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prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Către
onferința pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport din Republica Populară Romînă

DRAGI TOVARĂȘI,

larg ca-

și Sport 
obșteas- 

o seamă

I Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romin, Consiliul de Stat și 
■Consiliul de Miniștri al Republicii 
topulare Romine transmit un căldu
ros salut participanților la Conferința 
■>e țară a Uniunii de Cultură Fizică 
ki Sport, tuturor membrilor asociațiilor 
fcportive. Totodată adresează calde fe
licitări tuturor echipelor și sportivilor 
[fruntași, specialiștilor și activiștilor 
[U.C.F.S. care muncesc cu entuziasm 
ki abnegație pentru dezvoltarea miș- 
[cării sportive din țara noastră, pentru 
[creșterea prestigiului sportiv al patriei, 
[urindu-le noi și tot mai mari succese 
tn activitatea lor viitoare.
I In anii puterii populare, o dată cu 
■dezvoltarea economiei, îmbunătățirea 
[condițiilor de rmmcă și de trai ale 
[celor ce muncesc și creșterea bazei 
[materiale a culturii socialiste, educația 
[fizică și mișcarea sportivă au căpătat 
[in țara noastră un tot mai 
[racter de masă.
I Uniunea de Cultură Fizică 
[a devenit o largă organizație 
Ică, obținând în activitatea sa 
Ide rezultate pozitive. Un număr din 
[ce în ce mai important de oameni 
[ai ■ icii, indeosebi tineri, practică 
LiliWția fizică și sportul, participă la 
■Himeroase competiții sportive cu ca
racter de masă. Sportul de performan- 
Nă se dezvoltă continuu, obținind re
zultate de vatoare atit in Întrecerile 
[sportive interne cit și in cele inter
naționale.

Succesele mișcării ooastre sportive 
se bucură de o înaltă apreciere în 
rindurile milioanelor de cetățeni iu
bitori ai sportului din țara noastră. 
Pe drept cuvint însă ei sint nemulțu
miți de faptul că aceste rezultate nu 
Isînt încă pe măsura posibilităților de 
care dispune mișcarea noastră spor
tivă, a cerințelor crescinde ate celor 
[ce muncesc și a sarcinilor puse de 
partid și guvern în fața U.C.F.S. Nu
mărul celor care iau parte cu regula
ritate la activitatea sportivă organi
zată este încă nesatisfăcător; in unele 
domenii ale sportului de performanță 
rezultatele sint cu mult in urma celor 

obținute pe arena sportivă internațională.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
trebuie să pună in centrul activității 
sale dezvoltarea tot mai largă a edu
cației fizice și sportului de mase, să 
desfășoare o muncă perseverentă pen 
tru a cuprinde in asociațiile sportive 
un număr din ce in ce mai mare d* 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
să asigure ca întreaga masă a 
tineretului să practice in timpul 
liber exercițiile fizice și sportul 
in mod organizat și sistematic, 
incepind încă din anii premer
gători școlii, potrivit cu virsta 
și dorințele fiecăruia.

Ea trebuie să acorde o aten
ție deosebită dezvoltării gim
nasticii, atletismului, turismului, 
natației, să organizeze in conti
nuare cit mai largi competiții 
de mase, să introducă și să ex
tindă in toate întreprinderile 
gimnastica de producție, care 
s-a dovedit a fi un mijloc efi
cient pentru reconfortarea și în
tărirea sănătății oamenilor mun
cii. Dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului de mase 
cere folosirea cit mai rațională 
și o maii bună îngrijire a pu
ternicei baze materiale de care 
dispune mișcarea sportivă.

Io vederea creșterii nivelului 
activității în toate domeniile 
sportului de performanță trebuie 
să se depună o intensă mirncă 
organizatorică pentru ca aso
ciațiile și cluburile sportive să 
creeze și să asigure dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor spor
tive, să desfășoare o activitate susți
nută de educare și instruire sportivă 
a unui număr tot mai mare de tineri 
înzestrați cu calități corespunzătoare 
cerințelor sportului de înaltă calitate, 
să se combată cu mai multă hotărire 
manifestările negative — rămășițe ale 
influenței burgheze în sport, cum sin» 
vedetismul, tendințele spre profesio

nism, spiritul exclusivist de club, caro 
se mai inh'.nesc uneori in diferite ra
muri afe sportului nostru. Trebuie stu- 
diate cu atenție și folosite pe scară 
largă experiența bună a asociațiiloi 
sportive, cluburilor și sportivilor noș 
tri fruntași, metodele cele niai avan 
sate folosite în afle țări, pentru a 
asigura creșterea calitativă a pregăti

rii multilaterale și de specialitate a 
sportivilor din toate domeniile spor
tului de performanță.

Organizațiile sportive sint chemate 
să desfășoare o intensă și permanentă 
activitate de educare a sportivilor în 
spiritul dragostei nemărginite față de 
patria socialistă, al atitudinii juste față 
de muncă și bunurile obștești, al 
respectului față de colectivul în 
care iși desfășoară activitatea profe
sională și sportivă și față de publi
cul spectator, al deplinei corectitu

dini sportive, al hotăririi de a munci 
cu perseverență și a lupta cu îndirjire 
pentru a obține rezultate tot mai va
loroase in întrecerile sportive interne 
și internaționale. Mișcarea noastră 
sportivă dispune de condiții materiale 
corespKizătoiare. de sportivi talerrtați, 
întăriți șj capabili să urce cede 
mai înalte culmi ale măiestriei. 

Ea poate și trebuie să obțină 
in toate ramurile de sport re
zultate la nivelul celor mai va
loroase performanțe mondiale.

In dezvoltarea activității spor
tive, un rol de cinste și răspun
dere revine cadrelor mișcării 
sportive, antrenorilor, proieso- 
rîlor și instructorilor oare, a- 
vînd sarcina de a se ocupa ne
mijlocit de educarea șl instru
irea sportivilor, trebuie sa cons
tituie ei înșiși prin munca și 
comportarea lor exemple demne 
de urmat. Totodată organele de 
conducere ale mișcării sportive 
trebuie să folosească in mai 
mare măsură formele colective 
de influențare, presa, publica
țiile și emisiunile sportive, pen
tru a dezvolta in rindurile spor
tivilor și a publicului spectator 

o opinie sănătoasă de masă în 
spiritul eticei socialiste, contri
buind și pe această cate la for
marea unor asemenea sportivi 
fruntași care să se bucure de 
prețuirea și stima oamenilor 
mtmcii atit pentru rezultatele 
de valoare ce le obțin m între
cerile sportive, cit și pentru 
comportarea lor exemplară im 
toate împrejurările vieții.

U.C.FS. împreună cu .Ministerul In- 
vățăminluiui și Culturii sint datoare 
să asigure cadrele necesare dezvol
tării continue a educației fizice și miș
cării sportive, să se ocupe teme nic de 
pregătirea numărului corespunzător de 
profesori de educație fizică, antrenori 
și alți specialiști pentru toate ramu

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMTN 

CONSILIUL DE STAT Șl CONSILIUL 
DE MINIȘTRI AL R. P. ROMTNE

rile de sport și in același timp să a- 
sigure folosirea mai rațională a ca
drelor sportive existente. De asemenea 
trebuie intensificată frnuinwa per(ru 

formarea a mii și mii de instructori 
voluntari din rindurile cunoscătorilor 
sportului care s-au dovedit că s n't 
gata să muncească cu entuziasm in 
timpul lor liber, pentru organizarea și 
înșiruirea sportivă a maselor.

U.C.F.S. trebuie să conlucreze și 
mai strins cu sindicatele, Uniunea Ti
neretului Muncitor, sfaturile populare 
și celelalte organizații de stat și ob
ștești, care au un rol important în 
mobilizarea maselor la activitatea 
sportivă și in îmbunătățirea condițiilor 
necesare continuei dezvoltări a acestei 
activități.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
este clientată să dezvolte continuu 
relațiile sportive internaționale, con
tribuind astfel la întărirea prieteniei 
dintre poporul romin și popoarele ce
lorlalte țări, in interesul menținerii 
și consolidării păcii în lume

Comitetul Central al Partidului, Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romine iși ex
primă convingerea că mișcarea spor
tivă iși va îmbunătăți necontenit acti
vitatea, aduci ud un aport tot mai în
semnat la dezvoltarea armonioasă și 
călirea fizică a cetățenilor țării noas
tre, la ridicarea continuă a nivelului 
sportului de performanță, la creșterea 
prestigiului sportiv al Republicii Popu
lare Romine; va contribui și mai mult 
la dezvoltarea în rindul tineretului a 
spiritului de colectiv, a disciplinei, a 
curajului și voinței de a infringe orice 
greutăți in atingerea țelului propus, 
a entuziasmului și eroismului în mun
că, a hotăririi de a pune toată capa
citatea creatoare in slujba întăririi și 
înfloririi patriei noastre socialiste, a 
cauzei progresului și păcii in lumea 
întreagă — trăsături de caracter spe
cifice constructorilor socialismului și 
comunismului.

Prezidiul Couieriuiei pe iară a



DESCHIDEREA CONEERINTEI Pf ȚARA A UNIUNII Dl CULTURA FIZICĂ Șl SPORT
Vineri s-au deschis în Capitală, în 

sala Ateneului R. P. Romine, lucrările 
Conferinței pe țară a Uniunii de Cta- 
tfjra I’izică șî Sport.

La lucrările Conferinței participă de
legați aleși in conferințele regionale 
U.C.I .S.. precum și un număr dc spor
tivi fruntași și’ alți invitați.

La deschiderea Conferinței au asis
tai tovărășii Emil Bodnâraș, mcmbr.u 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte' al Consiliului de 'Mi
niștri. Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R.. membri ai C.C. al P.M.R., mi; 
«aștri, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Lucrările Conferinței au fost deschise 
de tov. Aurel Duma, președintele Comi
tetului de Organizare a U.C.F.S.

Darea de seamă a Comitetului de Organizare 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport

prezentată de tov. AUREL DUMA, președintele Comitetului
TOVARĂȘI,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele delegaților - la Conferință și al 
tuturor membrilor Uniunii de Cultură 
Fizică si Sport, să mulțumim din toată 
inima Comitetului Centra! al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Populare 
Romine pentru salutul plin de căldură, 
pentru înalta apreciere ce se dă mun
cii noastre.

Prețioasele indicații adresate miș
cării de cultură fizică și sport vor con
stitui pentrji întreaga noastră activitate 
un ghid permanent, un important fac
tor mobilizator pentru toate organele 
și organizațiile sportive, pentru toți 
membrii U.C F.S.

Asigurăm Partidul Muncitoresc Ro- 
min. Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Populare Romîne că Uniunea 
dc Cultură Fizică și Sport este hotărită 
să depună toate eforturile pentru a tra
duce in viață sarcinile ce i-au fost în
credințate. contribuind astfel intr-o mai 
mare măsură la întărirea sănătății 
și capacității de muncă a harnicului 
și talentatului nostru popor, vrednic 
constructor al socialismului.

TOVARĂȘI,

Conferința pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport constituie uri 
eveniment deosebit de important pentru 
mișcarea sportivă din Republica Popu
lară Pomină. Conferința are sarcina 

:să analizeze activitatea desfășurată de 
•Uni unea de Cultură Fizică și Sport 
pentru îndeplinirea prevederilor Hotă- 
sririi partidului și guvernului, din 2 
iulie 1957, munca depusă de organele 
:și organizațiile noastre pentru cuprin- 
•derea maselor în practicarea exerci- 
■țiilor fizice și a sportului, creșterea 
performanțelor sportivilor, precum și 
contribuția adusă de cultura fizică ia 
intărirea sănătății și ridicarea capa
cității dc muncă a maselor, în scopul 
participării lor eu forțe sporite la în
deplinirea mărețului plan de desăvîr- 
sire a construirii socialismului în țara 
tioastra, adoptat de cel de al 111-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Ro- 
m'm. Conferința noastră este chemată 
să stabilească măsurile ce trebuie luate 
pentru dezvoltarea continuă a mișcării 
de cultură fizică și sport în anii ce 
urmează, să adopte Statutul șî să a- 
ieagă organele conducătoare ale 
U.GF.S.

Di «pa ce a subliniat succesele ho
tare. >an- .abținute de poporul nostru, 
si* conducerea Partidului Muncitoresc 
P ■ lupta pentru construirea so-
cuitofâ in domeniul industriei; al 
transfor, socialiste a agricultorii. 
• crește--j nivelului de trai material 
șl cidtur. a: oamenilor muncii, vorbi- 
«oru, a si ts in continuare^
îfv-, fără precedent & econo- 

n * - - socialist*'demonstrează
justețea si forța mobilizatoare jț^pcAi- 
-Uon par-idutai nostru și umple de.în- 

itri 4ici inimile-tii- 
fturor - :meii, stimiriindu-i'la

tot mai bogată 
3n reaiiz^r..

Refer . s = rsariie înfăptuiri ob- 
fjînutc de popor-ai romîn sub condu- 
•cerea par d : j;. ■-•.arășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a ~ : .Trăim epoca 

jcea mai bogată in întax-jiri din istoria 
ițării noastre. în toate tameniile vieții 
«sociale au loc profunde ransformări 
țrevotuționare. Clasa mov-tore, țără- 
unirnea, intelectualitatea tși coosacră 
iin întregime energia și -wrnatci |or 
^ie creație grandioasei opere de desi-

SPORTUL POPULAR 
a 2 a fc. JRM

Au fost alese prezidiul și celelalte 
organe ale Conferinței.

Cu unanimitate de voturi, delegații 
au aprobat următoarea ordine de zi a 
Conferinței: Darea de seamă a Comi
tetului «le Organizare a U.C.F.S.; ra
portul Comisiei centrale de revizie a 
U. C. F. S.; adoptarea Statutului 
U.C.F.S.; alegerea Consiliului General 
al U.C.F.S., a Comisiei centrale dc re
vizie și a birourilor federațiilor spor
tive.

Primit cu puternice aplauze, a luat 
cuvîhtul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a prezentat Conferinței Salutul 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romiu, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri a-1 R. P. Ro
utine.

vîrșire a construcției socialiste și de 
creare a condițiilor in vederea trecerii 
treptate la comunism".

TOVARĂȘI.

In anii puterii popuiare, în cadrul 
marilor transformări revoluționare care 
au avut loc în țara noastră sub condu
cerea partidului, mișcarea de cultură 
fizică și sport a cunoscut o puternică 
dezvoltare.

Hotărîrile partidului și guvernului 
au trasat mișcării sportive sarcina să 
dobindească un larg caracter de mase, 
să devină un mijloc eficient de întărire 
a sănătății celor ce muncesc, de edu
cație comunistă, de creștere a unei ge
nerații viguroase, capabile să îndepli
nească în bune condițiuni mărețele o- 
biective ale construirii socialismului.

Marea grijă a partidului și guvernu
lui manifestată față de dezvoltarea ne
contenită a mișcării de cultură fizică 
și-a găsit expresia și în crearea unei 
puternice baze materiale. S-au alocat 
fonduri însemnate pentru construirea de 
stadioane, săli, bazine de înot, precum 
și pentru materiale și echipament spor
tiv. Avem astăzi, țață de 1944, un nu
măr de pește cinci ori mai mare de 
stadioane și terenuri de fotbațț de opt 
ori mai multe piste de atletism, de 
șapte ori mai multe terenuri de volei, 
baschet și tenis, de două ori mai multe 
săli de sport și de cinci ori mai multe 
locuri în tribunele tezelor sportive.

