la prima e- 
diție a expediției ci
cloturistice interna-* 
ționale „Floarea prie
teniei’*, vorbitorul le 
urează drum bun și 
transmite pionierilor 
din localitățile pe

unde va trece cara
vana, precum și pi
onierilor din țara ve
cină și prietenă, R.P. 
Bulgaria, calda salu
tări din partea or
ganizației. Ia apoi 
cuvîntul tovarășul 
MARIN BlRJEGA, 
vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care trans
mite cicloturiștilor 
salutul întregii miș
cări sportive din Ro
mânia. Tovarășa E- 
LENA POPARAD, 
vicepreședinte a|lj 
C.N.O.P., împarte pi
onierilor flori.

Apoi caravana se 
pune in mișcare. 
„Floarea prieteniei* 
a pornit la drum.

Ion GAVRILESCU

deViorica Viscopoleanu, favorita probei 
săritură în lungime

Foto : A. NEAGU

Sala Sporturilor din Con
stanța va fi, de astăzi, gazda 
tradiționalului turneu interna
țional feminin de volei, care 
reunește cîteva dintre cele mai 
puternice reprezentative din 
lume: Japonia — campioană 
mondială —, Polonia — clasată 
pe locul III la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice —, Ceho
slovacia, Bulgaria, România ș» 
Iugoslavia.

Turneul constituie, pentru 
cele 6 participante, un prim 
prilej de verificare — după O- 
limpiadă — a potențialului e- 
chipelor, de cristalizare a lotu
rilor pe care le pregătesc teh
nicienii naționalelor respective 
în vederea Campionatelor mon
diale de anul viitor, de la So
fia.

In programul primei zile fl-

gurează următoarele întîlniil : 
Iugoslavia—Cehoslovacia, Po
lonia—România, Japonia—Bul
garia. Partida cea mai impoi- 
tantă este, fără îndoială, cea 
în care jucătoarele românce 
primesc replica deținătoarelor 
„bronzului olimpic", partidă 
hotăritoare, am putea spune, 
pentru stabilirea primelor trei 
locuri în clasamentul competi
ției. La unul din aceste locuri 
își pun candidatura, alături 
de formația Japoniei, ambele 
combatante de azi. Meciurile 
sînt programate să înceapă, în 
ordine, de la ora 17.

Arbitrii turneului vor fi T. 
Todorov (Bulgaria), D. Prielop 
ny (Cehoslovacia), L. Ormay și 
L. Meszaroș (Ungaria), C. Ar- 
mășescu, M. Albuț și C. Mu- 
șat (România).

•Paralel cu finala feminină, 
de la Ploiești, a campionatului 
republican rezervat juniorilor, 
s-a desfășurat la Galați turne
ul final masculin. Ciștigător 
al întrecerii și al titlului de 
campion al țării este elevul 
clujean Alexandru Prundeanu, 
care a totalizat 10’/2 puncte din 
13 posibilie. Pe locul doi — 
Ion Biriescu (Timișoara) 9l/2 p, 
iar pe locul trei — Dan Mihăi- 
lescu (București) 9 p. Șahistul 
gălățean M. Tratatovici ocupă 
al patrulea loc, cu 8 p.

T. SIRIOPOL și 
GH. ARSENIE, coresp.

MlINE, PE STADIONUL REPUBLICII, 
CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE CAPITALEI

Stadionul Republicii 
adăpostește mtine cam
pionatele de atletism 
ale Capitalei, competi
ție de interes major 
Înaintea finalelor cam
pionatelor României. 
La întreceri și-au a- 
nunțat participarea cel 
mai buni atleți bucu- 
reșteni, în frunte cu 
membrii lotului repu
blican care vor veni, 
de la Poiana Brașov,

special pentru acest 
concurs.

In programul de con
cursuri al lunii august 
figurează următoarele 
competiții : 3—9 la Con
stanța. meciul de ju
niori București — Koln, 
16—17 la București, 
campionatele republi
cane de seniori, 24—25 
la Ploiești, meciul de 
juniori România — Șlo- 
vacia, 28—31 la Sofia, 
Jocutile Balcanice.

PRIVIND SPRE WIMBLEDON...

Secvență pe zgura roșie de la Progresul... Ion Tiriac oferă flori lui 
Ule Năstase, cel cu care a împărțit atîtea frumoase biruinți în actuala

Comentarii pe marginea

calificării echipei României

in finala inter-zone 

a „Cupei Davis"
'• (pag- a 4-a)

TIRIAC Șl NĂSTASE
IN DRUM SPRE LONDRA

Ieri au părăsit Capitala tenis- 
manil noștri fruntași Ion Țiriac și 
Iile Năstase, care urmează să 
dispute la sfîrșitul săptămînli vi
itoare finala inter-zone a „Cupei 
Davis", în compania echipierilor 
Angliei. în drum spre Londra, 
jucătorii români vor face o escală 
la Hamburg, unde se dispută cam
pionatele internaționale de tenis 
ale R.F. a Germaniei.

In plină viteză, pe ser
pentinele Rîsnovului. La 
volan, pilotul austriac A- 
Kaja, care a obținut locul 
secund in Raliul Dunării. Noaptea pe traseu,

„CUPA MAMAIA" LA BOX
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). — Sintem datori cititori
lor cu cîteva rezultate din tur
neul dotat cu „Cupa Mamaia". 
Iată-le i C. Gutui b.p. Kreps 
(TSK Berlin) ; Butiko (Odesa) 
b.p. I. Voicilă ; Bandtke (TSK 
Berlin) b.p. I. Ban ; Iutka (TSK 
Berlin) b.p. I. Ilie. Finala va 
avea loc astă-seară, de la ora

20. Programul galei cuprinde 
cîteva partide interesante, prin
tre care : A. Mihai — D. Giu- 
gea ; I. Pițu — K. Dworak 
(TSK Berlin); P. Pirvu — K. 
Anders (TSK Berlin); Iniațkin 
(Odesa) — B. Anders (TSK Ber
lin).

C. POPA, coresp. principal

la lumina... 
lanternelor

Marginalii 
la Raliul Dunării

(pag. a 4-a)
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TRANSFERUL
SE ACORDA!

Imaginea unui atlet abstracti
zat, rupt de societate, claustrat 
în găoacea lui de glorie efe
meră — este posibilă. Dar 
imaginea aceasta nu va fi 
niciodată conformă cu gene- 

ideal uman. Ea poate rămînerosul ........ .... ........ ......... ..
icoană prăfuită, piesă de depozit mu
zeal, element de statistică, dar nu poate 
deveni pildă istorică, normă etică, chin
tesență a aspirațiilor speței ce caută 
cu înverșunare, cu optimism și, desigur, 
cu idealism, perfecțiunea.
. Poate tocmai din pricina acestor con

siderații am socotit întotdeauna că 
adevăratul campion, cel capabil să 
învingă euforia succesului momentan, 
trebuie să fie dublat de personalitate, 
de acele virtuți care să-l integreze 
social, nu să-l izoleze,

Sportivul este, prin natura activității 
sale ludice, o victimă virtuală a popu
larității pe care i-o conferă victoria 
în arenă. (Și nu vrem, acum, să-i răpim 
plăcerea pe care dorește arzător s-a 
guste, cmintindu-i cît de trecătoare e I). 

ar dacă un sportiv își reduce satis
facțiile doar la atît, atunci tentacu
lele ratării nu sînt departe.

De cităva vreme citim tot mai des 
portrete complexe ale sportivilor ro- 

»—i_i—categoria marilor 
traiectoria trasată de 

noua noastră orînduire so- 
Nu există plăcere

mâni, înglobați în 
împliniri, pe 
Partid în 
cială. Nu există plăcere mai mare 
decît să descoperi, în profilul moral 
al unui atlet, transferul acesta fericit 
de la rubrica performanțelor sportive 
la rubrica virtuților cetățenești, lată un 
transfer care onorează mișcarea noas
tră sportivă.

LAZĂR BORDUZ a fost campion bal
canic de box în 1947, la categoria 
pană. Astăzi, oțelarul Lazăr Borduz, de 
la Combinatul siderurgic Reșița, pune 
la punct o tehnologie nouă de repa
rare a vetrelor cuptoarelor Martin, 
inovație care aduce un spor de efi
ciență economică.' Face cît o sută de 
lao.-uri I

ION TOMA a fost campion națio
nal la aruncarea ciocanului în 1945 
și recordman în 1948. Astăzi, despre 
tehnicianul zootehnist Ion Toma, scriito
rul Pop Simion relatează că recreează 
natura în zona Prejmerului, stimulînd 
ia reproducție nurcile de crescătorie, 
preț de peste zece milioane beneficiu. 
Face cît zece aruncări dincolo de 75 de 
metri I

OCTAV TROIANESCU a fost, în re
petate rînduri (și este încă la această 
oră I), campion național de șah. Și nu 
astăzi, ci paralel cu îndelungata sa 
activitate competițională, chirurgul orto
ped bucureștean a operat ji a studiat, 
consacrarea sa, în străinătate, printre 
autorii români ai unei valoroase lucrări 
de cercetare în domeniul traumatisme
lor coloanei vertebrale fiind doar O 
etapă. Face cît o mie de șah-maturi I

Trecînd prin viața arenei sportive 
fără a părdsi arena socială a vieții, 
iată o tranziție de succes cu șanse de 
durabilitate mult mai mari decît simplu 
nimb, adesea artificial prelungit, al 
podiumului.

yictoi BANCIULE5CU
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DE ATLETISM

loc pe 
din Bra 
atletism 
județu-

Duminică, a avut 
stadionul Tractorul 
șov întîlnirea de 
dintre selecționata 
lui Brașov și Ț.S.K.Ă. Sep- 
tembri Sofia. Victoria a fost 
obținută de sportivii local
nici, care au reușit să cîștige

AGENDĂ COMPETITIONALA

mitetul U.T.C. organizează în 
cinstea celei de a XXV-a a 
niversări a eliberării Româ
niei „Cupa 23 August" la fot
bal, tenis de masă, și volei.

La această competiție par
ticipă echipe aparținînd ur
mătoarelor asociații sportive i 
întreprinderea de industrie 
locală. Liceul mixt, I.R.E.H., 
întreprinderea forestieră, A 
batorul, Fabrica de conserve 
etc.

NICU SBUCHEA, coresp.

FOTBAL INTERSTRAZI

CURSA DE MARE FOND

în zilele de 8. 9 și 10 au
gust U.G.S.R., în colaborare 
cu Federația română de ca- 
iac-canoe, organizează o cursă 
de mare fond pe Dunăre. La 
această întrecere participă 
numeroși sportivi (cu echipa
je de K2) din Tulcea, Galați, 
București, Timișoara, Sulina, 
Brăila, Arad, Hunedoara etc 
Va lua startul, de asemenea, 
și o echipă din Uniunea So
vietică.

Iată programul competiției: 
8 AUGUST: Brăila (ple
carea după-amiază) — Măcin- 
Galațl; 9 AUGUST: Galați 
— Isaccea — Tulcea; 10 AU
GUST : Tulcea-Maliuc-Sulina 
(punct final).

majoritatea probelor. Cîteva 
dintre rezultate : masculin : 
100 m : M. David 10.9; 200 
m : M. David 21,9 ; 400 m • 
Ad. Belciug 50,7; 800 m : E. 
Mihăcscu 1:51,5: 1 500 m : 
I. Sas 4:04.1 ; 110 mg : H. 
Cernescu 14.9 ; 400 mg : Gh. 
Tănâsescu 55.5 ; lungime : L. 
Szabo 6.59 ; înălțime : M. Mi- 
tilecis 2.00; disc: Z. Heghe- 
duș 51,14 ; suliță : Boris Ste
fanov (Ț.S.K.Ă.) .67,68 ; fe
minin : 100 m : Georgeta Cir- 
stea 12,1 ; 200 m : Balca Poi- 
tașeva (Ț.S.K.A.) 26,0.
C. GRUIA coresp. principal

„CUPA 23 AUGUST"
Consiliul de educație fizică . 

și sport al orașului Hațeg, 
împreună cu Consiliul oră
șenesc al sindicatelor și Co-

Ca în fiecare an, vacanța 
școlară programează 
roase

nume- 
sportive. 

îndrăgite se 
și fotbalul, 
aceste fru- 
„CUPA 1N-

competiții 
Printre cele mai 
numără, firește, 
lată una dintre 
moașe întreceri: 
TERSTRAZI" organizată de 
C E.F.S. al sectorului 4 Bucu
rești, în intîmpinarea zilei E- 
liberării.

Competiția a reunit la start 
echipe de pitici ale stră2ilor 
Matei Ambrozie, Voineasa, 
Foișor, Dristor. șoe. Vitân.

Conduce, neînvinsă, forma
ția Vitan (căpitan de echipă 
elevul. Marian lonescu, gol- 
geterul campionatului). La 
juniori, clasamentul „Cupei 
interstrâzi" arată astfel: 1.
Reconstrucției II 12 p, 2. La
birint 10 p, 3. Voineasa 8 p.

V
ezvoltarea sportului românesc în ultimul sfert 
de veac e atestată de numeroase și expresive 
mărturii. Fenomenul are complexitate și rădă
cini adinei, care pornesc din grija permanentă 
a partidului și statului nostru față de educația 
fizică, față de problema robusteții națiunii. Avem

în prezent peste 8000 de secții de sport în cluburi și aso
ciații, în școli și universități; activează la noi peste 15 000 
de echipe, însumînd aproape 200 000 de sportivi legitimați ; 
so adaugă acestora și milioane de oameni care și-au făcut 
din sport un aliat al timpului liber. Aceste dimensiuni conțin 
în substanța lor nu numai o mare cantitate de muncă orga-

La 23 August 1944, Româ
nia avea pe plan spor
tiv realizări puține, 

nesistematice, nesusținute, ba
zate doar pe elanul și efortul 
unor entuziaști izolați, 
rețeaua de terenuri 
de săli de .sport 
ține goluri imense, 
centrate doar în cîteva. orașe, 
destinate numai pentru practi
carea a două, trei ramuri 
sportive, se resimțea o acută 
penurie de baze sportive, eloc
ventă pentru dezinteresul 
oficial șl pentru caracterul ne
democratic al sportului, la pe
riferia căruia rămăsese majo
ritatea tineretului și a oame
nilor muncii.

Transformarea socialistă a 
țării avea să se soldeze și cu o 
nouă concepție despre sport. 
O societate umanistă ca a noa
stră trebuia să pună la dispo
ziția tuturor membrilor ei și 
dreptul la educație fizică, ca 
modalitate de prim rang pen
tru fortificarea fizică și mo
rală a indivizilor ei. Această 
orientare partinică s-a mani
festat ferm și consecvent, și 
numai ei i se datoresc apa
riția și dezvoltarea acestui fe
nomen social autentic și cu
prinzător pe care l-am denu
mit în anii din urmă mișca
rea Sportivă, El n-ar fi putut 
să apară, sau n-ar fi reușit să 
rămînă viabil și evolutiv, dacă 
paralel cu alte condiții statul 
nostru n-ar fi făcut susținute 
eforturi de ordin material 
pentru amenajarea unei în
tinse rețele de baze sportive, 
care să corecteze urmările unei 
ingrate moșteniri. Efectul a- 
cestei atitudini lucide s-a ma
terializat, pînă acum, în reali
zări care domină net zestrea 
precară a trecutului. Avem 
astăzi mai multe stadioane și 
terenuri de fotbal, de aproape 
10 ori mai multe terenuri de 
volei, baschet, handbal și te
nis, de 9 ori mai multe piste 
de atletism și de 3 ori mai 
multe săli de sport. Este sem
nificativ, poate, să marcăm că 
Municipiul București benefi
ciază în prezent de un număr 
de baze sportive de doufl ori 
mai mare decit cele existente 
în toată țara înainte de 23 
August, Capitala noastră, re- 
mareîndu-se pe această linie 
prin prezența unor veritabile 
complexe sportive, noțiune și 
realizare modernă, corespon
dentă cu realitatea actuală a 
sportului de performanță.

Și în numeroase alte orașe 
ale țării au apărut, mai ales 
în ultimii ani, construcții spor
tive remarcabile prin gradul 
lor de confort și de utilitate, 
iar multe dintre ele și prin 
valoarea lor urbanistică, de
venite imediat focarele unei 
intense activități (Constanța, 
Galați, Cluj, Brașov, Craiova, 
Timișoara, Iași, Hunedoara, 
Bacău, Piatra Neamț. Pitești, 
Tg. Mureș, Arad, Oradea. Baia 
Mare, Ploiești, Brăila, Miercu
rea Ciuc etc.). Succesele spor
tului românesc de performan. 
ță trebuie, fără îndoială, in
terpretate și prin trimiteri la 
aceste însemnate realizări, 
care au oferit condiții favo
rabile cultivării talentelor, re
marcabile la tot pasul in masa 
tineretului nostru. Medaliile 
olimpice chcerite, titlurile de 
campioni mondiali, europeni 
și balcanici, cele 15 cupe de 
campioni europeni, sutele de 
medalii de aur, argint și bronz 
obținute la diferite mari com
petiții internaționale, întreg

iar
Și 

con- 
Con-

acest bilanț al sportului româ
nesc, făptuit pînă acum, în 
preajma celei de a 25-a ani
versări a eliberării patriei, 
este puternic corelat cu spo
rirea neîncetată a patrimo
niului de terenuri și săli. Nu
meroase ramuri ’ sportive, care 
porneau din acest punct de 
vedere de la zero, au în pre
zent o rețea de baze sportive 
proprii; atletism, lupte, caiac- 
canoe, box etc. De o înzestrare 
tot mai bună au început să 
beneficieze și sporturile do 
iarnă prin construirea de pir- 
tii, schi-lifturi, teleferice și 
patinoare artificiale. Mai evi
dențiem, de asemenea, și ten
dința la dotare și înzestrarea 
bazelor sportive cu materiale, 
instalații și echipament mo
dern. SUBLINIEM CA ACEA
STA OFENSIVA ÎNCEPUTĂ 
ȘI SUSȚINUTA 
CONSOLIDAREA MIȘCĂRII 
SPORTIVE A
PÎNA ACUM, INVESTIȚII ÎN 
VALOARE DE APROAPE 1 
MILIARD LEI. Trebuie recu
noscut că dacă aceste fon
duri ar fi fost mai judicios uti
lizate, cu precădere in prima 
etapă, astăzi patrimoniul ma
terial al mișcării sportive ar fi 
fost mai bogat. Subliniem că 
realizările trecute în revistă, 
sînt rodul eforturilor conju
gate ale C.N.E.F.S.-ului, cu

PENTRU

ÎNSUMAT,

Interviu cu tovarâșul OCTAVIAN DĂNILĂ, șeful Inspectoratului sanitar de stat al județului Brăila

Oameni din diferite dome
nii de activitate aparent deo
sebiți prin preocupările lor 
participă, de fapt, cu fiecare 
acțiune, la grandiosul destin 
social, angajîndu-se în meca
nismul complex al dezvoltării 
multilaterale a societății 
noastre. Integrarea armo
nioasă a omului în cerin
țele pe care le Impune con
temporaneitatea ridică la 
rang de lege preocuparea 
pentru întărirea sănătății și 
dezvoltarea multilaterală â 
omului.

Fără îndoială, în cadrul 
acestor preocupări un loc de 
seamă îl ocupă medicina și 
sportul. Două ramuri ale ac
tivității umâne care, Uneori, 
operează cu mijloace comu
ne, in vederea unui scop 
comun.

Despre mișcare, în general, 
și despre exercițiul fizic în 
special, adică exercițiul fizic 
practicat organizat, metodic, 
rațional, în vederea întăririi 
sănătății, dezvoltării fizice 
armonioase, formării, sub 
aspect moral-volitiv a perso
nalității tinerilor, am âvut 
ocaîia să discutăm cu me
dicul Octavian Dănilă, șeful 
Inspectoratului sanitar de 
stat âl județului Brăila.

„Fără îndoială, ne relatea
ză interlocutorul nostru, exer-

cițiul fizic prezintă un Inte
res deosebit pentru medici
nă. Este cunoscut încă din 
antichitate, iar astăzi conti
nuă să etțtige din ce In ce 
mai mult teren tn cadrul 
preocupărilor noastre. Asta 
pentru că s-a dovedit un ad
mirabil mijloc de profilaxie 
ți terapeutică. De asemenea, 
prezintă o caracteristică deo
sebit de importantă: se în
cadrează tn categoria medi
camentelor naturale și nimeni 
nu se intoxică cu el, ba dim
potrivă, cu ctt este folosit, 
aș spune tn doze mai mari, 
cu attt gustul pentru el creș
te, devenind — și realitatea 
o confirmă — o componentă 
indispensabilă vieții noastre, 
în afara acestora, practicarea 
lui impune și alte măsuri 
care, de asemenea, fac parte 
din preocupările comune ale 
medicinii și sportului: cadru 
natural tn care se desfășoară, 
deci prezența unor factori cu
rativi, de călire, cum sînt 
aerul, soarele, apa, precum și 
o serie întreagă de elemente, 
ținind de domeniul igienei 
care ajută foarte mult la 
însușirea unor deprinderi in
dispensabile omului contem
poran".

tn orașul Brăila se ocupă 
medicul specialist CONSTAN
TIN TONU. Din păcate, con
siderăm că este prea puțin, 
în măsura în care posibilită
țile noastre de investigare In 
acest domeniu sint foarte re
duse, deoarece acțiunea ar 
necesita ?i o aparatură spe
cifică ți un personal mal nu
meros.

tn schimb, am acordat o 
atenție deosebită educației 
fizice tn școlile de pe teri
toriul județului.

Plecînd de la constatarea 
existenței unui număr rela
tiv mare de scutiri medicale 
de la orele de educație fizică 
din școli, am organizat o se
rie de investigații care sint 
înglobate tntr-un studiu de 
amploare, la nivel național. 
Ele au permis tragerea unor 
concluzii pe baza cărora am 
făcut deja cîteva propuneri 
inspectoratului școlar, care 
sperăm să fie puse în prac
tică, începtnd chiar din toam
na acestui an.

peste 75’/t elevii dau randa
mentul potrivit în procesul 
de Invățămînt, au o dezvolta
re fizică corespunzătoare, toa
te datele fiind superioare ani
lor precedenți. Dar, după 
cum vă spuneam, misiunea 
noastră este de a exercita o 
influență pentru ca și restul 
— acel 25%, care prezintă 
deficiențe sau te află la in
dici biologici sau Stato-pon- 
derali inferiori, 
sească tn mod 
acest minunat 
este exercițiul 
deocamdată, ei 
pentru că nu se pot integra 
nivelului de activitate al ce
lorlalți.

— Desigur că și în pri
vința preintîmpinării apa
riției deficiențelor, pînă la 
virsta școlară există o 
preocupare.»

să se folo- 
judicios de 

mijloc, care 
fizic. Dar, 
stnt scutiți

— Puteți să ne precizați 
cîteva din ele ?

P.IOOI1bdBd
nizatorică desfășurată de-a lungul anilor, nu numai efectul 
une; activități de difuziune a exercițiului fizic în toate pă
turile populației, ci și însemnate eforturi de ordin material 
concretizate mai ales într-o rețea diversă de baze sportive. 
Este unanim recunoscut că practicarea sistematică a spor
tului, că penetrația ideii de educație fizică sînt dependente, 
pînă la raporturi direct proporționale cu existența terenu
rilor, sălilor și bazinelor adecvate acestor activități.

Despre modul cum a crescut și s-a dezvoltat — prin 
grija partidului — baza materială a sportului, ne vorbește 
tovarășul MIRON OLTEANU, secretar al C.N.E.F.S.

deobște. în acest comparti
ment există, de asemenea, rea
lizări notabile, dar care nu 
satisfac încă necesitățile din 
ce în ce mai mari. Explicația 
unor stări încă nesatisfăcă- 
toare ar trebui să înceapă a- 
mintind că mulți ani au fost 
desființate numeroase baze 
sportive, fără amenajarea 
compensatorie a altora noi, 
deși exista o hotărîre a Consi
liului de Miniștri care inter
zicea o asemenea atitudine. 
Abia în ultimii 4 ani și mai 
ales după apariția Legii 29/ 
1967 și a H.C.M. 629/1968, exis
tența bazelor sportive a în
ceput să fie apărată împotriva 
măsurilor arbitrare, dezafec
tarea unora realizîndu-se nu
mai cu avizul C.N.E.FS.-ului, 
succedată de realizarea altora 
noi.

Ceea 
cursul 
baze 
a 
lor desființate. Expansiunea 
fenomenului nostru sportiv 
pretinde o rețea mai deasă și 
uniform răspîndită de baze 
sportive, problemă căreia va 
trebui 6ă-i acordăm tot mai 
multă atenție în viitor.

Aș dori să mă refer și la o 
chestiune îndelung discutată i 
aceea a sălilor de sport de pe 
lingă școli. Nu considerăm că

ce s-a construit In de- 
anilor în 
sportive 

compensat

materie de 
simple nu 

numărul ce-

UN MILIARD I
cele ale altor departamente 
«e au responsabilități în do
meniul activității de educație 
fizică și sport. La această im
portantă operă socială au par
ticipat U.G.S.R.-ul (numai in 
ultimii patru ani a acoperit 
din fonduri proprii 34°/o din 
suma echivalentă cu totalul 
construcțiilor și reparațiilor 
de baze sportive), Ministerul 
învățămîntului, Oficiul Na
țional de Turism, Ministerul 
Forțelor Armate, Minister’ll 
Afacerilor Interne, Admini
strația de Stat Loto-Pronosport 
precum și consiliile populare 
județene (pentru preocupările 
manifestate în ultimii ani me
rită să fie Citate consiliile 
populare ale județelor Cluj, 
Dolj, Brașov, - - -
stanța, Timiș, Tulcea).

Paralel cu 
edificare a atîtor stadioane și 
săli de sport, în țara noastră 
s-au desfășurat, în anii de 
după Eliberare și acțiuni me
nite să realizeze acel tip de 
baze sportive simple, răspîn- 
dite peste tot în școli, cartiere, 
sate, întrunind un minimum 
de condiții, cu accesibilitatea 
si criteriile de economicitate, 
în totalitate, ele compun, de 
fapt, substratul material al 
sportului nostru, perimetrul in 
cârd se realizează contactul 
amplu dintre exercițiul fizic 
și milioane de oameni. Re
țeaua de baze sportive simple 
are capacitatea să determine 
rezolvarea sarcinilor sociale 
ale mișcării noastre sportive 
printre care am cita: întărirea 
sănătății oamenilor muncii, 
relaxarea și refacerea după 
efortul de producție, cultiva
rea acelor calități morale pe 
care sportul le stimulează în-

Galați, Con-

activitatea de

ar mai fi necesar să argumen
tăm despre utilitatea acestora, 
pentru realizarea unei pro
funde educații fizice, cuprin
zătoare pentru întreaga popu
lație școlară. Ar fi imperios 
necesar să i se afecteze spor
tului în planul didactic un 
spațiu de invățămînt egal cu 
al oricărei alte discipline. Toa
tă lumea este convinsă că să
lile de sport din incinta școli
lor reprezintă un elementar 
răspuns la imperativele de or
din social ale educației fizice, 
dar, cu toate acestea, în prac
tică el a fost ignorat, majori
tatea școlilor construite la un 
moment dat neavînd săli pen
tru sport. Pe viitor această la
cună va fi remediată, deoare
ce s-a hotărît ca de acum îna
inte nici o școală cu peste 16 
clase să nu mai fie lipsită de 
sală pentru sport.

în ansamblu, însă, con
strucțiile sportive de pe întreg 
cuprinsul țării compun o rea
lizare excelentă. Așezări ru
rale sau urbane care in trecut 
nu erau marcate decit de exis
tența maidanelor sau a locu
rilor virane, au astăzi un mi
nimum de baze sportive; orașe 
cu tradiție în istoria sportului 
românesc, care aveau pe vre
muri numai O bază, două și 
acelea mici, demodate și rău 
întreținute, beneficiază în 
prezent de Obiective moderne, 
capabile să folosească mișcării 
sportive de masă, precum și 
pregătirii celor mai preten
țioase performanțe. Este su
gestivă și exemplară situația 
orașului Piatra Neamț, caie 
dispune âstăzi de O sâlă do 
sport, una de gimnastică și 
altă pentru jocuri sportive, de 
un bazin de înot descoperit;

de un stadion și de alte tere
nuri de fotbal, de o pistă de 
atletism, de 8 terenuri de 
baschet, 5 de volei, unul de 
handbal, unul de tenis de 
cîmp, o pistă de schi și o po
picărie. Inventarul de baze 
sportive al orașului Piatra 
Neamț se repetă în alte nu
meroase localități din țară 
(Iași, Bacău, Baia Mare, Cîm- 
pulung Muscel etc.) realizat 
prin grija și eforturile statu
lui, precum și datorită con
tribuției materiale și morale 
a organelor locale.