îndeplinind sarcinile ce i-au fost 
încredințate de partid și guvern și dis- 
punînd de o bogată bază materială, 
mișcarea noastră sportivă s-a dezvol
tat an de an.

Un moment de mare importanță în 
dezvoltarea mișcării sportive l-a con
stituit Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romtai și a 
Consiliului de Miniștri, din 2 iulie 
1957, prin care a fost creată Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, căreia i s-a 
încredințat sarcina de a conduce, în
druma și organiza întreaga activitate 
sportivă.

In perioada care a trecut de la reor
ganizarea mișcării sportive, datorită 
unei intense munci politice și organi
zatorice,. Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport a devenit o largă organizație 
obștească, cuprinzînd peste 2.700.000 
de membri, încadrați în peste 10.500 
de asociații sportive, organizate în 
întreprinderi, instituții, sate și școli.

O amploare deosebită a luat în ul
timii ani activitatea sportivă în raidul 
maselor. Campionatele asociațiilor, 
spartachiadele, Concursul cultural spor
tiv și alte competiții populare cunosc 
o tot mai largă răspindfre. Numai la 
Concursul cititurail-sportiv atr luai parte 
în afiui 1961 peste 2.500.000 tineri și 
tinere de la orașe și sate. același 
aer, la campionatele și concursurile re
publicane au participat peste 400.000 
dWineri*și tinere. Ea întrecerile spor
tive, desfășurate în cea mai mare 
parte pe stadioane, asistă animai mi
lioane de spectatori, care-și petrec 
astfel în mod plăcut și recreativ o 
bună parte din timpul dor liber.

In fabrici, uzine, pe șantiere șî îrt 
instituții se desfășoară o bogată activi
tate sportivă. Muncitorii se conving 
tot mai mult de influența binefăcătoa
re pe care o au exercițiile fizice și 
sportul pentru intărirea sănătății, forti
ficarea organismului și creșterea capa
cității de muncă.

Un element nou, vrednic dc semna
lat în evoluția mișcării sportive din 
țara noastră, îl reprezintă pătrunderea 
din ce în ce mai largă a sportului la 
sate. O dată cu cartea, electricitatea, 
radio-ul și filmul, cu activitatea cultu- 
rai-artistică din ce in ce mai bogată, 
in viața nouă a țărănimii s-au încetă
țenit tot mai mult întrecerile sporfive, 
la startul cărora se adună un număr 
mereu crescînd de tineri și tinere.

Salutul a fost primii cu ovații în
delungi de către întreaga asistență.

La primul punct al ordinei de zi, 
tov. Aurel Duma a prezentat darea 
de seamă a Comitetului de Organizare 
a U.C.F.S.

In continuare tov. Coloman Maio- 
reanu a prezentat raportai Comisiei 
centrale de revizie a U.C.F.S.

Apoi au început discuțiile ta care au 
luat cuvîntul numeroși delegați și in
vitați..

Lucrările Conferinței continuă.
★

Seara, la Teatrul de Operă și Balet, 
a avut loc un spectacol festiv la oare 
au participat delegații și invitații la 
Conferința pe țară a U.C.F-S.

(AgerpresJ

de Organizare a U. C. F. S.
Mase tot mai largi de oameni ai 

muncii-îndrăgesc turismul —• acest mi
nunat mijloc de recreare, de educație 
patriotică și cetățenească. Peste 
2.000.000 de muncitori, țărani, elevi și 
studenți au participat anul trecut 1a 
diferite acțiuni turistice, avînd astfel 
posibilitatea să viziteze locuri istorice 
și mari șantiere ale socialismului, să 
petreacă clipe de neuitat în mijlocul na
turii, să-și oțetească sănătatea, să acu
muleze noi forțe.

Succese importante au fost obținute 
șî în domeniul activității sportive de 
performanță. In cei patru ani care au 
trecut de la înființarea Uniunii de 
Cultură I’izică și Sport, sportivii romîni 
eu stabilit 34 de recorduri mondiale 
și au cucerit trei titluri de campioni 
olimpici, zece de campioni mondiali, 
27 de campioni europeni, 97 de cam
pioni balcanici și 11 titluri dc campioni 
mondiali universitari. In cadrul Jocu
rilor mondiale universitare din anul 
1961, care au întrunit 32 de țări parti
cipante, reprezentativa studenților ro
mîni a ocupat locul II, după puternica 
echipă a Uniunii Sovietice. La Jocu
rile Olimpice, cea mai mare confrun
tare sportivă internațională, reprezen
tanții noștri au dovedit o valoare ri
dicată. De la o ediție 1a alta, deșî 
nivelul concurenților și numărul țărilor 
participante au crescut considerabil, 
sportivii romîni au ocupat locuri din 
ce în ce mai bune în clasamentul ge
neral pe națiuni : locul 19 1a Helsinki, 
11 la Melbourne, iar la Roma locul 
10 din 83 de națiuni participante.

Dacă comparăm rezultatele obținute 
de țara noastră 1a Jocurile Olimpice, 
înainte și după 23 August 1944, con
statăm că într-o jumătate de secol pe 
vremea regimului burghezo-moșieresc 
s-au obținut 2 medalii — una de ar
gint și una de bronz — în timp ce nu
mai în opt ani sportivii Republicii 
Populare Romîne au cucerit 27 de me
dalii, dintre care 9 de aur.

Rezultatele importante obținute în 
acești ani în activitatea sportivă de 
mase, precum și victoriile de mare 
prestigiu internațional cucerite de spor
tivii romini peste hotare, confirmă pe 
deplin justețea măsurilor luate de 
partid în domeniul reorganizării miș
cării de cultură fizică și sport.

Pentru îndrumarea permanentă și 
sprijinul prețios pe care îl primim zi 
de zi în munca noastră, vă rog să-mi 
permiteți, tovarăși, ca în numele tu
turor membrilor U.C.F.S. să mulțumim 
din toată inima Partidului Muncitoresc 
Romîn și Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

TOVARĂȘI,

Sarcina cea mai importantă trasată 
de partid și guvern Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport a fost' aceea de a da 
o largă dezvoltare activității sportive 
de mase, atrăgînd tot mai multi oa
meni ai muncii si în special tineret, 1a 
practicarea sistematică și organizată 
a exercițiilor fizice și sportului, în 
scopul întăririi sănătății, pregătirii fi
zice generale și creșterii capacității lor 
de muncă.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
principal organele și organizațiile 
U.C.F.S. au desfășurat o muncă susți
nută, în vederea popularizării culturii 
fizice în mase, sporirii numărului de 
competiții, îmbogățirii conținutului re
creativ și atractiv ăl acestora.

In prezent, tot mai multe asociații 
sportive de pe întreg cuprinsul țării 
organizează anual întreceri pentru de
semnarea celor mai buni sportivi ai 
uzinei, fabricii, satului sau școlii. Cam
pionatele pe asociație cuprind intr-o ac
tivitate continuă sute de mii de tineri 
și vârstnici, ele fiind baza calendarului 
sportiv republican, a cărui caracteris
tică o constituie etapele de mase.

Vorbitorii S înfățișat o serie de e- 
xempte pozitive, în desfășurarea com
petițiilor de mase, cum sînt cete ale 
asociației sportive Grivița Roșie Bucu
rești, ale regiunilor Ploiești, Ctaj și 
București.

La crosurile organizate în cinstea 
zilelor do 1 Mai și 7 Noiembrie au 
luat parte anul trecut peste 2.000.000 
de tineri și tinere. Spartachiadele sînt, 
de asemenea, adevărate sărbători ale 
tineretului.

în urma măsurilor luate de organele 
și organizațiile U.GF.S., în numeroase 
asociații sportive sătești se practică 
atletismul, voleiul, fotbalul, handbalul, 
luptele, ciclismul și alte discipline spor
tive. „Duminicile cultural-sportive", în 
cadrul cărora sportul se îmbină armo
nios cu activitatea culturală, au intrat 
în practica multor asociații sportive să
tești. «Cupa agriculturii" a devenit 
d mare competiție populară, 1a care 
numai în anul 1961 au participat a- 
proapc 600.000 de sportivi și sportive 
de la sate.

O bogată activitate se desfășoară în 
cele peste 800 de asociații sportive 
din școlile medii și profesionale. Cu 
ajutorul organizațiilor U.T.M, și al 
cadrelor didactice, asociațiile sportive 
din școli au angrenat în campionatele 
republicane școlare din 1961 peste 
150.000 de elevi. Atletismul, voleiul, 
gimnastica, baschetul și handbalul se 
bucură ’de multă popularitate în rîndul 
școlarilor.

In institutele de învățămînt superior 
activitatea sportivă a căpătat un ca
racter organizat. In anul 1961, la cam
pionatele universitare și 1a alte compe
tiții sportive au participat 55.000 de 
studenți, de două ori mai mulți decît 
in anul 1957. .

Tot mai numeroase sînt asociațiile 
sportive care organizează diferite ac
țiuni turistice, cum ar fi excursiile în 
împrejurimile orașelor, pe biciclete sau 
pe jos, îmbinate cu frumoase jocuri 
sportive. In regiunea Crișana, spre e- 
xemplu, s-au inițiat peste 500 de 
excursii la care au participat aproxi
mativ 100.000 de oameni ai muncii.

Vorbitorul a subliniat în continuare 
sprijinul prețios pe care organele și 
organizațiile sindicale și U.T.M. l-au 
acordat mișcării sportive, în vederea 
extinderii activității de mase, în întări
rea bazei materiale a asociațiilor spor
tive din întreprinderi și instituții.

Dar, cu toate realizările obținute, 
trebuie să recunoaștem însă că orga
nele și organizațiile sportive, începînd 
cu Biroul Comitetului de Organizare, 
au neglijat timp îndelungat înfăptuirea 
principalei sarcini, aceea a atragerii 
maselor largi de oameni ai muncii și 
îndeosebi a tineretului la practicarea 
sistematică și organizată a exercițiilor 
fizice și sportului. Nu s-a pus accentul 
cuvenit pe dezvoltarea formelor sim
ple, ușor accesibile și atractive ale e- 
ducației fizice, care au un mare rol în 
căiirea sănătății și în educarea tine
retului.

In unele întreprinderi, etapa de 
mase a campionatelor republicane, 
ca și spartachiadele, crosurile, Con
cursul culturali -sportiv all tineretu
lui și alte forme competidonate nu 
se bucură încă de atenția cuvenită 
din partea asociațiilor sportive.

Gimnastica în producție — impor
tantă formă de întărire a capacității 
de muncă a maselor, — cuprinde 
deocamdată un număr redus de sa- 
lartați. In darea de seamă se arată, 
printre altele, că mâi sînt conduceri 
de întreprinderi care nu sprijină a- 
ceasfă activitate, deși rezultatele 
obținute în întreprinderile unde gim
nastica în producție se practică cu 
regularitate demonstrează clar con
tribuția ei atît la întărirea sănătății 
oamenilor muncii cit și ta creșterea 
productivității lor.

Unele asociații sportive din între
prinderile unde predomină elementul 
feminin nu se preocupă în mod co
respunzător de atragerea femeilor în 
practicarea sportului.

In ceea ce privește activitatea 
sportivă ta sade trebuie să arătăm 
că mai avem multe de făcut. Nu
meroase asociații sportive sătești nu 
desfășoară încă o activitate spori‘vă 
susținută ponton organizarea dife
ritelor concursuri și competiții. în
trecerile populare specifice satului, 
cum sirrf „duminicile cuMuraț-sporti- 
ve“, „Cupa agriculturii" și altele nu 
se bucură de atenția cuvenită din 
partea unor asociații sportive sătești, 
iar consiliile raionale U.C.F.S. nu 
acordă suficient sprijin organizării 
cu regularitate și 1a nivel ridicat a 
acestor competiții în toate asociați
ile sportive de la sate.

Referindu-se ta lipsurile de ordin 
organizatoric și metodic, care in
fluențează în mod negativ activitatea 
sportivă din școli și institute de în
vățămînt superior, vorbitorul a arătat 
printre altele :

Consiliile U.C.F.S. se preocupă in
suficient de controlul și îndrumarea 
activității sportive din învățăntint și 
nu colaborează stems cu U.T.M. și 
U.A.S.R. în scopul organizării unei 
activități mai susținute și mai va
riate, ca formă și conținut. Mai sînt 
școli în care activitatea sportivă se 
reduce numai ta orele prevăzute în 
programă de învățămiht, iar unele 
cadre didactice și conduceri de școli 
nu acordă atenția cuvenită contai-

btițieî pe care sportul o are în reîțl 
prpspătarea forțelor elevilor, în veq 
rea măririi capacității de însușire I 
cunoștințelor predate în școală. I

Va trebui —- a spus vorbitorul J 
să ne călăuzim zi de zi după i 
dicațiile cuprinse în Hotărîrile I 
partid șî în Salutul Comitetului Cd 
trai al Partidului AAuncitoresc R 
mln, al Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R.P. Romîn 
care ne-au trasat în permanență I 
sarcină principală răspîndirea cît nj 
largă a educației fizice și a sportul 
în mase și cuprinderea oamenii 
muncii în practicarea exercițiilor fizi 
și a sportului începînd din anii pn 
mergători școlii și potrivit cu vird 
și dorința fiecăruia.

Ici această acțiune este necesar J 
pornim de la formele simple de prd 
ticace a exercițiilor fizice, care fl 
fi Ia îndemîna oricărui cetățean. Nj 
înțelegem atragerea maselor 
tivitataa sportivă nu numai 
participarea la competiții ci. 
mul rind, prin practicarea exeil 
țiilor fizice larg accesibile, pentru fd 
marea deprinderii de a face sport I 
scopul fortificării organismului, îl 
tăririi sănătății și creșterii capaciil 
ții de muncă. Trebuie să copulariza 
mai larg efectele gimnasticii de <1 
mineață, mijloc însemnat de călii 
și fortificare a organismului, de ii 
cepere cu bună dispoziție a unei rl 
zile de muncă. Să ne ocupfjm ni 
mult de atragerea oameni lor jmujl 
și, mai ales, a copiilor și tineretul 
la diferite activități plăcute de ml 
care “și joc. Să organizăm învăfl 
rea înotului și a mersului pe bil 
cletă. a exercițiilor de gimnastică I 
paralele șî la bara fixă, a diferii 
lor sărituri, alergări, aruncări, stl 
fete, jocuri cu mingea.

O formă superioară în pregătiri 
multilaterală a tineretului este cori 
plexul sportiv, care cuprinde un rri 
re număr de probe variate și al 
grertează pe tineri îrrfr-o activital 
sistematică, contribuind la buna 1 
pregătire fizică generală, la dezvq 
tarea îndemînării, rezistenței, forțl 
curajului și voinței. Actualul con 
plex sportiv va trebui îmbunătăți 
astfel ca el să devină mai atraed 

și să joace un rol ni

la

în

sus, campionatul as] 
o f<J
acest
să fi
spori

astfel ca el 
maii accesibil 
activ în cuprinderea tineretului 
practicarea organizată a exercițiil] 
fizice.