Aș dori, de asemenea, să 
subliniez că acțiunile de con
strucție a bazelor sportive rea
lizate pe întreg cuprinsul țării 
s-au efectuat în bună măsură, 
asemeni șl altor obiective so
ciale, prin participarea entu
ziastă și voluntară a sutelor 
de mii de oameni, îndeosebi 
tineret, prilejuind manifesta
rea hărniciei și fierbintelui 
patriotism specifio pretutin
deni noilor noastre generații.

Dezvoltarea impetuoasă a 
tuturor domeniilor de activi
tate, precum șl interesul con
stant manifestat de către con
ducerea de partid pentru re
zolvarea tuturor aspectelor de 
importanță socială ne permit 
să ne gindim cum va arăta în 
perspectivă baza materială a 
mișcării sportive, cum va tre
bui să fie dotat fiecare oraș 
în viitor, în funcție de numă
rul locuitorilor, de tradiția lui 
sportivă, de condiții naturale 
etc.

Pentru anii următori sînt 
prevăzut® fonduri care vor fi 
concretizate în stadioane, săli 
de sport, bazine de înot, pati
noare artificiale, fapt ce se va 
repercuta favorabil asupra e- 
voluției sportului nostru de 
masă și performanță. In pro
punerile planului cincinal 
(1971—1975), ca și In estima- 
țlile de perspectivă pentru pe
rioada 1976—1980 se urmă
rește o repartizare mal judi
cioasă a fondurilor. în cores
pondență cu noua împărțire 
teritorială se va urmări dota
rea cu baze sportive și a ace
lor localități care nu au încă, 
sau sînt dotate nesatisfăcător, 
în următorul cincinal, CNEFS- 
ul se va orienta spre construc
ția de obiective mari în gene
ral, urmărindu-se ridicarea a 
una-două baze sportive in fie
care județ. în aceeași perioa
dă, U.G.S.R—ul a prevăzut pe 
lingă subvenționarea unor o- 
biective mai importante ca di
mensiuni și realizarea unei 
serii de baze sportive simple 
și de agrement. Pe aceeași li- 
nie se înscriu și proiectele Mi
nisterului învățămîntului, pre. 
cum și cele ale Consiliilor 
populare județene.

încheind această succintă 
retrospectivă, precum și 
schița marilor perspective, 
dorim să subliniem că 
acum în preajma celei de a 
25-a aniversări a Eliberării 
patriei, România Socialistă 0- 
feră tineretului ei și în gene
ral tuturor categoriilor de 
virstă ale populației condiții 
mai bune de practicare a edu
cației fizice și sportului, con
diții care însumează mari e- 
forturi și însemnate investiții 
Și pe acest plan, partidul și 
statul nostru âu dovedit preo 
cupări laborioase, soldate cu 
realizări de civilizație moder
nă, ca o expresie a caracteru
lui profund umanist al socie
tății noastre socialiste.

Miron OLTEANU

— Referitor Ia modul și 
măsura în care instituțiile 
medicale stnt angrenate în 
această luptă, ce ne pu
teți spune ? I 

fizic consti- 
am mai afir- 
terapie natu- 
să-l conside- 

astfei pentru că efectul

Exercițiul 
după cum 
un gen de 
Ne place

tuie, 
mat, 
rală. 
răm 
său se răsfrînge asupra orga
nismului uman, asupra tutu
ror funcțiilor ți capacităților 
sale, influențîndu-le pozitiv.

Este medicament, tn adevă
ratul sens al cuvîntului, tn 
cazul aplicării lui tn vederea 
corectării unor deficiențe mo
trice sau funcționale, ți fac
tor adjuvant pentru oamenii 
sănătoși tn circumstanța fo
losirii lui tn scopul întăririi 
sănătății, pentru dezvoltarea 
morfo-funcțională sau chiar 
pentru atingerea posibilități
lor limită din punct de ve
dere biologic — cadrul ofe
rit de sportul de performan
ță ți de educație fizică.

In aceste direcții este în
dreptată ți activitatea noas
tră. tn plus, apare ți grija 
pentru asigurarea ți contro
lul cadrului adecvat acestui 
gen de tratament.

i
— De pildă, am considerat 

că ar fi mult mai bine dacă 
educația fizică s-ar efectua 
diferențiat, cu exerciții fizice 
corespunzătoare deficiențelor 
motorii sau funcționale pe 
care le prezintă o serie de 
elevi. Pentru aceasta, un pro
fesor de educație fizică ar fi 
bine să fie profilat pe edu
cația fizică a deficienților. 
Astfel, elevii apți pentru edu
cație fizică ar putea lucra la 
un nivel mult superior, iar 
cei cu deficiențe nu vor mai 
fi scutiți. Pentru aceasta, 
insă, ptnă la asigurarea ca
drelor necesare, va fi nevoie 
de cite un sacrificiu <al unui 
profesor la fiecare școală, 
deși nu se poate numi astfel 
o misiune care nu face de
cit să înnobileze pe oricine.

De asemenea, tn planul de 
asistență medicală, ne preo
cupăm de instruirea specială 
a unor cadre medicale me
dii pentru a putea asigura 
cultura fizică medicală la 
bolnavii deficienți motori.

— Vă rugăm să ne spu
neți, care a fost tematica 
de cercetare în școlile în 
care s-au efectuat investi
gații și care a fost conclu
zia principală ?

— Ne puteți relata cîteva 
aspecte din activitatea ca
drelor sanitare de pe teri
toriul județului Brăila, care 
privesc 
zică șl

direct educația fi- 
sportul ?

desigur. Cu proble-- Da, 
mele medicale ale sportului,

— Cercetarea este o acțiu
ne de sinteză, eșalonată pe o 
durată de 4 luni, care se efec
tuează in fiecare an.

Tema a constituit-o dezvol
tarea fizică a elevilor tn ra
port cu virsta și programa 
de invățămînt.

tn cadrul acestei teme, am 
ales ca parametri talia, greu
tatea, perimetrul toracic, vo
lumul respirator ți altele. Ele 
au fost coroborate și cu con
dițiile de mediu. Concluzia 
esențială: tn proporție de

(Urmare din pag. 1)

arheologice care vorbesc des
pre vremi străvechi. „Viața 
oamenilor de aci — ne spunea 
„însoțitorul" pe cărările is
toriei — a fost plină de du
rități, o luptă continuă cu 
vitregiile naturii ți ale socie
tății trecute". Și, pentru a 
convinge,, profesorul Oră- 
șanu scoate un document, 
una dintre dovezile cele mai 
elocvente ale suferințelor de 
odinioară ale plutașilor, ale 
tăietorilor de lemne și ale 
slujitorilor din micile fabrici 
de cherestea aparținînd do
meniului coroanei.

„Vin cu lacrimi in ochi să 
vă rog să binevoiți a-mi da 
și mie un spor pe lingă pen
sia lunară căci trăiesc tare 
greu cu lei 750 ce am; tifn- 
purile sîrit grele ți nu mai 
pot să muncesc ca să-mi pot 
ține zilele ce mai am de trăit 
eu cu nevasta ți o fată nemă
ritată. Vă rog din tot sufle
tul să vă gindiți ți la chinui
toarele mele bătrinețe căci 
e păcat de Dumnezeu să mă 
frămtnt in lipsă ți mizerie 
după 33 de ani serviți."

Este cererea pensionarului 
Ilie Săpunaru, de acum 33 de 
ani, o dovadă a mizeriei, a 
umilințelor și suferinței tru
ditorilor de pe Bistrița, o do
leanță nesatisfăcută ca toate 
celelalte, de altfel. De cite 
ori acești oropsiți ai soartei 
nu și-au ridicat — în zadar
— glasul unit pentru o retri
buire mai omenească a in
gratei lor munci !

Ajungînd la capătul isto
riei amare — a bicăzenilor
— mereu aceeași, neschim
bătoare — începem urcușul 
pe scara prosperității, a stră
lucirii, „cetății luminii" din 
Moldovă. Astăzi, după 25 de 
ani de socialism, Bicazul are 
o nouă Înfățișare, a devenit
— dintr-0 comună neînsem
nată în care predominau co
libele — un' oraș industrial . 
și turistic de prim rang. Ză
găzuirea apelor Bistriței, 
pentru a le transforma forța 
în lumină, a adunat aici oa
meni din toate colțurile țării. 
Marele baraj — împlinire 
posibilă numai în anii noștri
a visului inginerului Dimi- 
trie Leonida care bătuse fără 
izbîndă la porțile marilor in
dustriași acum șase decenii 
și jumătate, cu un proiect în 
acest sens, revarsă acum din 
salba care începe la Steja-

l

rul și se termină la Bacău, 
sute <5e mii de kilowați, face 
mai mănoase, constant rod
nice, ogoarele din jur.

Barajul stîrnește o jus
tificată curiozitate din par
tea turiștilor 
Străini, ca și, 
cazului", cum 
spune lacului de acumulare 
de la poalele Ceahlăului, ce 
se întinde pe o lungime de 
35 de kilometri... Blocuri noi, 
confortabile, înlocuind ve
chile colibe, completează ar
monios fermecătorul tablou 
®1 tînărului oraș de sub gi
gantul de beton, școli mo* 

.derne (dintre care una va fi 
dată în folosință 
acest an), spitale, grădinițe 
de copii, cluburi, 
cultură, muzeul 
hidroenergetic, numeroasele 
fabrici (de cherestea, de con
fecții metalice necesare re
țelei hidroenergetice, atelie
rele centrale etc.) ce se ală
tură impunătoarei fabrici de 
ciment, azbociment, var și 
agrocalcare sînt mărturii ale 
vieții noi, care animă orașul 
foștilor plutași și pristavi, 
acum cocători, specialiști în 
producerea liantului din pia
tră, strungari, frezori, meș
teri îh construcțiile de hi
drocentrale. \

Am reținut din discuțiile 
cu directorul mtizeulul, una 
din specificările sale care 
spun totul despre Bicaz, des
pre oamenii săi: „Mulți din
tre cei ce au venit din alte 
părți să lucreze aici — este 
și cazul meu — n-au mai pu
tut să-l părăsească, s-au sim
țit legați de el, s-au atașat 
de localnici — oameni care, 
datorită condițiilor trecute, 
afișează o gravitate parcă 
devenită ereditară, oameni 
de surprinzătoare tenacitate, 
harnici, minunați. împreună 
au făcut ca orașul să înflo
rească pe zi ci trece. Nu nu. 
mai economic, ci și cultural".

jr
Ca aproape în toate do

meniile, bicăzenii au pornit 
în sport de la nivelul zero. 
„La noi nu a existat nici un 
fel de tradiție — sublinia 
tov. Aurel Popa, secretarul 
Comitetului executiv al 
Consiliului Popular al ora
șului Bicaz — și începutul 
este legat de construcția hi
drocentralei. Mal apoi, tn 
1964, tineretul de aici a con
tribuit in mare măsură la

români și 
„marea Bi- 
i se mai

chiar îh

case de 
cu profil

— Ne preocupă și această 
problemă. Exercițiile fizice, 
mai mult sub formă de joa
că, tint făcute la grădinițele 
preșcolarilor. De asemenea, 
ne îngrijim să extindem și 
să îmbunătățim calitativ pe
rimetrul spațiilor de joacă, 
în toate cartierele orașului, 
tn măsura tn care pe cele 
existente le considerăm insu
ficiente. l

— Alte categorii de ti
neri, de oameni ai muncii, 
cum și în ee măsură vă 
preocupă ? i
—. 'Această activitate este 

ceva tnai diversificată, tn 
mediul rural căutăm să popu
larizăm exercițiul fîztc, De 
pildă, prin serviciul de asis
tență sanitară, la căminele 
culturale sau la casele de cul
tură s-au ținut diferite confe
rințe după care s-a proiectat 
un film foarte Interesant, in
titulat „Călirea prin apă, aer, 
soare". De altfel, o serie de 
măsuri și Initiative care au 
cuprins o masă largă de tie 
neri de pe tot cuprinsul țării* 
cum a fost „Grosul tineretu- 
lui", au avut o mare influent 
ță asupra tineretului de 13 
sate.

— în tnehelere, ee n<. 
mai puteți spune?

— Nu ea o deformație pro» 
fesională, dar propun o re* 
țetă cu caracter general* 
adresată tuturor tinerilor, dar 
și vîrstnicilor i pe 
tură, mișcare ți 
puțin din l In 1 
de o viață I...

ttngă cui- 
sport, cel 
zile, timp

Interviu consemnat de
Gh. ILIUȚA

înjghebarea primelor baza 
sportive ți la amenajarea 
unui vast complex cuprin

de fotbal, 
handbal, volei, pistă pentru 
atletism, avînd o tribună cu 
peste 1000 de locuri — în
conjurate cu gard dtn beton} 
au fost, de asemenea, ame
najate 2 bazine de înot pen
tru adulți și copii, un teren 
de volei la casa de cultură, 
o popicărie modernă la fa
brica de ciment, alte tere
nuri simple de fotbal și vo
lei la liceu ți la școlile de 
4 și 8 ani".

Primele manifestări bică- 
zene în arena sportivă au în
ceput, cum era și firesc, în 
cadrul întreprinderilor și la 
nivelul orașului. Fotbalul a 
pătruns anul trecut chiar 
în divizia națională C, prin 
Cimentul Bicaz, iar echipa 
elevilor de la Școala de șo
feri, Volanul, joacă, în cam
pionatul județean; handba- 
liștii liceului activează în 
divizia națională școlară, 
secții de atletism, lupte, vo
lei, baschet, popice, sînt pe 
punctul de a se consolida 
și, cu siguranță, nu va trece 
mult timp pînă ce sportul 
bicăzean se va putea afirma 
puternic și în ce privește 
înalta performanță. Poate 
că apariția imensului lac va 
face să apară, în curînd. cam
pioni ai țării și la sporturile 
nautice.

Firește, cadrul natural atît 
de pitoresc pe care-1 oferă 
lacul, Ceahlăul, Cheile și 
toate celelalte puncte de 
mare atracție din apropiere 
face ca turismul să formeze 
capitolul Sportiv cel mai bo
gat al activității oamenilor 
muncii din Bicaz. La caba
nele așezate in mijlocul fer
mecătoarelor peisaje nem- 
țene, în campinguri, alături 
de numeroșii turiști din ce
lelalte părți ale țării uu 
străini, ce depășesc un mi
lion anual, vin zilnic sute de 
localnici dornici să facă miș
care, să admire priveliști 
noi, să respire fortifiăntul 
ozon al pădurilor montane, 
încing jocuri cu mingea pe 
poienele alpine, fac expediții 
temerare pe pantele abrup
te...

Sînt cîteva spicuiri din fi
lele istorie! trecute și re
cente a celui mai nou oraș 
de pe Bistrița, din cele două 
capitole atît de contrastante 
ale vieții bicăzenilor.

zînd terenuri
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RAPID-SAO PAULO

„CUPA
110 „cavaleri al 

care activează în 
divizionar A, B și C, au parti
cipat timp de 4 
28—31 iulie, la un 
fecționare organizat în orașul 
Piatra Neamț.

înainte de a vă pune la cu
rent cu cele discutate la acea
stă importantă reuniune a ar
bitrilor, să vă prezentăm cor
pul... profesoral, cu funcțiunile 
respective : CONDUCEREA
CURSULUI: Iancu Ceaureanu, 
George N Gherghe, Emil Kro
ner. LECTORI : George N. 
Gherghe, Tudor Firan, Con
stantin Bărbulescu, Grigore 
Birsân, dr. Ion Dancu, Andrei 
Rădulescu și Coloman Braun 
BOGDAN. ȘEFI DE SEMINAR: 
Cornel Nițescu, Mircea Grădi
nara, Iile Drăghlci și Octavian 
Comșa.

Cei 7 lectori au prezentat re
ferate deosebit de interesante, 
atingind diferite aspecte ale ar
bitrajului. Aceste referate au 
fost urmate de seminarii, in 
care, în afară temelor predate, 
rarsanții au dezbătut și alte 
probleme legate de activitatea 
lor trecută și... viitoare.

Au interesat, în primul rfnd 
analiză arbitrajelor prestate In 
campionatul 1968-1969, aspec
tele pozitive și negative pe 
care le-au furnizat. Din infor
marea prezentată de T. Firan 
a răieșit că, în divizia A, din 
331 de arbitraje prestate de ar
bitri români, 96 au primit nota 
10 sau 9 (cinci stele), 173 nota 
8 sau 7 (patra stele), 31 nota 
6 sau 5 (trei stele), 20 nota 4 
sau 3 (două stele), iar 11 nota 
sub 3 (o stea sau... nici una). 
La ora bilanțului și a calmu
lui, cind furtunile dezlănțuite 
de unele arbitraje au intrat 
în domeniul trecutului, se poate 
spune, avfnd mărturie și ci
frele expuse mal sus, că, în 
general, arbitrii s-au achitat 
bine de sarcina grea, de mare 
răspundere, pe care au avut-o. 
Nu putem fi însă de acord cu... 
plingerea Colegiului central al

fluierului", 
campionatul
zile, între 

curs de per-

arbitrilor, care, procedînd strict 
aritmetic, a numărat rîndurile 
apărute în presă despre arbi
trajele bune 
la concluzia 
puțin despre 
mult despre 
devăr, presa 
arbitrajele necorespunzătoare. 
Dar aceasta a constituit un a- 
jutor dat activității de arbi
traj. Astfel, și alți arbitri ar fi 
urmat poate drumul Iul Aurel 
Pop din Cluj (conducătorul jo

și rele, ajungind 
că s-a scris prea 
primele și prea... 
celelalte. Ințr-a- 

a discutat pe larg

Gh. Limona, M. Rotaru in di
vizia A, C. Dinulescu (fostul 
internațional), O. Anderco (un 
arbitru care s-a dovedit pregă
tit și pentru meciurile de „A"), 
St Birăescu, Simion Mindreș, 
Gh. Motorga, C. Manusaride.
M. Cițu. L Dancu și C. Savu - 
în divizia’ B, N. Martinescu,
N. Vasiliu. N. Stănescu. I. Du
lău, E. Căi bă jos. St Marian și 
A. Mathe - în divizia C. Să 
sperăm că-i vom găsi pe lista 
de onoare și la sfirșitul noului

Despre cursul de perfecționare 
a arbitrilor, de la Piatra Neamț

ctflul Steaua—Petrolul) : drumul 
lipsei de curaj, al ploconirii 
față de echipele gazdă. în ge
neral, și față de cele bucureș- 
tene, ’

Ne 
mate 
ți in 
stata 
arbitrajelor. în schimb, 
continuă 
vralgică 
rile din 
tindu-se 
ignorare 
joc și de cedare in fața pre
siunii publicului. De aici, re
zultate false, victorii OBLI
GATORII ale formațiilor gaz
dă. Cerindu-se arbitrilor mai 
mult curaj, ne gîndim insă că 
trebuie să 11 se 
condițiile necesare 
presta un arbitraj 
acolo unde astfel 
nu pot fi create, 
dispute meciuri de fotbal !

„Premlanții" Colegiului cen
tral al arbitrilor, pentru cam
pionatul 1968—1969 sint urmă
torii : Aurel Bentu, Iosif Rit
ter, Cornel Nițescu. C. Petree, 
V. Pădureanu, Grigore Bir- 
san (un nume care se afirmă!),

in special.
alăturăm părerii expri- 
In această informare, că 
divizia B s-a putut con- 
o îmbunătățire a calității 

* . „C--U1
să fie problema ne- 

a arbitrajului, meciu- 
această divizie dispu- 
adesea în condiții de 
a regulamentului de

asigure și
pentru a 

corect. Iar 
de condiții 
să nu se

PORNIND DE LA
REALI TAȚI • ••

Datorită mobilității sporti
vilor de performanță pe ruta 
lor competitivă, în ultimii 
ani se aud tot mai multe 
„voci" care revendică pater
nitatea celor consacrați. Dis
cuțiile devin cu atît mai 
incandescente cu cît este vor
ba de un sportiv mai valoros 
și care, uneori, dispune de o 
arie migratoare mai mare. în 
ultimă instanță, fiecare ju
deț, oraș, club sau specialist, 
dorește cu legitimă pretenție 
să i fie recunoscută contri
buția, mal ales cînd este vor
ba de sportul de performan
ță. Bineînțeles, mîndria unei 
unități organizatorice este cu 
atît mai mare cu cît recolta 
sportivă este mai presti
gioasă.

Dar, cum municipiul Bucu
rești deține o pondere însem
nată, cantitativ și calitativ, 
în sportul românesc se creea
ză deseori impresia că în 
sfera lui se concentrează, cu 
necesitate, cei mai valoroși 
sportivi din țară.

în dorința de a prezenta 
realitatea, în pofida unor spe
culații subiective, încercăm 
să furnizăm aci date precise.

Este cunoscut faptul că 
sportul s-a transformat în- 
tr-un fenomen social con
temporan, iar în acest con
text, fotbalul apare cu cea 
mai proeminentă și remarca
tă activitate. Pe orbita lui, 
însă, se vehiculează cele mai 
aprinse dezbateri. De aceea, 
ne vom opri și noi, în spe
cial, la el.

De unde provine Răduca- 
nu ? Cînd și cine l-a lansat 
pe Pîrcălab ? Al cui „pro
dus" este Dumitrache ? Tăta- 
ru, în afară de Steaua, a mai 
peregrinat și pe la alte clu
buri 7 Mirăuță este al Petro
lului sau al Progresului ? 
Care sînt secțiile sau orașele 
cu cea mai. mare fertilitate 
fotbalistică de performanță ? 
Iată o gamă de întrebări la 
care numai un studiu de 
amploare și de durată poate 
da răspunsuri fără înconjur.

Printr-o monografie privi
toare la proveniența teritoria
lă și sportivă a fotbaliștilor 
de performanță, am investi
gat toți jucătorii din ultimele 
două ediții — semicentenare 
— din divizia națională A 
a campionatului României 
(1967/68—1968/69).

ȘI CARE ESTE 
REALITATEA ?

Printr-o ierarhizare a . 
dețelor, municipiul București

ju-

se situează de departe pe 
primul loc la toți indicatorii. 
De exemplu i cei 394 fotba
liști investigați din divizia A, 
au următoarea paternitate te
ritorială : București 102, Bi
hor 27, Prahova 22, Cluj 19, 
Arad 18, Ilfov 18 etc. Un 
alt indicator: selecționări și 
promovări în fotbal (prove
niență sportivă inițială) i 
București 120, Bihor 25, Pra
hova 23, Arad 22, Cluj 21 etc. Q 
Curios este faptul că deși 
unele echipe divizionare cresc 
jucători, situația este doar 
aparentă, deoarece ele se 
aprovizionează totodată, ma
siv, pentru performanță de 
pe ogoare străine.

Un clasament stratificat pe 
localități, tot după indicato
rul primei legitimări se pre
zintă astfel: București 120, 
Arad 21, Oradea 18. Ploiești 
15, Craiova 13, Tg. Mureș 13, 
Brașov 12, Cluj 12, Pitești 12, 
Constanța 10, Iași 10, Bacău 
6, Giurgiu 5 etc. (total 87 ora
șe contribuabile).

Producția proprie 
de către echipele 
nare i București 65 
Arad 11, Argeș 9, 
Brașov 7, Prahova 7 etc.

în final, socotim ca bine
meritată nominalizarea sec
țiilor din Capitală care an 
furnizat jucători în echipele 
divizionare din București și 
provincie, în ordine cantita
tivă pentru a evidenția și 
matca fotbalistică: Rapid 27; 
Dinamo 16; Steaua 15 ; Pro
gresul 7 ; Constructorul 4 ; 
Sirena, Șc. sp. nr. 2, T.A.P.L., 
C.P.C.S., T.U.G. 3 ; Victoria 
M.I.B.C., Confecția, Voința, 
Bere Grivița, VisCoza, Tita
nii, Victoria, Luxor, Metalul, 
Știința. Palatul pionierilor 
cite 2; I.C.A.B., I.I.C.F.. Sil
vicultura, Avîntul Colentina, 
Cablul, Spartac, Abatorul, 
Autobuzul, Flamura roșie, 
Laminorul, Rezervele de 
muncă, I.C.A.R. și Tipogra
ful cite 1.

Acum, pe baza cunoașterii 
profunde a realității, discu
țiile și analizele pot sublinia 
adevăratele izvoare fotbalis
tice, iar tratarea superficia
lă a fenomenelor demografi
ce nu poate decît să-și ia lo
cul în fotoliul subiectivismu
lui, Firesc, pentru că pe te
meiul realităților trebuie să-i 
acordăm cezarului ce-i apar
ține.

realizată 
divizio- 

jucători, 
Bihor 0,

Corneliu RADUȚ

LOTO • PRONOSPORT
Programul concursului Prono

sport nr. 32 din 10 august I960 
este următorul : I : Farul — Sao 
Paulo; 11 : Universitatea Craiova
— Chemie Leipzig ; III : Oltul St.
Gheorghe — Metrom Brașov ; IV: 
Colorom Codlea — Lemnarul O- 
dorliel; V : Tractorul Brașov — 
Unirea Cristur ; VI : Mureșul
Deva — Metalul Hunedoara : VII: 
A.S. Cugir — Victoria Călan ; 
VIII : Aurul ZIatna — Minerul 
Ghelar ; IX : Metalu’ Copșa Mică
— A.S.A. Sibiu; X : C.S.M. Sibiu
— Gaz Metan; XI: Someșul Satu 
Mare — Topitolul Baia Mare; 
X 1 : Constructorul Bala Mare — 
I’. nerul Baia Mare; XIII : Gloria 
E itrița — Avîntul Reghin.

țț Depunerea biletelor ciștigă- 
toare la concursul excepțional 
Pronoexpres din 3 august 1969, 
se va face pînă joi 7 august a.e. 
ora 13 In orașele de reședință ju
dețeană, iar în celelalte localități 
pină miercuri 6 august 1969, la 
Ora 13.

Omologarea premiilor se va e- 
fectua în ziua de simbătă 9 au- 
gUăț 1969*

Plata premiilor se va face ast
fel : în Capitală, Incepind de 
marți 12 august prip casieriile 
proprii iar în țară incepind apro
ximativ de joi 14 august 1969 prin 
casieriile proprii și mandate poș
tale.
• Numai astăzi vă mai puteți 

procura biletele pentru concursul 
Pronoexpres de miercuri 6 august 
1969, care va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 eu 
Începere de la ora 19.

Tragerea va fi radiodifuzată.
PKEMHLE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 31 DIN 30 IULIE

EXTRAGEREA I : Categoria a 
H-a : 123 variante a 2.042 lei ; ca
tegoria a Hl-a : 2856 a 43 lei.

extragerea A Il-a : Cate
goria A : 8,5 variante a 12.118 iei; 
categoria B : 358 a 287 lei; Cate-
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campionat acestora alât'jrîn- 
du-li-se și alți arbitri, dacă se 
poate — toți !

Cei 110 arbitri participant! 
la cursul de perfecționare de 
la Piatra Neamț și-au putut re
împrospăta apoi cunoștințele 
privind ultimele modificări a- 
duse regulilor jocului, in urma 
referatului prezentat de Geor
ge N. Gherghe și Andrei Ră- 
dulescu. In țară, insă, activea
ză circa 3 000 de arbitri de fot
bal. cărora ar trebui să le fie 
bine cunoscute aceste modifi
cări, unele din ele, cum ar fi 
aceea referitoare la cei 4 pași 
ai portarului, noreținută în
deajuns de clar de către ar
bitri. Și ea nu constituie sin
gurul exemplu. Se pare că nu 
e limpede pentru toți arbitrii 
nici decizia care trebuie dată 
— lovitura de la 11 metri — in 
cazul cind portarul de rezervă, 
intrat în joc fără știrea și În
cuviințarea conducătorului par
tidei, pune mina pe minge în 
suprafața de pedeapsă. Un ar
bitru mai puțin cunoscut a sa 
cum arătam in articolul nos
tru de luni, oObl!gațli uitate", 
a aplicat bine regulamentul. în 
schimb, discutind cazul cu UN 
ARBITRU F.I.F.A.. am avut 
surpriza să constatăm că acesta 
nu știa care-1 soluția regula
mentară in faza respectivă ! 
Așadar, apreciind faptul că in 
obiectivul celor reuniți la Pia
tra Neamț au stat și ultimele 
modificări aduse regulilor de 
Joc. considerăm că trebuie fă
cute eforturi și pentru infor
marea precisă a celor UI ți ar
bitri.