Asigurînd condițiile necesare uri 
astfel de activități și sprijinindu-J 
mai mult pe rolul activ al fami'i 
și școlii, vom deprinde tineretul l 
necesitatea de a face sport ki tij 
care zi. In acest fel un număr ț 
mai mare de tineri și tinere își v 
manifesta dorința de a participa 
diferite întreceri sportive, după c 
bineînțeles, au căpătat cunj^ințe 
elementare și încredere în forțele îj

In afară de formele larg accesibi 
arătate mai 
citației va trebui să constituie 
mă importantă în realizarea 
obiectiv. Este necesar ca el 
organizat în fiecare asociație 
vă la cît mai multe discipline și j 
categorii de vîrste, punindu-se acce 
pe acele ramuri de sport care au 
eficiență mare în întărirea sănătăi 
și capacității de muncă.

Gimnastica în producție să se el 
tindă în toate întreprinderile și iJ 
stituțiile, poputarizîndu-se tot 
mult efectele ei pozitive în 
carea organismului. Pentru 
este necesar să pregătim un 
corespunzător de instructori 
tivi voluntari, care să organizeze 
să conducă cu competență comp! 
xele de 
gimnasticii 
seama de 
fesiuni și 
atenție acelor sectoare de muncă 1 
care efectul corectiv și -ompensa'ld 
al exercițiilor fizice în {rocesul nuw 
cii este mal necesar.

In ceea ce privește activitate 
sportivă ta sate este necesar ca ol 
gariete U.C.F.S. să ajute mai- mu 
asociațiile sportive în desfășurare^ 
unui bogat calendar compelîțtonal, î 
alcătuirea căruia să se țină seam 
de specificul satului și de preocupi 
rile țărănimii noastre muncitoare. A 
ceastă activitate să 
legată de 
în așa fel 
desfășoară 
nești, în 
sau la baza sportivă să se organizez 
diferite competiții cu caracter edti 
ca tiv și a tractiv, în 
să se atribuie titlul 
iute", „cel mai puternic", 
rezistent" tînăr din sat, 
fie tot mai prezentă

nu 
ford 

aceasj 
numi

SIK>

exerciții. La introducere 
în producție se va ț:r 
specificul diferitelor pr< 

se va acorda mai mull

fie mai stain 
viața culturală a satulu 
îneît ta locurile unde s 
tradiționalele iwre țară 
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Darea de seamă a Comitetului de Organizare 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport

(Urmare .din pag»

e sport din comunele patriei noas
te. Campionatul asociației, „Cupa 
.gricutturii1*, spartachiadele, „dimiî- 
kiile cultural-sportive", vor trebui să 
e desfășoare în toate asociațiile spor- 
■ve sătești și să cuprindă în pri- 
iuI rînd tineretul.
Pentru a impulsiona tot mai muit 

portul în mediul sătesc este impor- 
mt să fie atrasă la această activi
ste intelectualitatea satului — în- 
lățătotii, tehnicienii agricol i, medică, 
ircctim și e^iiu’Uhsotn eporeivi for- 
nați în dievra^te cărelari de școlarizare 
lin fanitltățî și ia 03^,,. urmatei. In 
ccltoi' ecop, clubur Me ci amm-ațiie 
iriri vor trimite «thiee oi aerO-i’f’î 
oara coați, crtv pun demonstrație 
ii fi întorceaute ca uiițias^c Sncc- 
ci sătesc, sO-1 sli-mulee Op cspst|t 
trea spoCuIsi, să-i facă ră iesploai’S 
malin 0 frumusețea lut
Organele șs ztcanicaOlte U.C.F.S., 

ir eoătbora ce cu UiT.1V și saCiUe de 
tvephCpot ale vsatuoiior es^pun^be; aă 
rt^lSi^i.i3 st ccouTe StsLS atenția dez- 
oltării ee ecaț leî tinier și spertuui 
i riitduriin rmorctului seueios. Să 
îvrK^îm îv așa fot oiap m fie-cee 
sois să ac desfășoare îi bogată 

vrria -S u^c^ltiitiVte ipctivC.
Cenlru acesta ruvUiCe ud sr »- 

nete o mei rtvre ctîoitîe aifeatrii 
ioaluIC nasastr fă a-iamătVe rtti- 
î gbfiaralV a e'eviles oșscum este 
revăzul ta cobținjutu! V cvrsb+ele 
•ogeemotor ho ub icet-it fîzisir f-Ot 
tr(b
CemujieMCie școleze. șacipimrtteie 

■pvbliuz ce m jntiitori, tpartndiladete 
fr^i^t?tLmai vor tc-ai să cu|triiălC in- 
eaga masă a elevilor. Profesorii de 
lucație firtbl ți învătăCcii dim rt-v- 
e elemnal.mab ji medii sirif chemați 
i Uea un arutor mai ămbubrr-dl on- 
triabrii sătinCătii optetivo so ceda 
iu atsbiioei so acorde Ous th ștvntia 
piebli pi dbvfășorOaiî oseștivca tt
m îdiovatnlmr tocolo intee șotii 
Ostă rcomsnrjățtii sp o bie carte 

ns av-ivitatea cOrteioe rtc-scLoa da 
stiiuri răi tidoi'geniuath O- roe 1 i ber, 
TrtsolnZ orcuri Șt -xarciții fizice
edtice cîroiei piovibaoc:V Ul uuptluj- 
fiu tJia(tm^atU il dcrCășefariăi -scai 
tivități uftbvtiue recreative psr^teit
pîi ei aelrri tt pot adaua smerenie 
puiara- prin omorsiates de locuri 
•ittav ssoO ăi scurt .u fartbet pi 
rt’^.
Psetso rmbieo:ăfirev casCtoaă e 
duliâtii sportiro de transa 01 ite 
rtorneoță in histoid ^uztertțdor. va 
^ui să se organizeze un număr mai 
pp Ue -nOuroi sșortive pe u-C 
ti faciieiiși i-Cit-C oase 1^3 co- 
ifOn ^ihjeșmatșa htcduat-I<rn. Cva 
ic mă msieto mat etellă oreo-ncore 
•iau etroducereo drrrrv^bVdb de te, 
>roor in pcoscanntij irmic V tuta
- s C iooleo ntedonteștt. Q-tehprte 

ms-c ape ticiObi io căCrut cUprrs
reazU noofiaari cei o s^trcrie cab
ine oî v Orga ta eepesicr. pV- oru- 
r mată i^rt Oim tmt tje'-ts’ cat tuăli 
iiPoI Ltt oraăniznva auU'vîlOfn 
trbive in ofndol oCuCnțihîe.
P-pC eeoo darea Cp pernă sm o 
ml pu Urg Ou ouaeiziie șr cauin 
-anele U.C.F.S. în îaVurrbtiva tis 
ialii-or sportiva uosOtu s intensi- 
j prvgctiate uenettvo-c^te‘oă■Uioă o- 
mcC a LugeatuluL prin oaarvrPJțn 
>rLiw Ce tir, ^.hie-e sporteă, ua- 
iuiirsn, radiutmeorișni, a mo s-
îeKUtelîsirt, mspocnvo șfateter 00
- șî etcicuosisj Us crioUarrțfle■ttt- 
tf
reforrrCu-ra Laptele otri supt căi 
roOaencdh rOr^raroc a matelor O- 
iC ăr toc auu^siii^'0 -erO-i^i^ota o pis
at că turismul va trebui să con- 
Ms o u-sbc upera bo orsmnă ui eă- 
ielmo șiie-opmitnLiîSus aeottv-i uare 
t cttePmse its fe<oiuson ea - ie- 
a aăeot sofuleaint iSHjlrm ăeroe- 

ip V ue poaU ma t pa nisS c<xmai tie 
lăiOirul rfeLștiebViedloca^rn el tn- 
■naiui, atee viziC1oca tăcr iest- 
irhe 1cgatedc trecutol gloriei d- 
ta ai pupUO-luO ul ilacrl b-uuri- 
ea fi rt puertat-iai novCu. arin 
itlirizareu ma■riior aeilrucUi so 
iute, a fien-ce-iau șt 1nuScCU1os 
rich Constiiilu U-SaCb. pi aounia-
i scorCve sco Ofut^uî să dovmeuin 
mai miiită Oa^iaOvO Ol gUitrsc o-
forve oii roal vaoifVo Ce CesfățCI 

u ts uJ^t^Lsssiilov ouganicinir i^-^ts^L^ 
tU^lc^re, tnta«ivrt blsesătive, tderri 
țctte•C șâ alte arame^eo ndtvi'Cr- 
cere st t voirii mv tatec -mt mei 
îi de ccl^ulitni C fetitcu și tami- 
t ier. Cu spri-înol srrLtlriro^ foatii 
: u ă - organicas-iloa bVT.btir ătt 
ab a u î u cLidiarilei în sa- rcot it ort
ii v pe trierile - oouriCsr și fiori- 
Olo opeemScrsa o^oșe.ou lO Sie u-

icțiim Cou s-toafise simple revp 
orCi mușccu eUtși pieptca in trend 
tlbi oî oto lîirip-U .itrerl 
>ra■n^^c‘Ld p paconiPtlOfc ăCCrua;. 
tlatarm eă atoirde tot^Of eeu^tas 

apevoltarit cottinue a baeet onterir- 
le r oișcării sportive. le acest cc^d 
aste eacbsau cr, in colaborare cu 
Uniunea ^0-1-011 it" Muncitor șî cu 
clșaiartpVbi să mobi1ioăiO Zinăferu1 le 
difertre rctiuni crJfioJicp de caraskur- 
up a cît ori oulte bree spourtae 
sioplPi PoioOr'iai aacaciratea baeelor 
sportive existente s- ftb eo1cslJn în în- 
ruaelTP și s- sa asieuie buna lou 
eoscoaăuife.

Poată acecrp oăsuri vou tuabui s- 
ducă lr îolb1lșăt-țiuer cubcJbșțiblă e 
abrialtnfii de rrrreefa r oropoilor 
oueaii, tteput șt arnci^icti îo pnacri- 
cauea sictpmrrlcă a expreițiitou ftetap 
și cpoutuluii la cuaște-ea to ut tineret 
riooeios abeaolirri c-IIJ die punct 
de vădăiă fietc șt rnourli apt cporuu 
o imuică de îșelJ- croauctialtatei lupr-- 
tor ișfl.^<^i^i^at cp^nrfu crier construi
rii coatalismulul în caumpr ș<casJi- 
dbtfiPi Republice Popula-ă RomieUi

TOVARĂȘI,

Comtibim de Orartl/nue a U.CUSS. 
s-a duaocuprlt de rndppltotrea sr taP 
năvou tdrivina îmburș-tățl.fpr ouncit 
iostuulrp, de cuește-p a mniecrriăt șl 
părfcouoartțp'oiu cdortivllcu noștri. In 
acast ce^Ci Btuoul Coo: let ului Or-
ereieare a U.C.F.S. a luet oUsuuI 
pentru lă-glrea beet de oasa a ua- 
mefilou sportivei pentru îmbtu^nrățifaa 
stcJpmuilU•■ compptițio^rl șt oreatizn- 
-pa duocpcului dă antuseroent lr un 
nivel științi■f•ic colfăOduooăror. Caler- 
aauuI cdc^rta republican — a cărui 
aauactăfrcJlcă o constituie -^1-1- di 
oase — prp^-pdp îe pupzp^ oreati- 
ear-a a 73 de cornpetitlt la 39 dă ua- 
ouui - sportiv-, crup așefb0ăaoă înfn-o 
activitate continuă și p- trpdtb va'a- 
ricp puoeuaciaă — etrdă p- acoctațrli 
orașe, -bloate, -pelunt șl pe tr-ă — 
un tuo^ orre d- rncedntOuli yuntoui, 
sportivi dă niv-l opru st cdoutivl 
ffuotpști

Vorbitorul a rfairt că o e-ijă Opo- 
spbttă s-r rcordar oueaeiz-fli d- 
crmplonară șt cotcu-crui -«1^11,0- 
Os juniori șî titsrcL

Abătsră inrposn rbr1a1,.are cportia- 
r cermic aft^orupa poor ă1ementă 
ta1eeteJa, crup, pe brea mtul antue- 
trmpnr mătodib și ătiieț1fibi au ur
cat rupptp1ă m-iăctuipii Avern astăzi 
rpuorpp 1.000 0- oreslut popuitl șt 
oa-știi ai cdoutu1uti căc e 3500 cpou- 
3^1 0- ceteeOrta U și peste 10.000 0e 
aetpeoula a Ufîai Cr muoaue a cuaș- 
tpult oum-uu1u1 ccarttvilor a1ecif1aJtr 
și r f-cctn0iu'ți pe tot cupro^ tă
rii a majouiră^rt uaourilOf cdc^.aă 
crup se prrcJ1a- tn '.0— a fost coc1- 
bllă afluor-er cdo^^u1■ui rominpsa pe 
plat 1nrpunaționb1 la cn ou^r cdo- 
-1J 0e urour șt d-uoop cdoutraet le 
cars :o tu-cut nu u-pu-ePttbo o va- 
1-00— R-^tt^itSs ara'at 1961 »5nt 
a^îc^taafb ît acssj d■frasii Ue 
om^ sporit Oe uaourt cporr1aă și-a 
rOus conrutbu(rr la obzti-e^ rs0e1- 
JaJp1cr de crasrretm crup a>f-irlăaca 
bProțul ra-stui ei

Daune Os csbmn r re1eaat imd■uscro- 
eanJele succese obti^ut- ie ,0—0^1, 
1udrp; J-oSs 0- muc-. veist, ruebî. sant- 
oU, dafa$utrcmt at1prtcm și etmr-actrc- 
ieloilerent btc1rcmi crooraj, ști hochei 
ps eh-rț-i *tir șl alte sporturi.