Cu mult interes au fost ascul
tate referatele „Sensul șl Spi
ritul regulilor de joc* și „Pu
terea discrevionară a arbitraju
lui, element determinant în a- 
pllcarea pe teren ■ regulilor 
de joc*. în expunerea sa, Con
stantin Bărbulescu a arătat că 
menținerea fotbalului printre 
marile jocuri cu deosebită 
popularitate în lume, depinde 
în bună măsură de felul cum 
va fi păstrată tradiția sa, de

către cei care, intr-un fel sau 
altul, participi la eL în spi
ritul tradițional ai acestui sport, 
n-a existat deviza -a ciștiga 
cu orice preț”, „pe orice cale". 
De aceea, tendințele spre vic
torie prin eludarea regulilor de 
joc, a spiritului sau, trebuie 
curmale cu fermitate. De fapt, 
in elevatul său referat. C. Băr
bulescu n-a făcut decit să re
amintească lucruri știute, aar 
neaplicate de multe ori. Sâ 
vedem, deci, in campionatul 
care incepe ia 16 august, cum 
va face trecerea de ia teorie 
la... practică autorul referatu
lui. Și, bineînțeles, nu numai 
el...

Arbitrul gălățean Grigore 
Birsan, vorbind despre „pute
rea discreționară a arbitrului", 
a spus ca arbitrul poate dis
pune de drepturile pe care | le 
acordă regulamentul de joc, in 
două sensuri :

— pozitiv
— negauv.
Aflat in prima alternativă, 

arbitrai face uz de puterea sa 
discreționară, supunmd-o in
teresului generai al jocului de 
fotbal. In a doua alternativă, 
lolosind puterea sa discrețio
nară pentru a da decizii împo
triva jocului, el comite, in fapt, 
ceea ce ia termeni juridici se 
traduce prin abuz de putere.

în referatul său. antrenorul 
emerit Coloman Braun BOG
DAN a arătat cum a evoluat 
fotbalul, din punct de vedere 
tehnic și tactic, această evo
luție cerind ți o adaptare in 
același sens și a arbitrajului. 
Seria referate.or a fost Înche
iată de Ion Dancu, care a vor
bit despre „aspectele medicale 
in arbitrajul la fotbal*. Medic 
6 zile pe săptămînă, Și arbitru 
in cea de a 7-a, Ion Dancu 
știe mai bine ca oricare altul 
cit de mult contribuie buna 
pregătire fizică a unui arbitru, 
perfecta lui stare de sănătate, 
la realizarea unui arbitraj bun. 
£1 a ---- —
tapa 
palul 
avind 
șansa

Prezent la acest curs, tbv. 
Ion Balaș, vicepreședintele f e
derației române de fotbal, a 
Insistat asupra greșelilor 

— nu numai tehnice — 
făcute de arbitri ln campiona
tul trecut, ln intenția de a-1 
mobiliza pe cei de față (dar 
și pe cei absenți) ln lupta pen
tru evitarea unor lipsuri ase
mănătoare, pentru prestarea u- 
nor arbitraje dt mal bune. Nu 
e atît de ușor, cum au impre
sia unii, dar nici atit de greu...

Așteptăm, oricum, sâ vedem 
cum se vor reflecta cele dis
cutate cu prilejul cursului de 
perfecționare de la Piatra 
Neamț, ln noul sezon fotbalis
tic da care ne despart puține 
rile.

vorbit și despre alimen- 
raționalâ a arbitrilor, a- 
său in această direcție 
insă, din păcate, puține 
de a fi ascultat...

Jack BERARIU

MUNICI
PIULUI

BUCUREȘTI"
După 

anunțat, 
mini că 
ediția a 
municipiului București*. 
La această ediție vor 
participa echipele bucu- 
rețtene Steaua, Rapid, 
Dinamo și Progresul. 
Toate partidele vor 
avea loc pe stadionul 
Republicii.

Sorții au 
simbătă, de 
Progresul să 
pe Dinamo, 
ora 20. Rapid pe Steaua, 
Duminică, de i la ora 
18 — vor Juca echipele 
învinse in prima zi, 
pentru locurile J— 4, 
iar de Ia ora 20 — în
vingătoarele pentru 
stabilirea câștigătoarei 
„Cupei municipiului 
București".

cum am mai 
simbătă și du
se va disputa 
lil a a -Cupei

stabilit ea 
la ora 18, 
inti ln cască 
iar de la

MICROSTATISTICĂ

ECHIPE SENIORI : 3 ta di
vizia A (Dinamo, Rapid, Stea
ua), 3 ta divizia B (Progre
sul, Metalul, Politehnica), 9 in 
divizia C (Electronica Obor, 
Tehnometal, Voința, Mașmi- 
unelte, Laromet, T.U.G., Auto
buzul, FI. roșie, Sirena), 48 ln 
campionatul municipal "" 
categoria „Onoare” și 
categoria „Promoție"), 
campionatele de sector 
siv sectorul aparte al

(16 la 
32 ■*
138 in 
(luciu* 

___________ , ___ con
strucțiilor) ți 10 în seria re
zervata formațiilor studențești.

ECHIPE JUNIORI i 16 In 
campionatul republican șl 32 
ln campionatul municipal (16 
la „Onoare" și 16 la „Promo
ție").

ECHIPE COPII : 88.
JUCĂTORI LEGITIMAȚI : 

16.793, dintre care aproxima
tiv 80 la sută activi.

la

dintre 
Iar cu 
putinii

ANTRENORI : 502,
care numai 120 activi, 
normă întreagă ți mai | 
30.

ARBITRI i Peste 600 ___
dintre ei sint incluși in lotul 
republican).

TERENURI : 64 omologate
(doar 15 au și tribune).

(100

solicltind, cu puțin timp in 
urmă, părerile cftorva specialiști 
asupra Condiției actuale a fotba
lului bucureștean, ne-a fost dat 
Să primim și un astfel de răspuns, 
pe cit de concis, pe atit de lipsit 
de echivoc : „fotbalul din Capi
tală reprezintă copia celui pe plan 
național _ are aceleași calități și 
aceleași defecte". Replica aparți
ne tînărulul și apreciatului an
trenor Victor Stănculescu, numii 
de curind conducător tehnic al 
divizionarei B Progresul. Aparent, 
ea dă impresia unși exagerări, 
dar judecind lucrurile mai 
profund trebuie recunoscut că 
nu-i lipsește acel simbure de ade
văr, care s-o facă plauzibilă.

Nu numai prin volum.

ci și prin calitate

L

După cum o Indică și statisti
cile, Bucureștiul dețină o pon
dere Însemnată ln sfera sccceru- 
lui românesc, fapt explicabil, în 
primul rlnd, prin cifra ridicată a 
populației sale (comparativ Cu 
aceea proprie altor mari centre 
urbane), dar — ceea ce nu-i mai

Cunoscuta echipă brazilia
nă Sao Paulo își continuă 
turneul în țara noastră, evo- 
luînd miercuri în Capitală. 
De data aceasta, fotbaliștii 
brazilieni vor Intllnl pe Ra
pid București.

Partida se anunță deose
bit de atractivă, deoarece 
oaspeții sînt recunoscuți ca 
virtuosi ai driblingului și au 
o tehnică aproape perfectă. 
In piua. în meciul susținut 
duminică Ia Craiova, brazi
lienii au dovedit că știu să-și 
organizeze bine apărarea și 
astfel să-și păstreze mini
mul avantaj luat în prima 
repriză.

Feroviarii bucureșteni sînt 
deciși să facă o partidă ma
re. Rapidițtii se pare că eu 
atins 6 formă bună, fiindcă 
în ultima partidă internațio
nală, disputată în Berlinul 
occidental, au dispus cu sco
rul de 3—0 deSpandauer SV.

Colegiul central al arbitri

lor a delegat lâ acest Joc 
brigada compusă din Gh. Bî- 
mona, la centru, Ion Dancu 
ți Constantin Dinulescu lâ 
linie.

Medul va avea Ioc pe sta
dionul „23 August", cu înce
pere de la ora 17, deoarece 
la tribunele stadionului Re
publicii se fac unele repa
rații.

DE LA I.E.A.B.S.
PENTRU MECIUL DE 

FOTBAL RAPID - SAO 
PAULO BRAZILIA CARE 
SE VA DISPUTA PE STA
DIONUL 23 AUGUST IN 
ZIUA DE 6.VIIL1989, BILE
TELE S-AU PUS ÎN VIN- 
ZARE LA AGENȚIA DIN 
STR. SMtRDAN 13 ȘI LA 
CASELE DE BILETE ALE 
STADIOANELOR DINAMO, 
GIULEȘTI, REPUBLICII Șl 
23 AUGUST.

+■

MECIURI DE PREGĂTIRE
DUNAREA GIURGIU — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

1—2 (0—1)
GIURGIU. — Partidă de 

un nivel tehnic mediocru, 
la care și-a adus „contribu
ția" și arbitrajul slab pres
tat de P. Surugiu — Giurgiu. 
Golurile au fost înscrise de 
Matei (min. 31) și Pavlovici 
(min. 77) pentru Progresul, 
Cristache (min. 70) pentru 
Dunărea. (TR. BARBÂLATA, 
coresp.)
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

C.S.M. REȘIȚA 2—2 (1—1)
CRAIOVA. — Beți s au 

înscris 4 goluri, înaintașii ce-

lor două echipe au ratat nu
meroase ocazii de gol. Au 
marcat: Cheznoiu 2 pentru 
gazde, Pătrașcu și NestofO- 
vici pentru oaspeți. (ȘT. GUR
GUI, coresp. principal)

OLIMPIA SATU MARE — 
SELECȚIONATA TABEREI 

DE JUNIORI BISTRIȚA 
2-0 (2-0)

SATU MARE. — Meciul a 
fost urmărit de pestă 5000 
de spectatori. Konig (min. 14) 
și Filip (min. 23) sînt auto
rii celor două puncte cară 
au adus victoria proaspeților 
divizionari B. (A. VERBA, 
Coresp.)

AGENDA PARTIDELOR AMICALE DE MÎINE VULTURII TEXTILA LUGOJ 
RIPENSIA TIMIȘOARA 

2—3 (2—2)
LA SIBIU..

Echipa Chemie Leipzig, 
din R. D. Germană, va juca 
cu CAM. Sibiu, pe stadionul 
Metalul, de la ora 18.

„LA CLUJ
O partidă între cele două 

divizionare A 1 Universitatea 
și C.FJL In ambele' formații 
vor evolua și noile achiziții.

„PE „POLITEHNICA*

In continuarea pregătirilor, 
Sportul studențesc susține un 
joc de pregătire în compa
nia divizionarei C, T.U.G.. 
București. Meciul va începe 
la ora 16,30.

CHIMIA SUCEAVA ELORE
SUCEAVA. — Jucătorii de 

la Chimia au dominat, dar 
nu au reușit să înscrie. Fot
baliștii unguri au jucat in 
viteză și s-au apărat orga-

sportul
LA BUCUREȘTI

puțin Important — șl prin posi
bilitățile mai buna (In privința 
organizării, a Instruirii șl a bazei 
materiale) de care dispune tine
retul primului Oraș al țarii. Pen
tru a susține această afirmație 
este — credem — suficient să a- 
mintim câ numărul jucătorilor dâ 
fotbal din Capitală reprezintă mal 
mult de 20 la sută din totalul 
celor înscriși In scriptele federa
ției de specialitate. Procentul r.e 
apare și mai accentuat ln cazul 
antrenorilor, al arbitrilor etc.

Pentru a respecta integral ade
vărul, trebuie subliniat însă că 
activitatea fotbalistica buCurețtea- 
nă își afirmă acea pondere de 
care vorbeam nu numai prin vo
lum, ci și (sau poate itideoseDi) 
prin calitatea sa. In Capitală fi
ințează, cum bine se știe, cCie 
mai mari cluburi sportive din țara 
— cu echipe de fotbal puternic», 
setivează cei mai mulți șl — cu 
unele excepții — cei 
antrenori, există cel 
corp de arOitrl (care 
pe unii dintre cei mai 
cavaleri al fluierului), 
seblra de situația din 
țâri, ale căror capitale sint mai 
slab reprezentate pe plan fotba
listic, Bucureștiul a avut, cu. 
scurte intermitențe, patru echipe 
tn campionatul național al primei 
divizii, din rindul acestora (excep- 
ttnd garnitura clubului Progresul, 
care s-a distins, tn general, prin- 
tr-o evoluție modestă) fiind de
semnate, an de an, fie campioana, 
fie cițtigătoarea Cupei, sau chiar 
ambele deodată. Echipele bucu- 
reștene (ne referim, desigur, tot 
la cele din divizia A) sint, de alt
fel, și mai bine cunoscute in 
străinătate decit celelalte formații 
românești din orașele de provin
cie, se bucură de un credit mai 
mare la bursa valorilor. Fără a 
cădea in subiectivism sau a exa
gera conștient lucrurile, trebuie să 
recunoaștem că de comportarea 
acestor echipe bucureștene, mal 
bună său mai puțin bună (une
ori, din păcate, chiar foarte sla
bă) a depins și mal depinde încă, 
tnlr-0 măsură de nesubestlmat, 
prestigiul in arena internațională 
al fotbalului românesc. Fâclnd a- 
ceastă afirmație, avem, fără în
doială, ln vedere și reprezentativa 
națională, compusă, in majoritatea 
sa, din jucători ai cluburilor 
bucureștene.

Am fi, poate, nedrepți dacă la 
toate cele spuse despre diviziona
rele A din Capitală n-am adăuga 
că șl {n privința celorlalte eșaloa
ne ale fotbalului nostru (diviziile 
B și C, tineret, juniori) echipele 
bucureștene au o comportare, tn 
cele mai multe din cazuri, bună 
sau foarte bună (vezi Metalul 
București la „B ‘, T.U.G., Autobu
zul Și Tehnometal in „C“, steaua 
și Dinamo la tineret-rezerve, Di
namo la juniori).

Ar însemna, de asemenea, să 
Comitem o nedreptate dacă ăm 
ignora campionatele municipiului 
București, ai căror nivel de des
fășurare (Îndeosebi la categoria 
„Onoare") II întrece pe cel al 
multor campionate județene și 
Chiar pe acela al unof serii din 
divizia C. O dovadă ln acest sens

este șl proaspăta promovare, rea
lizată fără dificultate, a campioa
nei municipiului, LârOmet, ln di
vina C.

Așadar, revenind la punctul de 
unde am pornit, putem conchidă 
că Intre fotbalul bucureștean și 
cel național există o strînsă legă
tură, o .influență directă, evoluția 
celui dinții fiind adeseori de
terminantă (în bine sau ln rău), 
cor.dițlonlnd-o pe a celuilalt.

Preocupare remarcabilă

pentru copii și juniori

mai buni 
mal lari 
înglobează 
Cortipetenți 
Spre deo- 
multe alte

Dacă s-ar efectua un sondăj 
chiar printre bufiureștenl, puțini 
ar fi cei care, in afara evoluției 
echipelor Dinamo, Rapid, steaua 
șl Progresul, eventual șl a for
mațiilor divizionare B șl C, s-ar 
doveal puși H curent și cu alte 
aspecte ale activității fotbalis
tice din Capitală. Puțini, 
chiar dintre microbiști, ar ști, 
de pildă, amănunte privind 
activitatea copiilor și juniorilor. 
Deși ea reprezintă ur.ul din atri
butele cele mâi demne de remar
cat ale fotbalului bucureștean. in
tr-adevăr, nu Sint numeroase 
centrele urbâne din țâra noastră 
in care fătâ de copil șl juniori 
să se manifeste atita preocupare 
cită există in capitală, la nivelul 
consiliului municipal pentru edu
cație fizică și sport, ai cluburilor 
și asociațiilor, al multor activiști 
sportivi și antrenori.

Cu sprijinul direct șl substanțial 
al federației, ființează ln Bucu
rești, citeva ftentre puternice de 
copil șl juniori, pe lingă marile 
cluburi : Steaua — Ghericea, 
Steaua — 23 August. Rapid, Dină- 
mo și Progresul. Fără a dispune 
de Centre proprii, o deosebită gri
jă pentru echipele de copii șl ju
niori aoordă clubul Metalul, "** 
ciațlile T.U.G. șl Laromet, 
cum șl ș.s. 2.

Desigur că mai sînt încă și 
ciații sportive care, pentru â 
punde obligației de a avea echipe 
de juniori și copii, încropesc la 
întîmplare formațiile respective, 
fără a le da apoi o cit de mică 
atenție. Dar acolo unde există 
preocupare susținută pentru copii 
și juniori roadele răsplătesc chel
tuielile și munca depusă. Numai 
în ultimii ani din echipele dă 
juniori bucureștene s-au afirmat 
numeroase elemente talentate, 
câre au fost promovate cu succes 
fie in formațiile mari din Capita
lă. fie In altele din provincie, in 
fruntea acestora figurează Duml- 
trache (DinamO), Iordănescu și 
Ștefănescu (Steaua). Alecu, Decu 
și BWdeariu (Progresul), Roșu 
(F.C. Argeș), Naom (Metalul) șl 
mulți alții, care încă din peri
oada de juniorat au dobindit un 
grad ridicat de tehnicitate, avînd 
astfel deschis drumul spre mă
iestria sportivă, spre deplină 
afirmare pe plan. național șl inter
național.

asO- 
pre-

aso- 
răs-

„Șl LA VIDELE
Pentru prima oară, la 

dele, evoluează o echipă 
divizia
Argeș, 
mația 
divizia 
la ora

VIOREL NTCOLESCU, elev

Vi- 
din 

F.C. 
f or
din

A. Aceasta este 
care va intilni 
locală Petrolul,
C. Jocul va începe
17.30.

LUGOJ. — Jocul a fost, 
în general, echilibrat Golu
rile au fost realizate deVuici 
2, Dobîndă pentru Ripensia, 
Vraja și Stoian pentru Vul
turii Textila. (C. OLARIU, 
coresp.)

LA STEAUA - ANTRENAMENTE ZILNICE
Duminică dimineața, fotba

liștii de ia Steaua s-au înapo
iat in Capitală. După cum ne-a 
declarat antrenorul St. Covaci, 
elevii săi s-au comportat la

BEKESCSABA (Ungaria) 0-0
nizat. P. Brătănescu a arbi
trat foarte bine.

C. ALEXA 
coresp. principal

un bun nivel tehnic în partida 
cu Farul, disputată simbătă, în 
nocturnă. în mod dâbsâbit s»â 
evidențiat CreiniceanU, care a 
atins o formă foarte bună.

In această săptămînă, steliș- 
tii vor efectua zilnic cite două 
antrenamente. Miercuri, tete 
prevăzut un joc-școală in fa
milie. Simbătă și duminică, 
Steaua va participa la „Cupa 
municipiului București'*.

Preocuparea atentă laț» de co
pil șl juniori a făcut ca Bucu
reștiul să devină principalul fur
nizor de tineri fotbaliști (așa curtl 
se poate remarca șl din lectura 
materialului ce se publică alătu
rat) . Desigur, nu vom nega fap
tul că ani de zile marile echipe 
bucureștene, beneficiind de anu
mite condiții speciale, au strfns 
tot ceea ce răsărea mal bun prin 
provincie, că și acum, pe ici — 
pe Colo, se mai fâc Încercări dă 
acest fel (rămase, din fericire In
fructuoase, deoarece noul regu
lament de transferări Îngrădește 
vechile abuzuri). Dar trebuie și 
sA recunoaștem că multe echipe 
provinciale au beneficiat ți in 
trecut și beneficiază și astăfi de 
serviciile unor jucători născuți și 
crescuți ln Capitala. După cum, 
la fel. trebuie subliniat faptul ca 
in ultimii ani, eu cîteva mici ex
cepții, echipele bucureștene și-au 
împrospătat efectivele cu elemen
te crescute ln propria grădină sau 
promovate de la alte formații din 
Capitală de nivel inferior.

Unele Îmbunătățiri s-ău produs 
în ultima vreme șl în sectorul 
fotbalului școlar. Campionatele 
școlare din București au reunit 
la startul lor aproape 280 de echi
pe reprezentînd școlile generale, 
școlile profesionale și liceele. 
Dar dâcâ participarea este atit 
de numeroasă, nu la fel de re
marcabile sint și condițiile ln care 
ea prinde viață. Unele echipe 
duc lipsă de echipament, altele de 
profesorii de specialitate care sâ 
le dea îndrumările necesare, tn 
plus, formula de desfășurare a 
Întrecerilor deschise școlarilor 
n-a fost pină acum dintre cele 
mai fericite, suprapunînd aceste 
Întreceri campionatului de juniori, 
ceea ce ducea la o sttnjenire re
ciprocă.

In âltă ordine de idei, este de 
salutat măsura, luată ln comun 
de Ministerul Invățămîntuiui și 
F.R. Fotbal, de a se înființa în 
București primul liceu cu program 
de fotbal. Dar ne întrebăm, tot
odată, de ce numai 2 din cele 
cinci școli sportive existente au 
secții de fotbal ? N-ar fi necesare 
•ie

Fină ce vom ajunge aloi v* mai 
trece insă vreme (în acest au 
s-au amenajat doar două noi te
renuri — I.R.A. 3 pe șos. Olteni
ței și Gâlvanii-Tei). In această 
situație se pune, insă, întrebarea: 
cum le îngrijim pe cele existen
te 7 Lăsinu deoparte marile sta
dioane, care se bucură de o În
grijire ceva mai atentă, în rest 
lucrurile nu se prezintă intruto- 
tul satisfăcător. Sint, desigur, a- 
sociații sportive deținătoare de 
terenuri care dau dovadă de mult 
simț gospodăresc, cum ar fi, de 
pildă, Laromet, T.U.G., Autobu
zul, Voința, Gloria, Pasteur, Elec
tromagnetica. Granitul, F.R.B., 
C.P.B., Vulcan, Agronomia. In 
schimb, multe alte asociații (prin
tre care Luxor, Acumulatorul, 
Aurora, I.T.M., Tracțiunea. 
CFRBTA) nu-și Îngrijesc cum tre
buie, sau chiar de loc, terenurile, 
lâsîndu-le in paragină. In aceeași 
situație se află și baza sportiva 
din str. Barbu Vâcărescu, care 
este destinată disputării campio
natului școlilor profesională.

Șl fiindcă a venit din tiou vor
ba de școală, de elevi, trebuie 
să subliniem șl cu acest prilej — 
așa cum am mai făcut-o deseori 
— că numărul terenurilor simple 
continuă să sâ mențină la un 
nivel total nesatisfăcător. Pen
tru un oraș ca BuCureștlUl, CU 
o populație școlară atit de nume
roasă, existența a cit mai multe 
terenuri de acest fel, a locurilor 
de joacă pentru copii devine de-a 
dreptul vitală, șl este, in primul 
rlnd, de datoria edililor orașului 
să întreprindă măsuri mal hotă- 
rite în acest sens.

Un activ care muncește bine

$1 la celelalte i

Ce fac antrenorii ?

Una din problemele cele ___
delicate este aceea a antrenorilor. 
Pare desigur curioasă o asemenea 
afirmație cînd în capitală sînt în
registrați peste 500 de antrenori. 
$1 totuși, numai 120 dintre ei sînt 
realmente activi (pentru aproxi
mativ 600 de echipe). Rezultă, 
deci, că aproape 400 de antrenori 
eu diferite categorii de clasifi
care păstrează legătura eu fot
balul, numai prin legitimația de 
liberă intrare la meciuri de care 
beneficiază în mod automat (!?). 
Trebuie să recunoaștem că o ase
menea situație este cu totul anor
mală și nu înțelegem cum ea se 
poate perpetua. Auzim deseori 
plîngeri că nu există suficienți 
specialiști nioi măcar pentru e- 
chlpeie divizionare. Dar cu cel 
care există totuși, dar nu slnt fo
losiți, ce facem ? îi lăsăm să se 
ocupe în continuare de alte tre
buri sau Ii vom pune, Intr-un fel 
oarecare, In slujbă fotbalului T

mal

Cum îngrijim terenurile ?

După cum se desprinde din 
statistici, Bucureștiul dispune la 
Ora actuală de 64 terenuri de 
fotbal omologate. Nu este, desi
gur, suficient. Pentru o activitate 
normală a celor peste 600 de e- 
chipe. cite există în Capitală, la 
care se adaugă încă multe altele 
ce joacă în campionatele asocia
țiilor sportive, ar fi necesar, poa
te, să se dubleze acest număr.

1
I
I
i
i
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Exceptlnd secțiile cu echipe di
vizionare, care țint Subordonate 
direct federației (deși formai ele 
depind și de organul de speciali
tate municipal), activitatea fotba
listică din București este Condusă 
de secția de resort (șei de secție
— prof. Traian TomesCu, meto
dist — Colceriu. fostul jucător ai 
Progresului). Munca acestei secțu 
este sprijinită de un activ volun
tar competent și entuziast, din 
rindul căruia se disting președin
tele Biroului comisiei municipale
— ion Gheorghiță, președintele 
subcomisiei de Competiții — An
drei Mâcrf (Papallcâ), președin
tele colegiului de antrenori — 
Rudolf wetăer ți președintele co
legiului de arbitri — const. Pe
tres.

Secția de fotbal, comisia mu
nicipali, subcomisiile șl colegiile 
acesteia asigură o bună desfașu- 
tlvitățl fotbalistice ’ din "ori 
București. Am putea da nui 
roase exemple care să *:— 
afirmația de mai sus. Ne limităm. 
Insă, a sublinia doar fermitatea 
cu care au fost reprimate, chiar 
îh sezonul trecut, L~.......
echipe șl jucători. _ _ . ...
care s-au dat in asemenea cazuri, 
merglnd de la suspendarea anu
mitor echipe pe cîteva etape (A- 
vîntul 9 Mal, Viforul, Granitul) 
pină ia scoaterea altora din com
petiție (Ascensorul), sînt desigur 
severe, dar efectul lor nu putea 
fi decit favorabil pentru desfășu
rarea ulterioară a competițiilor.

★

Competițiilor, a întregii ac- 
fotbaiistiee din orașul 

. A.. .. _ mie
roase exemple care să «testă 
afirmația de mai sus. Ne limitâm< 
Insă, a sublinia doar fermitatea

sprimate, biliar 
abaterile unor 

Sancțiunile

Fără îndoială, despre fotbalul 
bucureștean s-ar putea acrie pa
gini întregi. Noi ne-am oprit în 
aceste rtnduri, cu care încheiem 
ciclul de materiale dedicat pre
zentării activității fotbalistice din 
diferite județe șl mari centre ale 
țării, numai asupra unora din 
aspectele sale. Nutrim, totuși, 
speranța că ele au oferit cit de 
cit o imagine a ceea ce i 
zintă la 
Capitală 
ționai.

I
I
I
I
I
I
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repre- |
ora actuală fotbalul din I 
la seara soccerulul na-

C. FIRANESCU
I



ROMÂNIA ÎN ETAPELE DECISIVE ALE „CUPEI DAVIS" 1969

PRIVIND SPRE WIMBLEDON ■ ■■

Beckenham, Anglia... 19 iu
nie 1922... în acest orășel de 
lîngă Londra și la acea dată, 
tenismanii români pășeau 
pentru prima oară în fața 
fileului într-un meci de „Cu
pa Davis". Salatiera de ar
gint era și ea tînără, avea 
doar 23 de ani.. Meciul de 
debut al echipei României 
n-a fost. un succes. împotri
va Indiei, jucătorii Nicolae 
Mișu și M. Stern nu reușeau 
să marcheze nici un singur 
punct: 0—5.

O curioasă coincidență face 
ca, după 47 de ani, tocmai 
îh fața echipei indiene, teni
sul românesc să obțină re
zultatul care îl consacră. Câș
tigăm noi de data aceasta cu
4— 0, dar nu în primul tur, 
ci .chiar în semifinala inter- 
zone, cucerind dreptul de a 
merge în ultima etapă. Și o 
a doua curiozitate, care nu 
este simplă coincidență : te
nismanii români iau din nou 
drumul Angliei, dar ca par
ticipant în finala inter-zone.

Privim acum mai mult 
spre Wimbledon, acolo unde 
echipierii români urmează să 
dispute, în zilele de 14-15-16 
august, pasionanta ior întîl- 
nire cu formația Angliei. Din 
ce în ce mai estompate par 
amintirile trecutelor între
ceri de la Progresul, unde 
tenismanii noștri au înscris, 
fără dificultăți aparente, 
punctele necesare calificării. 
Și totuși, n-a fost chiar atît 
de ușor...