ECplic^tla rcastor rSzu^tară buns 
coastă îe cuaărsuea ce1iterraă a coe- 
tinutmlut ounctt Os io^tuuire și -Om- 
ca-e a sdouriai1or tn cedrul cluburilor 
și loturilor rsdreeentbrraSi UM-su-IIs 
luets de Biroul Cornltstulur Os Orea- 
nieaus r U.QF-S. în veOeuer îmbu- 
t-r-țirii crt1u1ut șl metcaeVof Os 
munc- ale rntueoorilou au co<etributr 
1n dăufsctronrfsa drocăc’ului Os insrru- 
iua cpoft1a-i la ad1taa^ăr tot oai la-eă 
a criocidiu1ui pusg—ttr1i fieics mu1ri- 
latsral-i a Cf1oc1piu1m1 aaorituirnții 
ti ăfcrruritou inteocSi Ele au co^J-1- 
bulti Oe acsmsnsa, lr rea1ioarpa unei 
dlatifrcăui judlcloasăi la uumărifer 
știintifică a PTOletist foiosl ccoutiva^ 
pe beea antelor controlului osOicpl 
și a crcbă1or ds control pstruu puseă- 
ti-sa fleicăi rehșică șl rrbric-i Cuaș- 
tauer psffofioretelor s-r artorrt șt îo- 
buoătățtrii tomnaii Os sOucatis îo uîe- 
Oul cpoftiai1o^ șl aștuetorilor, OpsO-- 
șuuară de cfgașizaț1ile 0.0,^. au 
sprijinul ougaea1cu ds partid șt UiPiMi

Tovarășul A. Durnr a 0^
Oaspus scperiseța pooitivă a unou fsOe- 
urtil îo aaoacltafsa bresl Os oass șî 
cuașteusn perfofTaots1ori

Cu toate raeu1ratsls ioportrote șl 
Oa cfastigiu obtiteta ds scoftiati ooșJuI 
ffeorrși, tuabuie să arăt-o c- îo acest 
dooseim oal eaam mc- oults Os 
făi^i^l. O sauie da rroert cccutivă con- 
titu- să bat- pasul pe loc. îo rtls- 
ricTi ds fslIOti, baea Os oass șl ni
velul paffofmașțelor ou cor-sputO 
coitai+illou acicietra. Pn faccft cu cefe 
10-.5M) Oe asociatii sportive, oiio-uml 
Os 453 spetii Os rr1aticm afiliata psZp 

rnla șî nu setisfacp nict pe aedrriă 
ceutoțele actuala. Există cactii Os atls- 
ricm Olo acocirtii și dtia- Oin unele 
cluburi cpcurtas in cans actraitrtsr ss 
d-sfășoau- cdcfadict iau sslactie șt 
cuccscu1 tn.stuuctia-eOitcerta sa fac ln 
voip înrtmc1nrtii Vorbitorul a ctrar o 
se-is O- fapte crue og1in0soa r-mî- 
nsusa îo u-m- a br1ătrcmu1ui ooctrUi 
P-IoJ-p rltele, slaba dezvoltare a ane- 
rrcmu1ui îo useiuoi ss desputnOs si 
din faptul că nici un racord uspublicen 
din cele siabtllis îe ultimii aioct eni 
nu r fosr uea1ioar îo -^-1- unionale 
sau -pelotale ale crm^>iotats1o^ 
uadub1icenăi Ds nsem-nen, îo cfobă1e 
mrccu1tes de ccf1eJi ruușaărl .și sări
turi cpoutiaii noștri suti mul ît uumn 
CSIeo^Tantă1or ^-0101-. Uriă ds cs 
ss puns cu ioară tă-la sauci-ir 0e n 
lichide această sinus ds lucru-i, ^11- 
cîn0 eons-cvenr planul 0e m-suri 
aOoptet la recenta Consfătulue pp taiă 
a at1aJismu1uti

îș domeniul acJia1rațit fotberistics 
useuVraiale obtinure pn- în p-ae-er 
nu :is carisOab. Els sîșj minore îo ua- 
pout au catdifii1e crsais șl cu ac1iaența 
îndreptățită a dub11bm1ui spsctetofi 
Cee mal maus cafie a fotbaliștilou au 
lipsuri sauloas^ în pr-a-jiu-a fietc- și, 
mal nlss, în csn ishotc-, Oaiorliă su- 
Cărfrcialiintii în aoiusnamatjp șl slabei 
scie^ftă a aoirseorllor șt birourilor 
0- csaț1ei Eduabtia șt dicc1d11oo ît 
uîndul fotbaliștilor eu a îeus^istuat 
cuoefasu1 aștedjati multi diotus jucă
tori manrfsctrtd automultttmîre șl uf 
slab simt 0s --spurae-e fată de pus- 
eăiifao 1^. O s-uis Os jucători coo- 
jituă s- aibă TatiOestnri oseariv- ps 
tsusnul ds spout. Unit atiusoori nil apli
că cu hotăriie dfaveOeuilă c1ăouttM ds 
măsuri elaborat 0^ ComiJstul Os Oneatl- 
eare a U.C.F.S^ifOpîtoș'uuirO o mufa- 
ds slab- calitnjs șt tUoiiin de pers
pectivă.

CoeciTiils unor cluburi și asociatii 
maeifsstă o insuficient- puaocmdPfs 
Orță de că1sctiofafaa șt er-5,j-rab rt- 
esrslor eVematje locals, cusfsrtnO so- 
luțir mal comod- a aOucsutt unor foj- 
balișjt din alie c-ff1t oe1egațr Os 
orașul sau ds îetuscfieOsfaa uaspac- 
jivni Ele dau, Oe rcemsnaai dovadă 
Oe fsp-ifcipirlîterpi anutrfa cauee 
insucaasSor în aalitrisr rubijuajelo-i 
îo c^șdițiils atmccOsfics sau îf osrs- 
ootaarse anumitor problems Oe trar- 
cfpni rmpfemn- cu botrsnoniti unsl- 
constlli Os alubuui șt asociatii și chin- 
oueaes raionale șt ueeioiobls al- 
□.£,.0. cocoloșesc lipsurile, ou aea- 
1toaază cu simt Os răsputdsus 01^’1- 
jatea die spetiii ru iau măsuri hoi-- 
rîts de îmbunăt-tlus a murcll, ru 1udtn 
cu feumijate psni-u slu-piusa asnoltivă 
a urou r-o-șlts ala sportului bureliee 
ce rsciocră0i vedetismul, rups-so jucă
torilor de pfoOuețiă și rsrOioto de c-- 
pntuio1ni

Apoi, rotlbutouml a subli^lbt faptul 
că orb linii de fotbal nu ifZarcfsteooă 
io mod uriztu rseulomeotul 0- joc. 
jons^reă jocul duu șl ariruOioîs te- 
spo^i^ib mei alss dtf penr-o jueăjo- 
riVou aehtceVof greOă.

FeOe-ette 0P fotbal or a -Lm-m-rit 
cu cufibtsotn fermitate aplicansa d1o- 
oulel 0e măs^ șt rn a Juos la u-s- 
pundeue condncerlls ocefor cluburi șl 
osce•irttt cere v-Ossc încă ur slob 
simt OP uacduf0pre fotă ds so-aloa 
u1dtăftr 1011,0,11- a lolboiulut nocf^u.

Psftuu fs*t1Oauso acestor Osftciaete 
sî-j n-cesau- eforturi sporite die por- 
îse tuturor oueb.P-1Ou U.CF.S, cof- 
sli-îitor Oe bcocto{tt șt cluburi, esjfel 
cp o dijă eu noul sseor fotbo1tcrte 
să ap3-- it mod evsOett efsciml mă
surilor luate

în giTractica onscuiie- nu om ueu- 
șlt toc- să aVc-tuim o echip- 1^--- 
esntatlv- la nivelul derfo^uTantsvor 
Ton0te1ăi Pr această rrmuui cdaftran 

Aspetc ■ 01» sal* .

ss Jar „simtite Vidce unsl baee lo-el 
0- salactia șl nivelul scUzu, al pro- 
c-sulml ds iost-ui-e Olh ^1)11. Este 
ssllțri0tcrt1v faptul că în raelurl ca 
Ploiești. Oljatta, Ma-amu-pși Hune
doara, Galati ti Bucu-aștl ou există 
nici un etofast ds caiagof1a U. Putsm 
auăta cu acsacin oarele că nici școrle 
iw-și aduce cootulbutlo la ridicarea 
01’111111 elmeasticlii dașl a1cduos d- 
maul cac1b11tt-t1 iar cluburile cporjraă 
fac p-sa putie csntru crașjs-ao numă
rului 0e eimtaști bit- crsenj1ț1i îr 
eoaea după rszultats imatiirtSi re- 
juptouli forț-reă cfseăj1fsai trscmO 
ai-sct lr îovățofao scsucițiilor Oe cla
sificare, ceea ce fritereă 0aoao1jaraa 
ma1acjf1a1 sportive. Copiii ru ss simt 
ajunși de giTnasj1că. apoarpce lactiils 
eu îtcac-tor11 fu nu ur cruacjsr ajurc- 
tiv, si- duftîod Ole cr1Te1s momaets 
aTdfsrtn spactn1izafi1i îe loc s- cul
tive aismentsle acfcbnjics și jocuuils 
cu cauncisu cfsg-r1jcri ntît ds plăbuje 
și accasiblls acssjai vrrcjSi

O situatis ncamașătcnua gimoncj1c1i 
o îfrîlnim șt îr netotia. Comparted 
-semltot-ls înot-jofi1cf cu parfouoen- 
tela cp sa obtio ps d1an suuop^er șl 
mondial sa cctctpjă c- elvalel atins 
ds scofjiai1 eoștui aCs axjrem ds cca- 
eut, c- ru avem oici ue înotător 0a 
an1oefs ittsftnțictp1ăi CoesiaarăT că 
îf ncaastă remu-ă ccofj1aă eu Cieu 
mobilizat mc- toeZs usosuv-Is da crus 
d1cpuesTi csttfu a ss ^,-0 fse11ze 
proe-asul eștsptet. Pn 01-0^- cf1viot- 
1^- tipic cneul ofa-iZ 0s oueșul Plo- 
isșjli cnua 0sși eus ue număr cufrc1set 
Oe beele-i ou a cfegăt1j ^0- în pua- 
opoJ nici mo moj-tou Os valonua- O 
esjfel da slientla j-sbuls să acecj1je1s 
peeZ-u o-eeo-ls U.C.F.S. dtf Ploiești 
un p-ilej 0e analie- aianj-, p-ft-u 
e-abOlca ramaOlaua a acsCsi fnmrosui 
îr uumi

Lipsuri pria’if0 cfocesu1 Oe ce1actie 
șî lesiuul-s ss mei rttî1nssa ti îr aa- 
rivitptsa altou ramuri ccorj1vSi A.s0s1, 
nivelul brscaatu1u1 noctuu cootiou- să 
fie scnout, nu numai Oatoultă lipsuri
lor scJcteers în modul cum ss facs 
ca1sctiei Oru șl 0rdju1ui că ss oeeli- 
jeaeă însuși-sr șl psufacțlonerse mă- 
iasjuist teholc-i rjît 0- ioportenjă îr 
ncsst ccoui, baeat ps vitae-i reo1ctanțn 
șl 0aetăo1ă îr executfe.

Mal depp-ra Oeuaa de csemn 
a culttcrt lipsurile axisjeote rran «- 
tu-o seule de -nmuui sportivei acceo- 
tufrod p-lnius altele slăbiciunile cs ss 
mrrif^tă îr box.

Apoi, vo^bliorul a .subliniat că șl 
in prse-tlnaa ccf1Tau11Ofi cail1ort1oUi 
cicliștilor, halterofililor .șl j^ucăjouilo^ 
Oe tsois Oe cîmp. persistă îrcă me- 
jo0s smptu1cei Dsșl la unele sporturi 
cn tejaț1ei aocastu1 șl cntieaju1i șim- 
00^110. schiul, rarisUl 0s mesă șl ds 
crmd iolttauer sa ^0,- fecs Os rim- 
puriUt încă 0io puItII noi oi școlii 
slsmaojr-Si fsOsratllle șt căcț111e clu
burilor ru ss pueocu^ de atuaesusa 
c-tua ecesis cdcuturi o unor mass cit 
mal leuel Os ccditi Același luciu se 
p^ais ccufe daspra fsdsirtlllb și ao- 
Ti1c V ' - 'ocale Os ruebi, lupte șl ci- 
111^. anus ou eu O-pus sufictentă 
sru-dii 0 rt- cănju^1 cUprinOsusr unul 
număr mal maus de rlnsri îo - cfactr- 
ceusa acestor uamu-1 scont1a•ei

CpuosIs acestor llpsir sa datorase, 
îo primul rtn0, reodlntai Oe nutorau'- 
fsTius ceue ss mei Teo1fsctă îr uosls 
clubu-1 șl asociatii, îo crOtril căuoun 
ecusc1ăuaa făeu1tejs1c^ ss face îo com- 
pouetls cu vnloflrsb iojeură a ramu-il 
Oe spor, uecpsbt1as îo loc să ss tină 
ssama de vriorrer ps^■fcrTarțeVrr io- 
reuontloorls. Lr rcsnsjr ss mal odaie- 
ș faptul că îr multe seatil pe unouu- 
0- cdout actlvitat-n ss upouT- Un dră- 
eătlrsa unul loj resinns 0s cdorzSa1 
f-uă ds^ds^j1an șl că nu ss OoveOsșis 
cu01aten^ -re-rt- fată de munce 0- 
sslsctle șl de instrui-s decfășura't- 0S 

antu-no-l. FeOs-aVils șl comlsllla lo
cals pe -ameuă 0a cpr>ft ou contfclseză 
șl ru .. îitO-uoi- lr mod cictam.rtic 
ocjlvltotsa anj-atorllo-. ou eîieg in 
murcr lou ormaei 0s șillntăi crus pot 
da uo ajutor pfstioc io uiOicnusn con
ținu- a nivelului pfocscului Oe instuu- 
1US.

Ocupîn0u-cs ît contlneria ps ir-e 
ds murea da celactis a sport1aiTof cao- 
iru osbt11ee ds psrfoioantă. președin
tei- Comitatului ds Oiartioafa p 
U.C.F.S. a euătai c- va t-abei să 
sa mrtlfasis o 1x1.10+1 scou1iă din 
parisa orenoslou și cueanizatiilou 
U-C.F.S.i a ceOuslou 0e ccsc1e11jaie, 
știind că 0a 01-0^- calactis aadirlaă 
îo mare măsură cbfioafea unor ua- 
euitais aalouoess.

Ougne-le șl cfeeni7.etiilp U.C-F.S. 
vor tribul să te 0-^-1 cs,ștfu îmbu- 
o-j-țluaa muecil ds iostuulrp scortiaăi 
să asigure duoTOvafan matodelou 
nanncntei baenta ps cucerirtis științei 
șl să combată cu fpumiiajp aTcificmu1 
și forTa1icmu| în cfsgăjifar sccItiai- 
lor. case ce vn ducs la cuaștiuse mei 
feci0ă a 01’111111 paufo-Taiițator.
.Fads-atilli eu Oetouia s- aleborezs 

PoU le sOîf;iti1l etuiui p-oe-nms me- 
joOics paotuu fiacaua aicc1plișa, crus 
sî cafmijal o mai bună clrnificrfa șt 
Oesfășuurua a pi■ocpcului iostrueriv- 
101110,1’.

Clubuflla cpcIiiaa tuibuia ca-ș1 ste- 
btlae.scă sriclnl concilia catifu uiOi— 
ceiip maisctiisi scofjiailcf, s- craet■i- 
eses ccoftuf1le ps crup iștpnfionerzu 
să 1- aaevc|je eu cfaaaaaia ți căișt 
pfocuoă rsacfdefils crus UiTPrză sU 
fie atinsa.

Corsillila locale ela U.C.F.S. vo- 
tribul s- se ocupe loians dc cuișterew 
valorii scoft1ailof 0io esoclețil .și clu
buri, 0s evoluția uscouaiullou uieio- 
oală și de fidiceuse cp^>rtiaiicf tio rs- 
eiuel lr 01’11 republicai-. Comisiile 
U.C.F.S., federrtiils și comisiile ua- 
g1orr1e să oetifisja o rtpșțip Ososs- 
bii- ilesifleă-11 spouilvi, cais -1^1- 
otftă crliaulul 0e ^-1111-1 a ar1ou1t 
șl els^oeolul ct1Tuinj1v al p’ifscțto- 
niăuli spoui1aăi îo cIăeanri sa simte 
rsacir Saboră-ii utor ooros eol ds 
eleslflcaue cdouiiaa cnus să aofacoue0n 
psrOcoImrfts1of actuals-

TOVARĂȘI.