' O victorie asupra Indiei 
la tenis, mai ales la acest 
scor atît de categoric, poar
tă o semnificație deosebită. 
Indienii au fost adversari de 
temut pentru o echipă cu 
veleități ca cea a R. F.
Germaniei, învinsă în două 
semifinale inter-zone (4—1 în 
1966 si 3—2 în 1968), ca și 
pentru brazilieni, pe care 
i-au eliminat din finala inter- 
zone de acum trei ani, cu 
3—2. în Challenge-round-ul 
cu australienii, disputat în de
cembrie 1966 la Melbourne, 
dublul indian a întrecut pe 
Newcombe și Roche cu 4—6, 
7—5, 6—4, 6—4. A fost punc
tul de onoare al învinșilor 
Australiei, dar să mai spu
nem că Jaideep Mukerjea l-a 
ținut trei ore în șah pe Fred 
Stolle, cedînd după un mecl- 
maraton (7—5, 6—8, 6—3,
5— 7, 6—3). Iată deci că per
formanța românilor, care nu 
lăsă nici o partidă oaspeți
lor lor, capătă sensurile unei 
superiorități strălucitoare.

a

Pentru indieni, înfringerea 
lor fără drept de apel a fost 
o dureroasă surpriză. Este 
ceea ce declara căpitanul de 
echipă al formației asiatice, 
dl. Shamsher Singh 1 „Cu
noșteam valoarea tenisului 
românesc și cu deosebire, a 
lui Ion Țiriac și Ilie Năs
tase. Campionul dv, care este 
și campionul internațional at 
Indiei (n.r. învinge pe Prem 
jit Lall în finala de la New- 
Delhi, ianuarie 1969) ni se 
părea cel mai redutabil ad
versar. Iată că am avut și 
revelația forței indiscutabile 
a Iui Ion Țiriac. îl văzusem 
în concursurile noastre de

O probă concludentă care 
certifică valoarea tenismani
lor noștri fruntași.

Testul întrecerii a desem
nat acum primele echipe de 
tenis din lume, în sezonul 
actual. Alături de S.U.A. 
deținătoarea prețiosului tro
feu — urcă pe acest podium 
imaginar reprezentativele An
gliei și României. Un loc 
prestigios în clasamentul pri
melor trei fruntașe ale celei 
mai importante competiții a 
sportului alb. Indiferent de 
rezultatul finalei care ur
mează, tenisul românesc și-a 
cucerit o - binemeritată consa 
crare.

CUPA DAVIS 1969

I Finale semifinale Finala Finala
Zone uiter-zone inter-zone [challenge-round] 

4 ( -INDIA---

'’(-JAPONIA□ INDIA
5-0

K

-ROMANIA—> ROMÂNIA
—U.R.SS—J 41

-ANGLIA ANGLIA
— P.S-A-J 3 *'2

— MEXiC - i

BKAZIL1A—’
BRAZILIA

6 1

acum doi ani, dar, așa cum 
se nrezintă acum, el este mai 
bun cu o clasă".

Tenismanii României s-au 
situat la un punct maxim 
al formei lor în aceste eta
pe decisive ale „Cupei Davis". 
Scoruri categorice au însoțit 
evoluția lor și în întîlniriie 
precedente, prin care au fost 
desemnați campioni ai zonei 
europene B. 4—1 cu puterni
ca reprezentativă a U.R.S.S 
și tot 4—1, în fieful tenisu 
lui spaniol, la Valencia. Poa
te că unii comentatori au 
fost tentați să considere că 
echipa noastră a fost ajutată 
de șansă în acea dramatică 
semifinală cu Spania, dispu
tată în absența lui Manuel 
Santana. Dar desfășura' ea 
ulterioară a evenimentelor a 
adus lumină și asupra aces
tui punct. Santana a fost În
vins de Ilie Năstase, pe un 
alt teren din Spania, în fi
nala turneului de la Coruna 
Iar cu cîteva zile mai înain 
te, Ion Țiriac își demonstra 
din nou superioritatea asu
pra lui Orantes, la Baastad 
(Suedia). Amîndoi corifeii te
nisului iberic erau depășiți.

ROMANIA
4- O

ANG1IA
3 2

_________ S U A-_________r
(DEȚINĂTOAREA CUPEI DAVI5J

Pentru români, desigur, 
competiția nu poate fi con 
siderată ca încheiată. Ei vor 
lupta cu ardoarea cunoscută 
pentru a smulge încă o per
formanță. chiar dacă ea pre
zintă dificultăți extreme. La 
Wimbledon, adversarul nos
tru principal va fi gazonul, 
mai redutabil chiar decît te
nismanii englezi. Deși apre
ciem pe Mark Cox. Graham 
Stilwell și Peter Curtis ca 
remarcabili exponenți ai te
nisului britanic, o confrun
tare cu ei pe terenurile cu 
zgură n-ar fi constituit poate 
o problemă pentru jucătorii 
români. într-o întrecere pe 
iarbă, unde tenisul are alte 
caracteristici, gazdele por
nesc totuși cu o importantă 
șansă în plus.

Dar, 
atîtea 
noștri 
foarea
pronosticuri. Să fim alături 
de ei și de această dată, cu 
speranțe neștirbite.

așa cqm au arătat în 
rînduri, tenismanii 

pot să întoarcă în fa- 
lor și cele mai severe

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

LOTUL TENISMANILOR AMERICANILIA MANOLIU PE PRIMUL LOC LA SIENA
PENTRU CHALLENGE - ROUNDROMA, 4 (Agerpres) — Par- 

ticipînd la concursul interna
țional de atletism de la Siena 
(Italia), campioana olimpică 
Lia Manoliu (România) s-a 
clasat pe primul loe în. proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 56,01 m. în ace
lași concurs, tînărul atlet so
vietic Iuri Isakov a stabilit 
un nou record european de

Juniori la săritura cu prăjina, 
trecînd peste ștacheta ridicată 
la 5,20 m. Alte rezultatei 
100 m — Ramirez (Cuba) 10,2; 
200 m. — Ramirez 20,7, 400 m. 
— Roberts (Trinidad) 46,7 ; 
800 m fem. Kolakowska (Po
lonia) 2:09,4.

NEW YORK, 4 (Agerpres) 
— Turneul de tenis de la South 
Orange (New Jersey) a fost 
cîștigat de Stan. Smith învin
gător în finală cu 6—1, 6—4,

FASSNACHT 4:06,9 pe 400 m

Tinerii
din R.F
învingători

înotători
a Germaniei

la Seesen
HARZ, 4 (prin te-

___ _____ întrecerile 
de înot dintre selecționatele de 
copii ale R. F. a Germaniei și 
României. Victoria a revenit gaz
delor cu 125—105 la băieți și 137— 
93 la fete. Ultimele rezultate teh
nice :

Categ. B — 200 m bras (b) : 
POPOVICI (R) 2:55,7, Itzenbritz
(RFG) 3:00,2 : 100 m liber (b) : 
VOGEL (RFG) 65.1. A. Dan (R)
65.6 ; 200 m bras (f) : GRUNEN- 
WALD (RFGj 3:01,5, Pătruică (R) 
3:13.5 : 100 m liber (f) : L. DAN 
(R) 66.9. Loeber (RFG) 67,9 ; 200 
m mixt (b) : HOFMANN (RFG) 
2:38.1. Wetterneck 
200 m 
2:45.1, 
spate 
1:13.1, 
spate 
1:20,4,

Categ. A 
OPRITESCU (R) 58.5, 
(RFG) 60.2. r
61.4, Copcealău
bras (b) : KUSCH 
HildebranGt (RFG) 2:45,0, Tîmpu 
(R) 2:57.8, Manolescu (R) 3:01,6 : 
4 x 100 m mixt (b) : ~ “
GERMANIEI 4:27,9, 
4:30.4 ; 100 m liber (f) : WEBER 
(RFG) 65.6, Heidenreidh (RFG) 
67,3, sovago (R) 69.6, L. Radu (R)
71.6 ; 200 m bras (f) : MIHAESCU
(R) 2:53,5, ~
Peukert " 
(R) 3:01,6;
R. F. 
mânia 
KOCH 
1,14.1. 
(RFG) 
LENNARCZIK 
now (RFG) 66,8,
67.5, ~ *
spate 
Spate 
1:19,0, 
800 m 
(RFG) _____  _ _ .
L. Radu (R) 10:50,6, Pupăzan (R) 
11:08,9 ; 1 500 m liber (b) WITT
MAN 13:22,5, Stabenow 18:23,4, 
Copcealău (R) 18:46,3, Nuțeanu 
(R) 20:48,2.

SEESEN AM 
leton), s-au încheiat

(R)
(f) EISTER 
(R) 2:45.2 ;
SCHREIER 
(R) 1:17,5 ;
BAUDOIN

2:41.1 : 
(RFG) 

100 m 
(RFG) 
100 m
(RFG)

mixt
Groza
(b) : 

Coatu
(O :

Cristescu (R) 1:20.8.
100 m liber (b) :

Wittman 
Kronenberg (RFG) 

I (R) 62.6 : 200 m 
(RFG) 2:44,2,

r. f. a 
România

Kloos (RFG) 2:59,2, 
(RFG) 3:00.0, Georgescu 

4 x 100 m mixt (f) î 
a GERMANIEI 4:52,9, Rn- 
------ 100 m delfin (f) : 

1:10.5, Groza
(R) 1:16,1, Kausick 
100 m delfin (b) : 
(RFG) 62,2, Stabji-

Copcealău (R) 
T. Nicolae (R) 70.4 ; 100 m 

(f) : PIELEN (RFG) 1:11,1, 
(RFG) 1:13,1, Erdeli (R) 
Măzgăreanu (R) 1:19.6 ;
liber (f) : BUDENBENDER 
10:20,1, Buse (RFG) 10:44,7,

5:05.0 ; 
(RFG) 

Anton 
1:16,6 ;

(R)

NEW YORK, 4 (Agerpres) 
— în cadrul unui concurs de 
natație desfășurat la Los 
Angeles, înotătorul vest-ger- 
man Hans Fassnacht a reali
zat cea mai bună perfortnan-

tă mondială a anului în pro
ba de 400 m liber cu timpul 
de 4.06,9 (record

Proba similară 
fost cîștigată de 
mons (S.U.A.) —

6—4 în fața lui Clark Grae6* 
ner. în semifinale, Smith • îl 
elimina pe Arthur Ashe.

în urma disputării acestui 
concurs, federația americană 
de tenis a comunicat compo
nența echipei care va disputa 
finala „Cupei Davis" progra
mată la Cleveland (S.U-A.) în 
zilele
briA

Au 
Ashe, 
Smith, Bob Lutz, Cliff Richey 
și Charlie Pasarell.

de 19, SO ți 21 septeo

La Garmisch Partenkirchen, 
echipa vest-germană de ho
chei E. V. Fiissen a întrecut 
o selecționată română cu sco
rul de 8—2 (4—2, 3—0, 1—0).

Elveției și 
încheiat cu 
cu scorul de 111—98

european), 
feminină a 
Ann Sim- 

4:37,2.

fost reținuți Arthur 
Clark Graebner, Stan

I. o.

HANDBALIȘTH ROMÂNI

EVOLUEAZĂ PESTE HOTARE
Tn

OLIMPIADA

DE ȘAH

★
La Caracas, tot în prelimi-

PRAGA, 4 — Selecționatele 
de handbal (juniori) ale Ro
mâniei, aflate în turneu în 
Cehoslovacia, au jucat la Bra
tislava cu reprezentativele si

mil are
ambele
revenit
cu. 14—13 (9—6), 
niori ou 16—14 (8—5).

ale Cehoslovaciei, 
meciuri victoria le-a 
gazdelor ; la junioare 

iar la ju-

STUDENȚEASCĂ
din acest an, ea se 
faptului că în trec e- 
programată într-o 
competițională a-

Celebrul Onega (stingă) înscriind un gol în campionatul argentinian. Find acum el n-a 
marcat însă nici un punct în preliminariile C.M,

FOTBAL - MERIDIANE
• Echipa Argentinei la a doua infrîngere în preliminariile 
C. M.! • A fost reluat campionatul Ungariei • A. S. A. Tg.

Mureș învinsa la scor în Cehoslovacia

RECEANU

Praga - Podebrad

ÎNTRECERILE

Praga-Pode- 
revenit ceho- 
cu timpul de

in cursa de marș
LOCUL IV

LA „WHITE CITY

. PRAGA. — Tradiționala 
cursă. de marș 
brad (50 km) a 
slovacului Bilek r _
4h 20:00,6. Următoarele locuri 
au fost ocupate de sportivii 
sovietici Bare cu 4h 24:14,4 și 
Grigoriev cu 4h 25:20,8. Pe lo
cul IV s-a clasat mărșăluito
rul român Receanu în 4h 
28:46,4, acesta precedîndu-1 pe 
italianul Pamich (4h 29:48,4).

Pe stadionul „White City 
din Londra au continuat în
trecerile campionatelor inter
naționale de atletism ale An
gliei.

. Proba masculină de arunca
rea suliței a fost cîștigată de 
polonezul Nikiciuk cu perfor
manța de 85,06 m, urmat de 
englezul Travis---  79,93 m
(nou record al Angliei).

La proba de săritură în înăl
țime pe primul loc s-a clasat 
suedezul Lundmark cu 2,10 m.

Alte rezultate: 400 m gar
duri— Sherwood (Anglia) 50,1; 
1500 m — Murphy (Irlanda) 
3:40,9; 3000 m obstacole — 
Jackson (Anglia) 8:35,0.

ELISABETA POLIHRONIADE 
LA p DE LIDERĂ
După 7 runde, în turneul inter

național feminin de șah de la 
Sofia conduce Medianikova 
(URSS) cu 5 p, urmată de Ellsa- 
beta Polihroniade (România) și 
Rensch (RDG) cu cite 4l/« p. în 
runda a 7-a Polihroniade a remi
zat cu șahista bulgară Borisova.

Rapid București cîștigătoarea „Cupei

Timp de trei zile, sala Giuleștl 
din Capitală a găzduit turneul 
Internațional masculin de baschet, 
organizat de clubul Rapid, șl do
tat cu „Cupa Centenarului C.F.R." 
Rapidiștii. au cucerit trofeul pus 
Ip, Joc, în urma unei victorii 
frumoase, obținu.'ă aseară în fața 
echipei' iugoslave Ciaciak, cu 
scorul de 105—82 (45—42). De la 
începutul partidei, iugoslavii s-au 
apărat om la om. dar bucureștenil 
'reușesc să-și domine adversarii 
prin . aruncări de la semidistânță, 
liilnd un avantaj substanțial. Foar
te curind oaspeții renunță la a- 
părărea om la om, trecînd la 
cea în zonă, cind micșorează 
.handicapul. în repriza secundă 
Iugoslavii nu pot ține piept iu
reșului impus de rapidiști care 
le destramă zona, prin contraata
curi. foarte rapide și aruncări 
precise la coș. In cel de al doi
lea meci, Progresul a terminat 
învingătoare, în partida cu re
prezentativa feroviară a Belgiei, 
oii scorul de 61—43 (25—25). Me
ciul a fost frumos cu faze ex
trem de disputate.