Uo esea cs criasșia atlsiisciui, este 
oec-^r să os mobilie-o foitele mat 
bias ccfe cupfieOarsr maselor 0s ti- 
oarl și tios-s îo practice-ae oieroi- 
eat- a acistui ccofji eciia| cr d'riă 
io anul 1965, în mr-ar orjoiitati a 
bsoclntlliof ccoutias să 1x1^1 ^1+11 
de rtlericT ceie să aesiășoefa o nc- 
tlvltaie eousccueonjorfs. AvitO îo vs- 
01-1 că atiajicmu| coecjiju1s un mij
loc ds bae- pentru feei1znuae puseă- 
Fțil OIzIc- multilnjpinls a gsnsfetia1 
în cuaștaue. să facem astfel îrsîj ec- 
,1’1,0,^ atletică s- pulsiei 01t plin 
îo fisct-b școală. S- or.eanizăT datil. 
Oe ariej1cm îo tOnte școlile medii. pe- 
0agog1eăi duo0es1oneiei tabtlca și îo 
toots tncj1tujeie 0- îtaătăTînj cuds- 
uton. Este it-ce-str ca Orerefs cfc.ieilor 
0i educație OIzIc- să-și fac- o cfo- 
blem- 0- puactig1u die niaeătliib 
urii tiimăr cit mei mrue di elsvl 
stiafstți cibctiianti îr atletism.

Este Oeossbit 0e important' sa fle
cari uieiiei să cuenoizees cempio- 
oate -alooals șl ofășetești dc atletism 
pentru juniori și dolori, iau in ms- 
eiuuiie Oe fotbal să fi- p-oe-roiati șl 
ceccufcmui 0s atletism.

Psoiuu riOiar-ib cit mai eiebnică » 
cellj-fll fotbalului irsbuie s- se econOs 
îoi^aea ajsiția dieou11t 0s o-su-i 
-iabo-ej în acist dop. ' .

M-toOlib cfegătiuii eebtd1•icf șî o- 
uliotruea Os joc stabilita di fid-rețla

(Continuare în pag. a f«)



Darea de seamă a Comitetului de Organizare 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport

(Urmare din pag. a 3-a)

ide specialitate să reprezinte pentru 
Jiecare antrenor și jucător de fotbal 
am ghid pe care să-l aplice în mod 
•creator. Comisiile locale trebuie să 
•exercite un rol mai activ în condțt- 
•cerea fotbalului pe plan regional, în 
•controlarea modului cum se aplică in- 
-dicațiile date de federație, pe linia 
pregătirii jucătorilor. Pentru aceasta, 
se va urmări : realizarea unei pregă
tiri fizice multilaterale, mărirea volu
mului și a intensității antrenamente
lor, îmbunătățirea tehnicii individuale 
a jucătorilor. Totodată este necesar să 
se intensifice munca de educație pen
tru ridicarea simțului de răspundere 
al jucătorilor și antrenorilor față de 
pregătire și comportarea pe terenurile 
de sport.

Printre alte măsuri, vorbitorul a 
precizat că în viitor va trebui să se 
analizeze activitatea din domeniul na- 
tației. gimnasticii, baschetului și a 
altor ramuri sportive, pentru a se sta
bili măsuri concrete care să contri
buie la ridicarea calității acestora la 
nivelul sporturilor fruntașe și al ce
rințelor actuale.

în rezolvarea acestor probleme com
plexe vor trebui folosite din plin toate 
mijloacele de care dispune mișcarea 
sportivă.

Munca de cercetări științifice va tre
bui să fie cit mai aproape de sarcinile 
practice, cît mai precisă ca tematică 
și bazată pe o metodică experimentală 
avansată, care să permită adîncirea 
investigațiilor și formularea unor con
cluzii teoretice și practice, ce se 
desprind din datele cele mai noi ale 
științei. Organele U.C.F.S. au sarcina 
să acorde toată atenția- activității ca
binetelor metodico-științifice regionale, 
să înrbogățească fondul documentar 
necesar informării tehnicienilor în pro
blemele de specialitate. Organizația 
noastră este hotărîtă să facă tot ceea 
ce este necesar pentru folosirea și 
generalizarea datelor științifice cele 
mai noi și aplicarea lor în practică- 
Va tre-bui să ia ființă consiliul știin
țific al U.C.F.S, care să ajute Consi
liul General ki planificarea, îndruma
rea și controlul muncii de cercetare 
științifică în domeniul culturii fizice. 
Deosebit de utilă ar fi organizarea de 
consfătuiri periodice cu antrenorii dirt 
toate ramurile sportive pentru realiza
rea unui rodnic schimb de experiență 
și generalizarea metodelor înaintate 
de muncă. Medicina sportivă trebuie 
să-si aducă, de asemenea, o contri
buție mai substanțială la fundamenta
rea jm baze științifice a educației fi
zice a maselor și în desfășurarea an
trenamentului sportiv.

Darea de seamă a subliniat în con
tinuare că este necesar să se acorde 
o atenție deosebită muncii de educație, 
care are un rol hotăritor în obținerea 

ixinor succese de prestigiu. Tn toate 
- secțiile din cluburi și asociații pre
cum și în loturile republicane să se

• desfășoare o intensă activitate edu
cativă, de cultivare a calităților mo
rale și de voință caracteristice soor- 
tivului de tip nou.

Organele regionale și raionale 
■•U.C.F.S., consiliile asociațiilor și clu
burilor sportive, activiștii sportivi și 
antrenorii au datoria să se preocupe 
mai mult de îndeplinirea sarcinii de 

«răspundere ce le revine în educarea 
"sportivilor, pe care trebuie să o facă 
«paralel cu instruirea lor. Activitatea 
^•antrenorilor să fie apreciată nu numai 
|după performanțele sportivilor de care
• se ocupă, ci și după rezultatele pe 
țcare aceștia le obțin în producție și 
^învățătură, după comportarea lor pe 
«terenul de sjjort și în societate. Antre
norii și sportivii fruntași au datoria 
Ide cinste de a fi exemple de com
portare jK-rrtru tineret.

Un factor de mare însemnătate în 
Wunca educativă îl reprezintă forma
la opiniei colective. Conducerile olu
murilor și secțiilor vor supune discu
țiilor manifestările negative, încălcările 
«normelor de conduită tovărășească.

Pentru intensificarea muncii de edu
care a sportivilor și spectatorilor să 
colaborăm mai strîns, sub conducerea 
torganelor de partid, cu organizațiile 
«Ridicate și de tineret-

Să-i educăm pe sportivii noștri în 
Spiritul moralei socialiste, al răspun
derii personale față de pregătirea și 
«ridicarea neîncetată a măiestriei lor 
țsportive. Să ne ocupăm mai mult de 
“activitatea lor în producție și la în- 
Wățătură și să contribuim nemijlocit 
Ua ^formarea tinerilor ca sportivi și 
(«Cetățeni de tip nou, capabili să-și 
aducă un _ aport însemnat atît la ri
dicarea nivelului activității sportive, 
cit . și în domeniul economic, contri
buind . astfel la măreața operă de de
săvârșire a construcției socialiste în 
patria noastră.
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TOVARĂȘI,

Realizarea acestor obiective va de
termina creșterea măiestriei sportive 
și implicit o mai bună reprezentare 
a țării noastre la marile întreceri spor
tive internaționale și în mod deosebit 
la Jocurile Olimpice de la Tokio diu 
1964.

Oamenii muncii, toți iubitorii spor
tului așteaptă din partea mișcării de 
cultură fizică, sport de calitate și re
zultate de prestigiu, la înălțimea ma
rilor succese obținute în opera de con
struire a socialismului în Republica 
Populară Romînă.

Raportorul s-a ocupat în continuare 
pe larg de rolul cadrelor în dezvol
tarea activității sportive de mase și 
in ridicarea conținutului muncii de 
creștere a performanțelor sportive. S-a 
arătat că organele și organizațiile 
U.C.F.S. în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului și Culturii au desfă
șurat în perioada care a trecut de 
la reorganizarea mișcării sportive o 
susținută activitate de creștere și for
mare a unui număr însemnat de spe
cialiști și antrenori, de instructori și 
arbitri care au asigurat îmbunătăți
rea muncii de atragere a maselor în 
practicarea sportului, de organizare 
în condițiuni mai bune a întrecerilor 
prevăzute în calendarul competițional 
și de răspindire a diferitelor ramuri 
sportive în rînd urile tineretului de la 
orașe și sate. Consiliile regionale și 
raionale U.C.F.S. au organizat nu
meroase cursuri de pregătire și per
fecționare a cadrelor necesare asocia
țiilor sportive, s-au preocupat de ins
truirea lor periodică, precum șî de 
generalizarea experienței pozitive. 
Numai în ultima perioadă peste 
25.000 de președinți, secretari și ins
tructori din asociațiile sportive au 
fost instruiți într-un cadru organizat, 
pe baza unei programe elaborate de 
Comitetul de Organizare a U.C.F-S.

De asemenea, în cursul anului 1961 
Biroul Comitetului de Organizare a 
asigurat școlarizarea tuturor președin
ților și tehnicienilor consiliilor raio
nale U.C.F.S. în cadrul unui curs de 
pregătire organiza*, pe lingă Insti
tutul de Cultară Fizică. în scopul îm
bunătățirii activității de cultură fizică 
in școlile elementare și în asociațiile 
sportive sătești în această perioadă 
s-au organizat ki colaborare cu Minis
terul învățămintului și Culturii cursuri 
pregătitoare cu program de educație 
fizică, in care au fost cuprinși peste 
2.500 de învățători.

Federațiile sportive organizează 
anual cursuri și seminarii cu cei mai 
buni antrenori din țară. în vederea 
permanentei lor perfecționări șî a ex
tinderii in practică a cuceririlor me
todicei moderne.

Organele și organizațiile sportive 
și-au adus o contribuție improlantă și 
la selecționarea canididaților pentru 
I.CJF. din rindui sportivilor fruntași, 
absolvenți ai școlilor medii. Numai in 
ultimii zece ani in cadrul Institutului 
de Cultură Fizică au fost pregătiți, 
prin grija statului nostru democrat- 
popular. de trei ori mai mulți pro
fesori de educație fizică in comparație 
cu ceea ce s-a făcut in timpul regimu
lui burghezo-moșieresc.

Cu toate rezultatele bune obținute în 
munca de creștere și perfecționare a 
cadrelor sportive, considerăm că față 
de stadiul actual de dezvoltare a cul
turii fizice și sportului din țara noastră 
trebuie să depunem eforturi sporite 
pentru mărirea necontenită a număru
lui de instructori, arbitri, antrenori, 
profesori de educație fizică și medici 
sportivi.

In perioada care urmează — a spus 
tov. Aurel Duma — Consiliul Gene
ral al U.-CF.S. în colaborare cu Mi
nisterul învățămîntului și Culturii va 
trebui să ia măsuri de îmbunătățire a 
sistemului nostru de pregătire și per
fecționare a cadrelor, să elaboreze un 
cuprinzător plan de perspectivă în 
acest sens, în care un loc principal 
să-l ocupe problema ^instruirii acti
viștilor obștești la nivelul consiliilor 
raionale și al cluburilor sportive oră
șenești. Să desfășurăm o muncă sus
ținută pentru îndeplinirea sarcinii tra
sate prin Salutul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Rbmîn, Con
siliului de Stat și Conciliului 
de Miniștri, de a forma mii 
și mii de cadre voluntare care să 
ajute în timpul lor liber la organizarea 
și desfășurarea activității sportive de 
mase, la instruirea sportivilor în clu
burile și asociațiile sportive de la 
orașe și sate. Să luăm, de asemenea, 
măsuri pentru formarea pe plan local 
a unui număr mai mare de antrenori, 
arbitri, instructori pentru gimnastica 
în producție și îndrurpători turistici, 
care să asigure o conducere călilicâtă
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cluburi.

Pentru continua ridicare a cunoștin
țelor cadrelor de specialitate este ne
cesară organizarea unor cursuri serale, 
a unor ședințe periodice de referate 
și comunicări metodice pe lingă cabi
netele metodico-științifice regionale iar 
în Capitală pe lingă Institutul de Cul
tură Fizică, schimburi de experiență 
în principalele ramuri de sport cu an
trenori valoroși din țară și de peste 
hotare.

Consiliul General al U.C.F.S. va 
trebui să ia măsuri pentru a asigura 
o mai largă difuzare in regiuni a ma
terialelor documentare, precum și pen
tru a extinde metodele avansate folo
site de antrenorii loturilor republicane.

Va trebui să ne ocupăm cu grijă 
și principialitate de stimularea ac
tiviștilor noștri și de promovarea 
lor în raport cu capacitatea și re
zultatele practice obținute.

Trecîndu-se apoi la analiza acti
vității depuse în munca organizato
rică. darea de seamă a arătat că 
pentru îndeplinirea în bune condi
țiuni a sarcinilor ce ne-au fost tra
sate prin documentele de partid și de 
stat, s-a acordat o atenție mai mare 
îmbunătățirii muncii organizatorice 
în toate verigile UCFS, în scopul 
întăririi capacității lor de cuprin
dere a maselor în practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului.

Comitetul de Organizare a UCFS 
s-a preocupat mai îndeaproape de 
rezolvarea sarcinilor ce reveneau 
mișcării sportive, analizînd în ple
nare și ședințe de birou probleme 
cu privire la educația sportivilor, 
îmbunătățirea mijloacelor și forme
lor activității sportive de mase, dez
voltarea bazei mat^ale, ridicarea 
continuă a procesului de instruire, 
lichidarea rămînerii în urmă a fot
balului și atletismului, luîndu-se 
măsuri corespunzătoare.

După ce s-a ocupat pe larg de 
metodele folosite de Biroul Comite
tului de Organizare a U.C.F.S. în 
scopul îndrumării și controlării orga
nelor regionale și raionale, vorbito
rul a arătat in continuare că 
prin munca desfășurată de orga
nele și organizațiile sportive numă
rul membrilor UCFS a crescut de 
trei ori față de anul 1957. In re
giunile Brașov, Banat, Hunedoara 
și în orașul București, spre exemplu, 
numărul celor încadrați în asociațiile 
și cluburile sportive reprezintă în
tre 17 și 22 la sută din populația 
respectivă.

îmbunătățirea muncii organizato
rice și de propagandă desfășurată 
de organele și organizațiile noastre 
a contribuit Ia o mai largă extin
dere a culturii fizice în toate regiu
nile țării. Din totalul membrilor 
UCFS, mai bine de 1.3)0.000 acti
vează în întreprinderi și instituții, 
peste 1.000.000 în asociațiile sporti
ve sătești, iar circa 400.000 în aso
ciațiile sportive școlare.

In cadrul organelor și organiza
țiilor UCFS există 40.000 de secții 
și comisii pe ramură de sport, din 
conducerea cărora fac parte peste 
130.000 de cadre obștești.

Referindu-se la problemele pro
pagandei și agitației sportive vor
bitorul a subliniat că Comitetul de 
Organizare a U.C.F.S. a acordat 
mai multă atenție îndrumării pre
sei și publicațiilor de specialitate. 
Au fost constituite pe lîngă toate 
organele UCFS comisii de propa
gandă și agitație, care au fost in
struite cu regularitate.

TOVARĂȘI.
Un eveniment important în viața 

mișcării sportive l-a constituit 
acțiunea de organizare, pregătire și 
desfășurare a adunărilor și confe
rințelor pentru dări de seamă și ale
geri, care au contribuit la consoli
darea organizatorică a Unumii de 
Cultură Fizică și Sport

La aceste conferințe și adunări 
au participat aproape 2.300.000 de 
membri ai UCFS, care au adus o 
importantă contribuție la îmbunătă
țirea muncii, prin discuțiile și 
propunerile făcute. Alegerile au 
creat posibilitatea unei analize mul
tilaterale, în spirit critic și autocri
tic, a muncii desfășurate de către 
organele și organizațiile UCFS. Cu 
acest prilej' au fost aleși în orga
nele de conducere ale mișcării spor
tive 270.000 de membri ai UCFS, 
oameni care se bucură de autoritate 
și de încrederea maselor și care 
muncesc cu dragoste și pasiune 
pentru activitatea sportivă.