Clasamentul turneului : 1. Ra
pid 6 p, 2. Cișiciak 4 p, 3. Pro
gresul 2 p, 4. Selecționata fero
viară a Belgiei 0 p.

Aurel PĂPĂDIE 
Florin SANDU

BASCHETBALIST» BULGARI 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI
La Giurgiu s-a disputat ieri, cea 

de a 3-a întilnire dintre echipele 
naționale de juniori ale României 
și Bulgariei. După o’partidă spec
taculoasă, în care plusul de înăl
țime al oaspeților și-a spus din 
nou cuvîntul, victoria a revenit 
tinerilor baschetbaliști bulgari cu 
scor ii de 78—67 (32—29). In par
tida disputată duminică seara, la 
sala Floreasca, oaspeții au cîști
gat CU 59—55 (30—29).

F. SIMION—coresp.

Dublul român învins
VICHY, 4. — Pe terenurile 

de tenis ale Sporting-Clubului 
din Vichy au continuat, luni 
dup.ă-amiază, întîlniriie decisi
ve pentru stabilirea clasamen
tului primelor patru echipe 
fruntașe ale actualei ediții a 
competiției internaționale pen
tru tineret „Cupa Galea”.

în partida de dublu, perechea 
română Viorel Marcu — Codin 
Dumitrescu a evoluat fără suc-

în „Cupa Galea"
ces în fața vest-germanilor 
Meiler și Elzer. în trei seturi 
aceștia și-au impus superiori
tatea cu 6—4, 6—4, 8—6. Scorul 
întîlnirii România — R. F. a 
Germaniei, care decide pe de
ținătoarea locului 3. este acum 
2—1 in favoarea tenismanilor 
vest-germani. Pentru locul 1, se 
întrec echipele Spaniei și Ce
hoslovaciei, partida de dublu 
fiind întreruptă.

'ri£truLL^.,,luforma(ia‘‘, str. Bryzoiacu șr. 23—25, București

Un zbor insolit spre fileul de la Wimbledon al lui Graham Stilwell, 
„omul victoriei4* engleze în semifinala inter-zone cu Brazilia. După cjș- 
tigarea meciului cu Koch, publicul a invadat terenul pentru a purta 
pe brațe pe acest tenisman care a readus echipa Angliei, după 32 de 
ani, în etapa decisivă a „Cupei Davis“. Telefoto : A.P. — Agerpres

în timp ce în Europa echi
pele naționale angrenate în 
preliminariile campionatului 
mondial se află încă în vacan
ță sau și-au început pregătirile 
în vederea ultimelor partide 
din toamna acestui an, în A- 
merica de Sud meciurile de 
calificare care urmează să de
semneze participantele la tur
neul final sînt în plină desfă
șurare. Cu un interes deose
bit sînt privite partidele din 
grupa a X-a, comportarea Ar
gentinei fiind în centrul aten
ției. Pînă acum, Argentina a 
suferit două înfrîngeri de la 
Bolivia (1—3, la La Paz) și 
duminică de la Peru (0—1, la 
Lima). Așadar, acum califi
carea Argentinei (prezentă la 
ultimele ediții ale turneului 
final) este pusă sub semnul 
unei mari incertitudini. Dacă, 
în urmă cu câteva zile, co
mentatorii subliniau faptul că 
înfringerea suferită în Bolivia 
s-a datorat altitudinii neobiș
nuite a orașului La Paz (situat 
la 3600 m deasupra nivelului 
mării), acum, după insucce
sul de la Lima, nu mai poate

fi adus nici un argument de 
natura condițiilor geografice. 
Trebuie însă arătat că argen
tinienii prevăzuseră dificulta
tea provocată de altitudine, șl 
ca atare, au sosit în capitala 
Boliviei cu două săptămâni 
înainte de meci, pentru acli
matizare. Cele 14 zile petre
cute aici de jucătorii argen
tinieni, care s-au antrenat zil
nic; au susținut chiar și cîteva 
jocuri de 90 de minute (folo
sind în pauze și după meciuri, 
tuburi de oxigen pentru a li 
se ușura respirația), nu s-au 
dovedit însă eficiente. Apoi cu 
toate că din echipa națională 
lipsesc jucătorii de la Estu- 
diantes, ca urmare a unor ne
înțelegeri, între celebrul club 
argentinian și federația de 
specialitate, nu se poate spune 
că 11-le naționalei nu este 
alcătuit din vedete de certă 
valoare, printre care se dis
ting Ceja, Rattin, Onega, Per- 
fumo, Mas și Albrecht. Și to
tuși. ..

nariile C.M. (grupa a Xl-a) se
lecționatele Columbiei și Ve- 
nezuelei au terminat la egali
tate! 1—1 (0—0). Au marcat 
Tomayo și respectiv Mendoza.

★
A fost reluat campionatul 

maghiar. In prima etapă a re
turului au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: Csepel— 
Komlo 4—1; Vasas—Tatabanya 
4—1; Egyetertes—MTK 4—2; 
Dunaujvaros—Vjpest Dozsa 
0—4 ; Szombathely—Ferenc- 
varos 0—2; Honved—Raba eto 
gy&r 3—2; Eger—DiosgySr 3-3; 
Pecs—Salgotarjan 6—1,

în clasament conduce Dozsa 
Ujpest cu 27 p. urmată de 
Ferencvaros 26 p, Honved — 
25 puncte etc.

★
Turneul internațional de la 

Banska Bystrica a fost cîști
gat de echipa locală Dukla, în. 
vingătoare cu scorul de 6—0 
(2—0) în meciul final susținut 
cu formația A.S.A. Tg. Mureș.

Noaptea pe traseu, la lumina... lanternelor
Ediția din acest a’n a Raliu

lui Dunării n-a fost mai ușoa
ră, dar nici mai grea decît 
cele precedente. Ea a consti
tuit o excepție numai din 
punctul de vedere al condi
țiilor atmosferice : în timp ce 
ia toate cele din trecut a plo
uat, acum concurenții s-au 
bucurat de o vreme excelen
tă ceea ce, fără îndoială, a in
fluențat pozitiv rezultatele, 
mai ales în probele speciale. 
Cifra abandonurilor nu este 
impresionantă: 14 mașini din 
34. In 1967, din 64 echipaje ple
cate la drum, numai 36 au tre
cut linia de finiș, iar anul tre
cut raportul dintre mașinile in
trate în cursă și cele sosite a 
fost de 44 la 24. Dintre piloții 
cunoscuți, care n-au mai a- 
juns la Brașov, trebuie să-i 
menționăm pe austriacul W. 
Roser, vest-germanul Fr. Her
born, iugoslavul Palikovic, 
bulgarul Ciubriko.v, belgianul 
Stepelaere. Toți, în afară de ul
timul, au părăsit cursa din 
cauza defecțiunilor mecanice

Cea mai disputată clasă a 
fost a mașinilor pînă la 1300 
cmc, la care au concurat și 
alergătorii români; aici s-a 
plătit cel mai greu „tribut": 
din 11 echipaje, numai 6 au 
reușit să se claseze. Piloții 
noștri, constituiți în echipă 
de club, aveau posibilitatea să 
se comporte bine pînă la ca
păt. Ei ne-au dat această spe
ranță nu numai la Oradea, 
dar și după aceea. Iată însă 
că, o dată cu apropierea nop
ții de vmeri, Popescu-Marin 
rămin în pană de alternator 
și trebuie să facă eforturi de
osebite pentru a conduce la 
lumina... lanternelor. Dar, 
chiar și în această situație, 
ei mențin ritmul raliului. Mai 
mult, în proba de coastă de la

Hula, desfășurată după ora 3, 
echipajul nostru scoate cel 
mai bun timp al clasei! Sîm- 
bătă, același cuplu este nevoit 
să se oprească pentru a re
para defecțiunile cu mijloace 
improvizate, ceea ce duce la 
întîrzieri și penalizări.

Asupra motivelor precise 
pentru care au ieșit din con
curs Dumitrescu - Vezeanusi 
Ionescu Cristea - Rotaru, pă-

RALIUL DUNĂRII

rerile sînt împărțite. Tehni
cienii și specialiștii precum și 
concurenții înșiși acuză gre
șeli de pilotaj, lipsa de pre
gătire serioasă a mașinilor, 
absența sprijinului tehnic pe 
parcurs, 
indicații, 
auto va 
situația pentru a elucida pro
blemele. După opinia noastră, 
nu trebuie să se dramatizeze 
lucrurile; această experiență, 
în parte nereușită, trebuie să 
constituie un prilej de învă
țăminte, Un punct de plecare 
pentru mai atenta pregătire a 
piloților români în vederea 
competițiilor viitoare. Avem 
cîțiva alergători capabili, care 
au dovedit acest lucru în tre
cut și o vor putea dovedi și 
altă dată, dacă vor beneficia 
de u i material corespunzător, 
dacă în sinul lotului va dom
ni acea încredere reciprocă, 
atît de deficitară la actualul 
raliu. Sigur, nu putem emite 
deocamdată pretenția de a 
cîștiga o competiție din cam
pionatul european, dar un 
zultat onora' ’ pe clase 
mașini sau pe echipe este 
sibil chiar și pentru un

nerespectarea unor 
Comisia națională 

trebui să analizeze

de club ca al nostru, format 
din amatori.

Automobil Clubul Român 
a depus toate eforturile pen
tru a pregăti în condiții optime 
desfășurarea raliului pe teri
toriul țării noastre, fapt evi
dențiat de o serie de persona
lități și concurenți străini. 
Cit privește participarea mai 
restrînsă 

ydatorește 
rea fiind 
perioadă 
glomerată (în iulie au avut loc 
trei etape ale campionatului 
european), o serie de concu
renți n-au putut recunoaște 
traseul Raliului Dunării și, 
deci, nu s-au putut prezenta 
la startul lui. S-a propus ca 
în viitor acest important con
curs să fie organizat în pri
măvară, eventual în aprilie, 
cind alergătorii sînt mai liberi, 
Propunerea a fost reținută de 
factorii de răspundere din 
cluburile organizatoare, cu pro
misiunea de a fi aplicată în 
practică, în limita posibilită
ților.

BUDAPESTA, 4. — în con-' 
tinuarea turneului pe care îl 
întreprinde in Ungaria, echipa 
masculină de handbal Voința 
București a întîlr.it formația 
ETC Budapesta. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul, de 
27—22 (14—12). Cel mai eficace 
jucător de pe teren a fost ma
ghiarul Konkoly, care a în
scris 9 puncte. Din echipa ro
mână s-a remarcat Mureșan, 
autorul a 6 goluri.

In ultima zi a întrecerilor 
din cadrul grupelor prelimi
nare ale campionatului eu
ropean de baschet rezervat 
echipelor de junioare: 
U.R.S.S. — Ungaria 72—27 ; 
Israel — România 74—63 ; 
Italia — Olanda 63—41 ; Bul
garia — Cehoslovacia 78—69 ; 
Iugoslavia — R. F. a Germa
niei 112—45. Pentru turneul 
final al competiției s-au ca
lificat : U.R.S.S. (deținătoa
rea titlului), Ungaria, Bulga
ria, Italia, Iugoslavia și Po
lonia.

învingîndu-1 cu 6—2, 11—9, 
6—2 pe belgianul Hornberger, 
cunoscutul tenisman spaniol 
Santana s-a calificat in fi
nala turneului internațional 
de la Estoril (Portugalia).

re
de 

po- 
lot

DRESDA, 4 (Agerpres). — în 
runda a doua a Olimpiadei 
studențești de șah, care se 
desfășoară la Dresda, echipa 
României a terminat la ega
litate: 2—2 cu formația Islan- 
dei. Alte rezultate: Israel— 
Anglia Vz—21/* (1), Dane
marca—Ungaria l'/z—V, (2); 
Bulgaria—Austria 2V2—V2 (1); 
Iugoslavia—Finlanda 2'/z— 
(1); Grecia—U.R.S.S. 0—1 (3); 
R.F. a Germaniei—Franța 3—0 
(1); Scoția—S.U.A. 1—3.

în urma desfășurării „Mare
lui premiu automobilistic al 
R. F. a Germaniei", în cla
samentul campionatului mon
dial continuă să conducă 
Jackie Stewart (Scoția) cu 
51 puncte, urmat de Jacky 
Ickx (Belgia) cu 22 p.

K
In ziua a doua a turneului 
internațional masculin de 
baschet de la Ragusa, for
mația Simmenthal Milano a 
întrecut cu scorul de 104—96 
(49—45) echipa Slavia Braga, 
iar Twa New York a 
vins cu 97—90 (46—32) 
Lokomotiv Zagreb.

Spartachiada militară de vară

Rezultate excelente la haltere
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

In cadrul Spartachiadei mi
litare de vară de la Kiev, 
halterofilul sovietic de cate
gorie muscă Vladislav Krici- 
kin, a realizat la totalul celor 
trei stiluri 332,500 kg, perfor
manță superioară recordului 
mondial. Kiicikin a realizat 
de asemenea rezultate supe
rioare recordurilor mondiale

la stilurile „împins" — 112 kg. 
și „aruncat" — 127,500 kg. 
Categoria muscă nefiind încă 
recunoscută oficial de Fede
rația internațională de hal
tere, cele trei recorduri mon
diale realizate de Kricikin nu 
vor putea fi omologate decît 
după campionatele mondiale 
ce se vor desfășura în luna 
septembrie la Varșovia.

Disputat pe 
Ziirich, meciul de 
dintre selecționatele 
line ale 
viei s-a 
gazdelor 
puncte.

H
La Hilversum s-au disputat 
primele finale ale campiona
telor internaționale de tenis 
ale Olandei. Proba de simplu 
bărbați i-a revenit olandezu
lui Okker: 10—8, 7—9. 6—4, 
6—4 cu englezul Taylor.

stadionul
atletism 
mascu- 

Iugosla- 
victoria
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