Cu toate rezultatele obținute — 
în munca organizatorică mr-i persistă 
încă o serie de lipsuri. Unele sar
cini stabilite de Comitetul de Orga
nizare a UCFS, de consiliile regio
nale, raionale și ale cluburilor spor
tive nu ajung întotdeauna la timp 
în asociații, nu se iau pretutindeni 
măsurile necesare pentru îndeplini
rea lor întocmai și la timp.

Unele organe ale UCFS în loc 
să mobilizeze activul în dezbaterea 
problemelor principale cum ar fi 
organizarea muncii consiliilor asocia
țiilor. pregătirea și desfășurarea com
petițiilor importante, popularizarea 
unui număr mai mare de ramuri 
sportive, organizează plenare forma

te, Th rate se ’dTct/TS lucruri ne
esențiale, iar măsurile luate nu au 
eficiența corespunzătoare în ridica
rea nivelului muncii și activității 
sportive de mase și de performanță.

Darea de seamă a analizat în con
tinuare și alte lipsuri care se mai ma
nifestă în domeniul activității organi
zatorice, precizînd că federațiile sporti
ve și organele UCFS nu se ocupă sufi
cient de îndrumarea comisiilor pe 
ramură de sport, ceea ce face ca 
multe din acestea să-și aducă un 
slab aport la îndrumarea discipline
lor sportive respective pe plan local.

Deși în munca de control și în
drumare s-au adus îmbunătățiri im
portante, membrii Biroului Comite
tului de Organizare și aparatul aces
tuia sprijină încă insuficient munca 
organelor și organizațiilor UCFS, 
nu reușesc să acorde un ajutor sis
tematic în rezolvarea problemelor 
importante de pe teren.

Față de unele manifestări negative 
s-a dovedit de multe ori îngăduință 
în loc să se ia măsuri hotărîte pen
tru îndreptarea lucrurilor. Asemenea 
situații s-au petrecut îndeosebi la 
fotbal.

Secțiile Comitetului de Organi
zare se ocupă încă sporadic de ge
neralizarea experienței pozitive și 
nu dovedesc suficientă inițiativă și 
operativitate în rezolvarea proble
melor constatate pe teren și a ce
lor ridicate de organele și organiza
țiile UCFS.

In viitor, este necesar să ridicăm 
conținutul muncii organizatorice al 
organelor și organizațiilor UCFS. 
Să îmbunătățim stilul și metodele lor 
de muncă începînd cu Consiliul Gene
ral și federațiile sportive, care trebuie 
să organizeze mai bine controlul în
deplinirii sarcinilor și să acorde un 
ajutor mai mare asociațiilor și clu
burilor. Organele regionale și raio
nale UCFS trebuie să obțină ca fie
care asociație să desfășoare o in
tensă muncă organizatorică de cu
prindere a întregului tineret și a 
cit mai multor oameni ai muncii în 
diferite activități sportive, să-și în
deplinească mai bine rolul pentru 
care au fost create.

Este necesar ca printr-o muncă 
mai bine organizată să asigurăm 
funcționarea consiliilor UCFS nou 
alese în conformitate cu Statutul 
organizației noastre, să întărim dis
ciplina, exigența și răspunderea fie
cărui activist și tehnician sportiv în 
îndeplinirea sarcinilor.

Organele și organizațiile UCFS 
sînt datoare să se ocupe cu grijă 
de instruirea și aj'utorarea în muncă 
a cadrelor de specialitate, sa le 
creeze toate condițiile pentru aplica
rea inițiativelor bune, să stimuleze pe 
cei ce obțin rezultate .in creșterea mă
iestriei sportivilor noștri. In rezolvarea 
sarcinilor de zi cu zi, să atragem 
mai mult decît pînă acum un larg 
activ obștesc.

Traducerea în viață a acestor mă
suri trebuie să ducă la creșterea 
continuă a numărului membrilor or
ganizației noastre, la întărirea ei, 
la îmbunătățirea muncii tuturor or
ganelor și organizațiilor UCFS.

TOVARĂȘI,

Cu ocazia adunărilor și conferin
țelor pentru dări de seamă și ale
geri s-a pus în discuția maselor de 
membri ai UCFS proiectul de Sta
tut al organizației noastre.

Proiectul de Statut se bazează pe 
principiul centralismului democratic, 
prevede eligibilitatea tuturor or
ganelor UCFS, prezentarea periodică 
de dări de seamă în fața membrilor 
din organizația respectivă, obligati
vitatea îndeplinirii hotărîrilor orga
nelor superioare de către organele 
inferioare și de către toți membrii 
UCFS.

Prevederile proiectului de Statut 
au la bază îndelungata experiență 
dobindită de mișcarea noastră spor
tivă sub conducerea partidului și 
cuprinde, pe lîngă enunțarea scopu
lui și sarcinilor organizației noastre, 
normele și principiile organizatorice 
pe baza cărora trebuie să-și desfă
șoare activitatea toate organele și 
organizațiile UCFS.

Participanții la discuții și-au ex
primat adeziunea față de conținutul 
proiectului de Statut și au făcut 
unele propuneri pentru îmbunătăți
rea acestuia. Comitetul de Organi
zare a studiat propunerile respecti
ve și a completat proiectul de Sta
tut, care urmează să fie supus spre 
aprobare Conferinței.

Adoptarea Statutului UCFS și apli
carea consecventă a prevederilor sale 
va contribui la întărirea organiza
ției noastre, la îmbunătățirea perma
nentă a activității ei, la creșterea 
rolului pe care îl are în dezvoltarea 
continuă a activității sportive.

TOVARĂȘI, •V,
Mișcarea noastră de cultură fizică 

desfășoară o bogată activitate pe tă- 
rîm sportiv internaționa'l. Ea între
ține relații cu organizații sportive 
din 55 de țări și face schimb de in
formații și publicații de specialitate 
cu federații și instituții din F>8 
țări.

Se lărgesc neîncetat relațiile ncrs-

fre If pir'e^TeihT'e șl c'oTaixorarC țiî pr 
mul rirul cu organizațiile sportive du 
Uniunea Sovietică și din cetellll
țări socialiste frățești, cu care într 
ținem strînse legături și cu care fa 
cern un rodnic schimb de expeeienlț 
Intîlnirife dintre reprezentanții spco 
tivi ai țărilor socialiste au devei 
tradiționale și sînt expresia prieîi 
niei indestructibile dintre popior^ 
lagărului socialist.

Reprezentanții mișcării sportive di 
țara noastră, în deplină unitate d 
vederi cu reprezentanții orgarezzți 
iilor sportive din celelalte țări socialli 
te frățești, și-au adus o con-TÎi'iui 
activă la rezolvarea în mod demo 
orație a tot mai multor probleme a 
mișcării sportive -nrerl^naționalc.

In forurile sportive mternn-iom-l 
reprezentanții țării noastre — alătur 
de reprezentanții celorlalte țări soc ir 
liste — se pronunță cu consecceel 
și hotărîre pentru relații sportive ier 
mate și împotriva tuturor di^<c-îi^i 
nărilor și obstacolelor pe care adopți 
„războiului rece" le ridică în crle 
dezvoltării relațiilor sportive interr-a 
țiotiale.

Constatăm cu satisfacție lărgirea le 
gaturilor noastre cu organizații
sportive din țările balcanice. Compp 
tițiile balcanice, dintre care inn-e
au o veche tradiție, se desfășoară 1 
prezent cu regularitate, biu^tu^inc^ ru
de un viu interes în rindurile iubii 
rilor sportului, ele contribuind 
strîngerea legăturilor de prietenie iu 
tre popoarele din Balcani. S

Sportivii noștri simt prezenți la r 
proape toate marile competiții inter 
naționale, în cadrul cărora ei se in 
tîlnesc cil sportivi din loate collurîi 
lumii. Tinerii din Republica Popu 
Iară Romînă au participat la întrece 
rile sportive organizate cu prilej 
Festivalurilor mondiale ale tineeeto 
lui și studenților, manifestații c 
promovează idealurile scumpe ale ti 
nerilor cinstiți din întreaga lume 
pacea și prietenia.

Apoi, darea de seamă a scos în e 
vidență numeroasele succese obținu 
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țara noastră a găzduit în ultimii rii
- ' ' ' . '• d

mare amploare, la care au particjp 
sportivi de pe toate continentele. I 
încheierea acestui capital s-a arau

te de sportivii romîni în 
internaționale, subliniind faptul

numeroase manifestații sportive

încheierea acestui capital s-a 
că :

Uniunea de Cultură Fizică și 
va acționa și în viitor pentru 
rea relațiilor cu organizațiile 
nerii sportivi din toate țările, • 
buind astfel la traducerea ' 
a politicii partidului și , 
nostru, de prietenie cu U.R.S.S și 
celelalte țări socialiste frățești, de co 
laborare și coexistență pașnică c 
toate țările lumii.

S 
lăg 
și ti 

contr i 
in viiL 

guvorndu

TOVARĂȘ
Acesta este bilanțul cu care UieSfes 

de Cultură Fizică și Sport se prezintă 
la Conferința pe țară, acestea sint rea
lizările și lipsurile principale pe car
le-a scos în evidență analiza muncă 
desfășurată în ultimii patru ani d 
către Comitetul de Organizare 
U.C.F.S. și de către organele și orga 
nlzațiile noastre sportive.

Considerăm că principalele obiie■itv^
spre care va trebui să ne orientăm ii 
viitor activitatea pentru îndepllriireel 
sarcinilor puse in fața noastră de că-l 
tre partid și guvern sint următoarele ® 

Să ne organizăm in așa fel activi
tatea îneît să putem asigura o tot mr 
puternică dezvoltare a educației Hz-cc- 
și sportului de mase, muncind cu pe-L_ 
severență pentru creșterea num^rruudU 
de membri ai organizației noastre, pen-ll 
tril atragerea mereu mai cufp■inzZătrae^i 
a oamenilor muncii in diferite rctivi-rățil 
sportiv-recreative, pentru a da poi-Jl 
bilitatea întregii mase a tineretului d® 
a practica exercițiile fizice și sporulH 
In timpul liber, cu scopul întăririi să-l 
nătății, cultivării dîrzeniei, ciira-iuui,ll 
rezistenței și a altor rrăsărurl ca racte-H 
ristice ale omului nou al societății so-H 
ci a liste. ■

Să îmbunătățim procesul instructiv- 
educativ îri gimnastică, atletism, uarr- 
ție și alte sporturi pentru a le ridiia 
la nivelul disciplinelor sportive frunta-ș 
și pentru a putea să obținem perffor 
manțe de răsunet, la nivelul celor mai 
bune rezultate mondiale, contribuind 
astfel la ridicarea prestigiului sportiv 
al patriei noastre pe plan interna
țional.

Să ridicăm necontenit nivelul muncii 
de educație parr-orică și cetățenească a 
sportivilor și cadrelor noastre, să-i 
creștem în spiritul dragostei nemăr
ginite față de patria socialistă, față de 
muncă și învățătură, față de pregătirea 
sportivă, în spiritul grijii pentru avu
tul obștesc, al respectului față de colec
tivul în care își desfășoară activitatea 
profesională și sportivă, față de pu
blicul spectator. Să depunem toate 
strădaniile pentru a contribui efectiv 
la formarea unui tineret care să îmbine 
armonios bogăția spirituală, puritatea 
morală și perfecțiunea fizică.

Trebuie, de asemenea, să desfășurăm 
o muncă intensă și de perspectivă pen
tru a pregăti și asigura cadrele nece
sare activității sportive de mase și de 
performanță. Să intensificăm munca 
de formare a mii și mii de instruckM•- 
obștești în rîndurile iubitorilor sportu-

(Continuare in pag. a S-a)
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I a celor care au arătat că sînt gata 
I nu precupețească nici un efort 
■tru organizarea și instruirea spor
ii a maselor. Cadrele mișcării spor
E vor trebui să satisfacă atît ca nu- 
lr cit și ca nivel de pregătire con- 
Eța dezvoltare a activității din clu- 
[ile și asociațiile noastre sportive. 
■ ă folosim mai judicios și să 
■voltăm continuu baza materială a 
Jjc.ării noastre sportive. pentru a pu
I crea condiții optime activității de 
Irindere a maselor în practicarea 
■rtului. Amenajarea a cit mai multor 
re sportive simple va da posibilitatea 
■Mirii volumului competitions 1, va 
|a premisele unei mai largi și mai 
bate activități sportive de mase.
bă întărim eficacitatea și să lar
ii sfera de activitate a propagandei 
brtive. pentru a contribui și mai 
pent la răspîndirea culturii fizice și 
Ixtului în cele mai largi mase de oa- 
Ini ai muncii și îndeosebi în rîndul 
l^jețului.
61 "creștem rîndurile organizației 
pstre, să creăm asociații sportive 
fte tot unde trăiesc și își desfășoară 
livitatea oamenii muncii. tineretul. să 
hsolidăm din punct de vedere orga- 
tatoric asociațiile și cluburile sporti- 
I să facem ca fiecare membru al 
p.F.S. să fie un luptător activ pen- 
l îndeplinirea sarcinilor trasate de 
rttd și guvern mișcării sportive.
liă dezvoltăm în permanență relațiile 
brtive internaționale aducîndu-ne' în 
»t fel contribuția la consolidarea 
eteriiei dintre poporul romîn și po

PR 

Zi de iarnă la munte

poarele celorlalte țari. în scopud men
ținerii și consolidării păcii mi lume.

TOVARĂȘI,

Avem create toate condițiile pentru 
a obține un avînt tot mai mare in 
activitatea Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport din țara noastră.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de cins-te pe care ni le-a încredințat 
partidul și guvernul depinde de feiul 
cum ne vom organiza și desfășura 
munca. de priceperea cu care vom ști 
să atragem un cît mai larg activ ob
ștesc la rezolvarea treburilor mișcării 
sportive. de exigența. simțul de răs
pundere și spiritul de inițiativă de care 
va da dovadă fiecare dintre noi.

Să ne angajăm în fața Partidului 
Muncitoresc Romîn. a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor de cinste ce ne-au fost încre
dințate. că vom extinde continuu edu
cația fizică și sportul în mase. contri
buind la dezvoltarea armonioasă. la 
călirea fizică și morală a cetățenilor. 
la creșterea neîncetată a performanțe
lor sportivilor noștri și a prestigiului 
sportiv al țării. Vom munci neobosit 
pentru ca mișcarea sportivă să-și a
ducă din plin contribuția la măreața 
operă de desăvîrșire a construcției so
cialiste în scumpa noastră patrie. Re
publica Populară Romînă. la cauza 
progresului și păcii în lumea întreagă.

(Text prescurtat)

Doctorița

din

Vulcan
Pasiunea sportului le-a cucerii pe 

tinerele muncitoare din orașul Vul
can. Iată-le. avind în mijlocul lor pe 
doctorița Marilena Ciocea, zi mbind 
obiectivului. Poate că nu peste multă 
vreme din rîndul acestor talentate 
handbdlste se vor ridica not „in* 
tema/ioonaleu...

Foto: V. Ranga

In 1959 o nouă promoție de medici 
părăsea băncile Institutului de Medi
cină și Farmacie din București. Cîteva 
sute de tineri și tinere se înghesuiau, 
în fața avizierului să afle unde vor fi 
repartizați. Printre ei, o fată mică de 
statură încerca să se strecoare mai in 
față, să vadă unde va activa în viitor. 
Era bucureșteancă și spera că va lucra 
pe undeva prin apropierea Capitalei. 
Iat-o în primul find. își caută numele. 
L-a găsit... da: CIOCEA MARILENA 
— REPARTIZATA LA POLICLINICA 
MINEI VULCAN, REGIUNEA HUNE- 

DOAA4

„MI-AM DAT SEAMA CĂ AICI 
ERA NEVOIE DE MINE®

.....M-am simțit stingheră Ia început. 
își amintește acum doctorița Marilena 
Ciocea. Dar tovarășii din organizația 
de partid a minei m-au ajutat foarte 
mult. Mi-am dat seama că aici era ne
voie de mine. de cunoștințele mele. Și 
după cum vedeți. aici am rămas. Acum 
mă cunoaște toată lumea. Și în plus — 
nu uitați echipa mea de handbal !“.

Pentru că, trebuie să știți, Marilena 
Ciocea este o bună jucătoare de hand
bal. Are categoria I de c^asilicare. A 
jucat în divizie handbal în 11 la Steagul 
roșu București. Handbal nu se juca de
ci t la Petroșeni: exista o singură e
chipă feminină, cea a Școlii sportive de 
elevi. Actuala echipă din campionatul 
republican de handbal în 7. „Pentru a 
juca — ne spune Marilena Ciocea — 
trebuia să fac tot timpul naveta Vul- 
can-Petroșeni. Am jucat aproape o lună 
la Ș.S.E. Apoi. m-am gîndit să alcătuiesc 
o echipă de handbal chiar la Vulcan®.

— Și nu a fost greu ?
— Mai grea chiar dec.ît antrenamente

le propriu-zise a fost munca de a con
vinge o serie de fete care nu mai puse
seră mina pe minge să facă sport. să 
se îmbrace în costum de sport. Am luat 
legătura cu asociația sportivă Minerul 
Vulcan ca să mă ajute La recrutarea de
mentelor de oare aveam nevoie. Consi
liul asociației se ocupa însă mai mult

de fotbal. De un mare ajutor mi-a fost 
organizația U.T.M. de la mină. care 
a îmbrățișat cu căldură proiectul meu. 
Era în vara lui I960.

SATISFACȚII

Să presupunem, iubite cititor, că nu 
sîntem în plină iarnă ca acum, ci că... 
e vară. Ne-am urcat în autobuz. lăsăm 
în urmă casele cu acoperișuri țuguiate, 
din țiglă roșie ale Petroșeniior. Ne a
propiem tot mai mult de mina de la 
Vulcan. La intrarea în oraș, privirea 
ne alunecă dincolo de fereastră. oe un 
teren de sport, unde vreo 15 fete joacă 
handbal. Oa. ați ghici : doctorița noas
tră avea oră de antrenamen t cu elevele 
ei. Să-i facem semn șoferului rugîndu l 
să oprească și să coborîm.

Antrenamentul e pe terminate șl le 
putem cunoaște pe cele 15 fete. Unele 
dintre ele, ca Gica Voiculescu, Roza
lia Sobo, Iuliana Balint și Margareta 
Farkas, lucrează la pollctiiucc; Maria 
Purcariu, rezerva de portar, este elevă 
în clasa a VIII-a, iar Elisabeta Păun 
— casnici; Victoria Coman, Oorina 
Popa, Ana Ferenczi, Elisabeta Șoto și 
Rozalia Șan dor lucrează la mină, îm
preună cu inginera Rodi ca Fladee; 
Florica Boldoc e contabilă la farmacie, 
Elena Tenchin bobinatoare la uzina e
lectrică, iar Irina Biro muncitoare la 
Filatura Lupeni. Profesii diverse, firi 
diferite. Pe toate le unește dorin
ța de a face sport, de a se afirma în 
finala campionatului. republican feminin 
de handbal in 11 care va avea loc peste 
cîtva timp la Sighișoara și București, 
pentru care s-au calificat după nici un 
an de la înființarea echipei 1

...Vrei să știi, iubite cititor, ce a 
făcut Minerul Vulcan la finala campio
natului republican da handbal în 11 ? 
Nu, nu e nevoie să răscolești prin co
lecții de zae. Iți spunem noi : s-a cla
sat pe locul al patrulea, după Progresul 
București, Rapid București și Mureșul 
Tg. Mureș.

— Vai. oe am pățit la București. 
ne spune Marilena Ciocea. Cele mai mul

te dintre jucătoare nu văzuseră Capi
tala și una dintre elc. chiar în ziua unui 
meci important. se pierduse de noi. N-am 
avut liniște toată dimineața. Am căutat-» 
dar n-am găsit-o decît după-amiază la..^ 
teren ! Ajunsese singură...

„VREM ȘI NOI SĂ JUCĂM 
HANDBAL !“

Nici nu știți ce bucurie a fost și la 
Petroșeni și la Vulcan atunci cînd e- 
chlpa s-a înapoiat cu un rezultat atît 
de frumos de la București. Lucrul a a
vut și un alt aspec : la cîteva zile după 
sosire o delegație de fete și băieți din 
Vulcan s-au prezentat la policlinică. Nu 
pentru o consultație, ci pentru a ruga 
pe doctoriță să-i învețe handbd z 
„Vrem să jucăm și noi. Credeți că vom 
putea ?“.

Desigur că răspunsul doctoriței nu e 
greu de ghicit Și de atunci Marilena 
Ciocea mai antrenează o echipă de ele
ve și alta de băieți.

— Dar cel mai interesant lucru este 
altul. ne spune interlocutoarea noastră. 
Bunicile. care cu cîtva timp înainte pri
veau a mirare. cu mîna la gură la ne
poatele lor de pe stadion. au început să 
prindă „mecanismul® jocului și nu mai 
scapă acum nici un meci la Vulcan. Am 
asigurați spectatorii. Gînduri de viitor? 
Foarte multe. în ceea ce privește echi
pa. în cursul iernii am făcut antrenamen
te în sala de gimnastică de La Lupeni 
și foarte multe excursii în împrejurimi 
pentru căpătarea unei pregătiri fizice 
cît mai bune. Vrem să ne menținem 
locul fruntaș obținut anul trecut.

★

Ne-am întâlnit zilele trecute cu doc
torița din Vulcan. Era în București. 
Ne-a spus că acum este directoarea po
liclinicii din Vulcan.

— Și ai venit in București să-ți vezi 
părinții ?

— Și pentru asta. dar sînt delegat! 
la Conferința pe țară a Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport.

MIRCEA TUDORAN 1
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Jocurile sportive. despre oricare ar 
vorba. cunosc periodic saituri mari 
evoluția lor valorică. La rîndul lor. 

este salturi sînt determinate de mai 
ilte cauze. cele mai principal- fiind 
mătoarele : 1) Modificări ale regula- 
mtelor de joc, prilej binevenit pentru 
nreticieni și practicieni de a imagina 

pune în aplicare noi combinații și 
steme tactice de joc (exemplul tipic: 
sființarea ofsaidului la handbal); 2) 
ibunătățirea condițiilor de practicare 
sportului, <adică baze sportive mai 

ne utilate. precum și condiții din cc 
ce mai bune oferite sportivilor pen

ii a se antrena. inclusiv asistenta me- 
cală. regimuri alimentare etc. ; 3) Im- 
mătățirea muncii pe dagogi co-metodice 

predarea și însușirea cunoștințeor; 
i Perfecționarea continuă a tehnicii in- 
viduale a jucătorilor, a Ut în ce p ri
ște manevrarea (mînuirea) obiectului 
: joc (minge, balon. puc etc) c'ît și la 
ișcarea în teren, fie că au ou n-au 
«sesiunea mingii (la fotbal. baschet. 
mdbal spre ex.). a balonului oval (la 
gbi) ori a pucului (la hocheiul pe 
leafă).
Rugbiul nu se abate cu nimic de la 
uzelc enumerate mai sus. fiecare in- 
iențîndi--l și adueîndu-și aportul lor 
ețios.
Ne vom ocupa în articolul de față de 
rfecționarea tehnicii, unul dm mij- 
sceie cele mai importante ale metodi- 
i modeme utilizate în scopul îmbu- 
tăți rii calității jocului (spectaculozi- 
tea si eficacitatea fiind direct influen
te de calitatea tehnicii). in plus, nu 
dmic să uităm că întotdeauna In 
ghiul nostru tehnica individuală a ju* 
torilor a fost un eapitol deficitar. 
u mai slab însușit. în comparație cu 
velul atins de ceilalți factori ai antre- 
montului sportiv. în special pregătirea 
lică. morală sau tactică.

Tehnica precisă și în viteză, 
cerință actuală a rugbiului modern

Tehnica jocului de rugbi. datorită 
specificului său cu totul aparte. este 
mult mai complexă și mai complicată 
în înlănțuirea fazelor de j’oc decît în 
alte jocuri cu mingea. Aceasta cere nu 
numai începerea practicării jocului de 
la o vîrstă relativ fragedă (13—11 ani). 
ci în plus necesită și o instruire te
meinică și continuă în anii junioratului 
(16—18 ani). în continuare. formarea 
jucătorilor cere imperios pei fecționarea 
tehnicii prin prisma creșterii vitezei de 
execuție a procedeelor tehnice în func
ție de oportuni ta tea tactică și condițiile 
de dificultate ivite în fază. La această 
vîrstă tehnica și calitățile fizice natu
rale trebuie să fie caracteristice. nici
decum forța sau rezistența. scestea 
fiind atribute indispensabile jocului se
niorilor.

Rugbiul modem de ridicată valoare 
competițională pe plan mondial este 
departe de a se orienta limitativ spre 
găsirea acelor exemplare umane tipice 
de forță excelînd în calități fizice deo
sebite (forță, viteză. rezîsten Iți). în 
ultimii ani marile confruntări interna
ționale au pus în valoare în primul 
rînd asocierea în proporția cuvenită a 
factorilor fizic. tehnic. tactic și moral, 
fiecare fiind deosebit de important dar 
nu determinant. De aceea. pierind de 
la aprecierile unanime, verificate an de

I. Tehnica de bază
an. că tehnica j'ucătorilor noștri tre
buie îmbunătățită. socotim «£ aceasta 
nu se poate face decît privind lucrurile 
cauzal și în totalitatea lor.

Ijrmînd exemplul școlii sportive so
vietice care a sistematizat în modul cel 
mai judicios fundamentarea teoretică a 
majorității ramurilor de sport. distingem 
că rugbiul prezintă următoarele aspecte 
în ce privește analiza factorului telinic 
(clementul și procedeul tehnic)

în primul rînd. datorită multiplelor 
posibilități de a juca balonul cu mîna 
și cu piciorul. se constată existenta a 
12 elemente tehnice. Acestea sînt :

1) Poziții fundamental?; 2) P^ut: 
3) Oriblingid: 4) Placajul 5) Intrarea 
în posesia balonului; 6) Aoărttrea de 
placaj; 7) Oprirea driblingului; 8) Tra
gerea balonului în grămada ordonată; 
9) Mișcarea în teren; 10) Fenta; II) 
Repunerea balonului în joc la margine; 
12) Lovitura de picior.

Fiecare element tehnic din acestea 
prezintă în practică numeroase piocedee 
de execuție. deci procedeul însemnînd 
materializarea în diferite forme a ele
mentului tehnic respectiv.

Unele elemente tehnice sînt specifice 
atacului. ex. driblingul. pasa. apărarea 
de placaj ; altele sînt specifice apărării. 
ex. placajul. oprirea driblingul iii; în 
Limp ce alte elemente sînt utilizate deo

Colțul specialistului

potrivă și în jocul apărării și al ata
cului. ex. mișcarea în teren. fenta etc.

Pentru a înțelege și mai bine sensul 
acestei sistematizări în teoriile moderne 
de tactică. dar în special în rugbi. se 
consideră a fi în atac situația în care 
o echipă posedă balonul și-l utilizează 
inițiind acțiuni ofensive atît pentru a 
cîștiga teren cît și pentru a înscrie punc
te. La fel. a fi în apărare se consideră 
situația tactică jn care o echipă fie că 
nu posedă balonul. fie că poscdîndu-l 
il utilizează altfel decît a iniția acțiuni 
de atac. Aceasta este foarte interesant 
deoarece în rugbi nu există noțiunea 
de j'oc pasiv. sau de ținerea mingii și 
deci posesiunea balonului implică ne
apărat sau ofensivă sau cedarea iniția
tivei la adversar. fie lăsîndu-i direct 
balonul fie indirect șutîndu-l în mar
gine.

Revenind la tehnica de bază. consta
tăm. spre exemplu. numai la pasă (pri
mirea. ținerea și pasarea balonului către 
un coechipier) că există în practica 
jocului numeroase procedee de a juca 
balonul. Astfel întîlnim pasa cu o mînă 
sau cu două mîini. pasa de pe loc sau 
din alergare. mai multe procedee de a 
executa o lovitură de picior. ma; multe 
modalități de a repune balonul în joc 
Ia margine etc.

Deci în munca de învățare a tehnicii 

de bază trebuie avute în vedere cîteva 
considerații ca :

— Deprinderea cu îndemînare a cit 
mai multe procedee de execuție din 
grupa acelor elemente tehnice generale 
necesare tuturor jucătorilor. Aceasta 
înseamnă că toți componenții unei e* 
chipe să nu se limiteze a satisface doar 
cerințele postului la acțiunile de jo® 
din momente fixe.

— Perfecționarea în viteză. cu maro 
îndemînare și în forme cit mai variate. 
a acelor procedee de execuție caracte
ristice postului. în scopul de a forma 
executanți desăvlrșiți în specializarea 
postului ;

— Formarea deprinderii de a utiliza 
tehnica în orice condiții de joc ?tît in 
funcție de factori climatici (căldură. 
frig. ploaie, vînt etc.) cît și în funcție 
de dificultăți privind condiții de infe
rioritate numerică sau inferioritate sub 
aspectul forței fizice și a tal'ei.

Pentru ca formarea acestor deprinderi 
să aibă un real caracter practic aplica
tiv în intenția de a nu avea jucători 
buni executanți dar numai în ceea ee 
privește formele de mișcare. și slabi 
ca orientare tactică. rupți ’de condițiile 
concrete ale jocului. antrenorii trebuie 
să utilizeze chiar din primele începuturi: 
exerciții. formații. dar în special jocuri 
pentru învățarea tehnicii. Invățind tac
tica individuală în condiții tie lucru cu- 
prezența imediată a adversarului, vom 
forma jucătorilor în mod retiex mai 
bune deprinderi de a aprecia spontan 
și lucid o faza. oameni departe de 
tehnica formală, complet inutilă în jo
cul modem de rugbi.

Prof. NICULAE PADUREANU
— antrenor al lotului R.P.R. — 

maestru al sportului
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NOTE
ASPECTE DIN ARBITRAJE

Pnrn!el cu pregătirile fotbaliștilor se 
'desfășoară și cele ale nebiteiloe. Aceștia 
își pot veriiica și pune la punct pre
gătirea și cu prilejul meciurilor ami
cale ale echipelor pe care nu peste 
multă vreme le vor conduce în cam- 
pionaL Aceste delegări ■ insă, trebuie 
privite cu toată seriozitatea de către 
arbitri, în sensul că trebuie depuse 
toate eforturile pentru asigurarea unui 
arbitraj cit mai atent. _

In partidele din cadrul „Cupei Pri
măverii" arbitrajele au corespuns in 
general. Totuși, au 'ost vizibile citeva 
lipsuri, cu efecte negative asupra dez
voltării n<■țiulliloe de joc. Le senmlân 
pentru a fi evitate pe viitor. Am subli
niat după jocurile de duminică fapt.d 
că arbitrii trebuie să fie foarte atenț
ia pasele în triunghi, la acele pase 
cunoscute sub numele de „un-doi". 
care — datorită iuțelii în execuție și 
a țâșnirilor jucătorilor o dată cu ple
carea mingii — înșeală pe unii arbi
tri și-i fac să fluiere poziții de ofsaid 
imaginare. A^eme^ta lipsă de atenție 
din partea arbitrilor țx- te face pe ju
cători să renunțe la _un-doi'‘-tri și, 
deci, să zădâ^ncemec?. munca anteeno- 
riicr la nnteeon■elt.e. 
toa e mult p^ aplicarea actstai 
ced < u tehnic.

Jocurile de -Bae^uri so ridicat 
blena aplicăm legii avantajului, 
iarăși cere foarte mnită atenție 
partea arbitrilor. pe Engl viteză de 
deplasare p^t^ a fi cit mai aproape 
de lază și a aprecia cit mai just Ar
bitrul R - Mărgărit La oprit de Am* 
ori pe C. ionescu (Rapid) din aLă-ne 
spre poartă pentru a acorda ’■eTltur:ă 
liberă in iaToaieaL— echipei Rapid,
deși aucs'crui respectiv — la uitat de 
KdvesurJ direcl — a rămas totuși ia 
poss-a tniorS și și-a putui continua 
acțiunea Arboră au inliitd:oen de a 
nu fluiera asediat tocmai pentru a 
avea paeiltl‘iltia să aplice lege» a- 
Tnoln ulm. Lucrul acesta îl știu foarte 
bine. Cad prcfacm de nenumărate ori 
b cursurile d^ arbitri. Atunci _ de ce 
pruc- lezzâ ioTees, totr-iai tneci in cue 
nu existaa “ 1
toane corect) de_ 
nvaolajulai

unde insistă
pce-

pro
care 
din

(echipele pxlad 
suspendare a teg-i

ti;hi|ittle fruntașe susțin noi jocuri amicale Finala primei competiții a sezonul
Activitatea de pregătire a echipelor 

noastre fruntașe, în vederea începerii 
returului campionatului categoriei A. 
continuă. Antrenamentele din cursul 
săptJnînil snt urmate de jocuri de 
verificare. De fapt, echipe'e au intrat 
intr-o clapi superioară a perioadei pre
gătitoare. cu mai multe jocuri amicale, 
în cursul cărora își cristalizează for
mațiile și-și pun la punct jocul de an
samblu. Asemenea întllniri ami - -ale au 
avut loc joi și se vor disputa ți Biine.

IN BUCUREȘTI—
In Capitală, de data aceasta progra

mul este mai— sărac. Este pregnantă 
o singură nt-hrire : Rapid — Metalul 
Tirgoifiște, pe stadionul din Ciulești, 
■cepînd de la ora 1030 (in deschidere, 
la oră 9, formația de tinere: a Rapidu
lui primește repFca echipei Tehno-o:eat). 
Rapidițtii vor- folosi „garnituri" care 
in Cupa Primăverii a dat satisfacție ți 
ca pregătire șL deci, și ea țao. Partida 
aceasta face pane din cadrai pregăti
rilor pentru tnmenl io Belgia, unde 
Rapid va pleca la 1 manie. Metilul va 
alinia, de asemenea, formația sa com- 
pir Iii.

Dintre celelalte echipe bvarețleae. 
dear Saeima face anirenameat In Oapi- 
tzll; ectopa «Uitărilor va «nsl* nn 
i*e «• familie".

_ȘI IN ȚARA
Dinamo Boci reții se va deplasa la 

Calați pentru ea meci am-Jid ea for
au |âa I«ab Dnrerea

Alte tatbiri: Petirncca: Jial Petriia 
— Șauala Tlnsifcara (A fi tinere); 
Tinufonen : CS.O. — ILT-A. ; Esțeami-. 
CFR. — Deano Bacău

REZULTATE DE JOI
• pelm-cgl î J.'iS Petriia — Minerul

.bea rara 4—2 (3—OJL Au ■nm^t:
Ifantarriei. Ctrdlrrsea, lhi-oilrm ți 
Melnte, respectiv Dala ți Vad. Joc 
frames, nai ales In prima repriză. Jiul 
a alin-ut eri^iipi: Ohrrtin (6<an) — 
Romoșan Tîlvescu. Cazn — H^t^r» 
(Ma^i■^!^i^:nl). Crișan — Mart-novici, 
Cnuri^.iresc^. Dunitriu. MeGnte (Horja. 
Gabor), Ciomoavă. Jiul tineret — Pa- 
ripgiul Lenea 4—3 (3—1). (I. Zamora, 
CWCrvp.).

• Mediaa: CSJt. — Metalul Copfa 
Viei 2—2 (2—2). An ■»»: : Jnbnsz 
dfa 11 ■ fi Matei pentru 8 S-M., Veli-

ciu și Rusu pentru Metalul. (Dan Vin- 
tilă, coresp.).

• Cluj, Cupa „16 Februarie" : Știința 
Cluj — Dinamo Cluj 4—1 (3—0). Au 
■ arcaa: Băluțiu (2), Ivansuc și Mol- 
dovan.respectiv Horvath. Știința: Mo- 
guț (Ringheanu) — Kromely (Suciu), 
Mureșan. Cost-in — Cîmpeanu, Popescu 
(Kromely) — Ivansuc, P. Emil, Marcu, 
Băluțiu (Constantin), Moldovan. G.S.AL 
Cluj — AS.A. 3—0 (1—0). (ii. Todo- 
ran, coresp.ț.

• Sibiu : C.SM. — XS.A Stb:u 4—4 
(1—3). Punctele au fost înscrise de 
Chcreiu. Popa, Dombrovschi ți Mercn- 
rean. respectiv Pal (3) ți Laafceac 
(I- Jonescu, coresp.).

• Timișoara : Știința — AS. Oravița 
3—1 (2—0). Au mareea: Mițara, Cia- 
cir și Manolaclie, respectiv Mafa. 
(E. Crozescu, coresp.).

• Curtea de Aqțeț: Dinamo Pitești 
— Progresul Răioulești 4 — 1 (I—1). 
Au na ir ca : Ghinea (2), Ha ivovici șî 
Oancea (autogol), respectiv ILnu. (E 
Slerescu, coresp.).

• Rm. VUeca: Chinua Conara — 
Oltul Rm. Vilcea 6—0 (2—0). Au nar- 
cat: Matecscu (2), Rădulesci (2), 
Lapașcu Pin tea. (D. Roșiaau,

• linnt-hora: Corrinal —
gistul 4—1 (2—1). An
Causa (2). Pop «1 looeseu, 
Bulbucau. (V. Alba, coresp.).

• Tîrgoviște : Metalul — Metalul ti-
~ ~ ■ -■ Țrei reprize

Crupu (3), 
(2) ți Chi- 
(2), Barae,

Ca în ultimele două săptămuu. ama
torii de rugbi din Capitală se vor în
drepta, din nou, mîine dimineață spre 
stadionul I.T.B. care va găzdui ultimele 
întreceri ale „Cupei 6 Martie". Jocurile 
desfășurate pînă acum au subliniat în 
mod deosebit utilitatea acestei compe
tiții care a prilejuit o bună verificare 
a stadiului de pregătire a echipelor 
bucureștene și, în același timp, a ofe
rit constatări importante cu privire la 
posibilitățile jucătorilor noștri fruntași 
înaintea primelor confruntări interna
ționale din acest an.

Etapa de mîine va fi marcată, de a
semenea, de interesul general cu care 
a fost urmărită evoluția celor opt for
malii participante. In plus, etapa de 
mîine reține atenția spectatorilor prin

aeeca că programează finala „Cupei 
Martie" pe care — după cum se știe . 
și-o vor disputa echipele Steaua și M 
talul. Comportarea acestor formații 
ultimele etape ne întărește convingei 
că vom asista la o partidă viu disputa 
că cele două echipe se vor strădui 
reediteze jocul din finala ediției î 
anul trecut a acestei competiții.

Iată de altfel programul complet 
jocurilor de mîine: ora Flacăra . 
șic—I.T.B. (arbitru C. Ilorovita
10,30: Steaua—Metalul (arbitru
Zamfir) ; 12 : Progresul—Gri vi fa Ro 
(arbitru I. Nicolescu) ; 13,30 i Șt'tii 
Petroșani—Dinamo (arbitru G. Udre

In caz de egalitate se vor acotda p 
lungiri (două reprize a 15 minute).

Azi și mîine, in Poiana Brași
coresp.)- 
Metalur- 
marmt: 
tespectiv

A Il-a etapă a „Cupei R.P.

neret 8—4 (2—2, 4—2). 
a 40 minute. Au marcct: 
Prodanciuc (2), Niculescu 
rițl, respectiv Moisescu 
Slleber. (M. Avanu, coresp.).

>■

Turneul balcaaic de fotbal
FENERBAHCE ISTANBUL —

DINAMO BUCUREȘTI LA 1 MARTIE
Cluburile Fenerbahce Istanbul șî 

Dinamo București au căzut de a
cord ca primul meci dintre ele, din 
cadrul turneului balcanic, să aibă 
loc la 1 martie la Istanbul. De aici, 
Dinamo va pleca la Sofia pentru 
întîlnirea cu R.P. Bulgaria (4 mar
tie).P- GVTU

ă«TA-

(1-0.
2—1

-2T c tT*
Șutul a fost paterne fi plasat, dar Fe^^iaesen a uaftri’et.l ie lfop. pvinir^-am 

plonjon. De la stingă La dreap^ «e mei văd - f. lenerenfRapii) Stac (SuvanJ 
fi C. Icmescu (Rapid). Fa^i din partide Ropd — "S.'eeâe (3—I) din „Capo 
Primăverii*.

Întîlniri internaționale ale echipelor noa^ltre
• Minerul Lupeni își încheie miine turneul in R. B. Germană, 
iar Progresul și-l începe pe al său m Iugoslavia • Inaugurarea 

turneului de juniori de la Viareggio.
la M<oltecaiioi- In canil cind se califi
că, ProgresU va 1x1:1101 in etapa urmă
toare pe învingătorul din meciU Bu
dapesta - Lanerosei Ga 1 martie la 
Vimreggio).

■ Minerul Lapeoi își încheie mlioe 
turneU său io R. D. Germană, susti- 
nind ultima partidă la Magdeburg, cu 
formația Aufbau cu care anal lrecul 
la Lapeni a terminal la egalitate : 2—2.

• Progresul a plecal joi seară în 
Iugoslav-la pentru an turneu de lrei 
jocuri. Primul meci are loc miine la 
Banja Luka, în compania echipei de 
primă categorie Borac. Al doilea joc 
este programat la 28 februarie tol la 
Banja Luka, ca selecționata orașului, 
iar al treilea la 4 martie la Zagreb, 
ca un adversar care n-a fost încă de
semnat. Progresul a deplasal, sub coo- 
ducerea antrenorilor Gică Niculae și 
C. Drăgușin, pe următorii 
Cosma — Nedelcu, Caricaș, 
Smărăndescu II — lonită, 
Pașcanu — Oaidă, Baboie,
descu I. Mafteuță, Voinea, Stoicescti 
și Marin. Mindru va pleca damioiol 
senel-

Astăzi și naime, trei echipe roni- 
ocsii evoluează peste hotare : formația 
de juniori a Progresului, Minerul Lu- 
pem și Progresul. Prima participă la 
lrndițlonnlal tarnea ioteeoațloonl de 
juniori de la Viareggio (Italia), care 
a început ieri.

■ Turneul de Ia Viareggio se dis
pută pe patra grupe, alcătuite din ur
mătoarele echipe : Mil^n, Rijeka (Ia- 
gaslnvia), Barcelona (Spania) și Bo
logna (A), Juventus, Ț.D.N.A. (R. P. 
Bulgaria), Dinamo (Iag"^^) și Fio
rentina (B), Intemazionale, Progresul 
<R. P. Romină), set. Budapesta și La- 
nerossi (C), Torino, Partizan (Iugosla
via). Dukla (R. S. Cehoslovacă) si 
Sampdorla (D). Turneul prevede in 
prima sa fază jocari tur-eelur elini- 
nnlorii-

Primul adversar al Progresului este 
echipa italiană Ilteeoaziooale. cu care 
joacă astăzi la Viareggio, urnind ca 
returul să se dispute la 27 februarie
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jucători : 
Soare, 

Știrbei, 
Smărăn-

Actualitatea pe scurt
• Dapă cele doal partide șasținale 

în Capii'ațli, ^ipa c^hosl^'vn^ti Spartak 
Prisea iți coinintf tnirnenl ta |tei. Astl- 
ronri, oaspeții evoluează la M e■a-en 
Gnc, unde primesc replica saci aclec- 
!ionnle locale. Ikininid seara, e^ vor 
■ntai pe Șnarul roșu. Ia Brașov, iaz 
En vw pldai țara.

• In Sapinal! ae devE^am o mm
i competiție de ju&bn, dorazS

cr .thapa (’110x1 roție". Pirogi «r- 
■llpn:ele erihiipt: Flacăra rtfie, Voinla, 
Școala tgnrtkii da eleri ar. 2 ți fKaamn. 
Ian câteva dm remhalde in.regislrntn: 
F—- rațio-S' L. 2—1 (0-0.1-1, 
1-0). Vătn-D-rna S-l 
3—L 1-4). Dbam"-
(d-a. i-1. 1—0).

• la primele sile ale lanii
echipa s-eierlimaau de tineret a Bacu- 
ee}|tnliU va sosține citera jscur la 
R.P. Bulgaria. Lotnl din care fae par^e 
printre alții Boghean. Hollo, Takacs II. 
rUmte-B. .N-im. Sal^tan. Eagera*, Fr.
Varaa s^ pregătite sub readUcerea
aatmaraln L Tiran

• Reoell, Steagul roau Brașov a te- 
iI^I. la Breșa», pe Dnano București 
în dani jacuri amicale. Localnicii au 
cițtigal eu 7—2 ți 5—1.

■anle

Be miercuri pînă duminică, întrecerile campionatelor republican
Aflat în plin sezon, schiul are pro

gramat în decurs de 9 zile cele mai 
importante concursuri cu oarnclee re
publican: a Ha etapă a „Cupei 
R.P.R." și finalele campionatelor R.P.R.

inlreceeiie celei de a 11-a elape a 
„Capei R.P.R." se vor desfășura azi 
și mîme pe pîetlile Poienii Brașov, a- 
ooperite de un strat de zăpadă de a
proape un metru. Acesl fapl va da 
■uil de lucru oeganizaioeiloe (F.R.S.B.A. 
cu sprijinul comisiei de specialitale a 
regiunii Brașov), otee sperăm însă că 
vor depune toate străduințele penlru 
ca probele să se desfășoare în bune 
condiții. Programul acestei eiape esle 
următorul: simbătă: fond 15 km se
niori, 5 kn senioare șî juniori, 3 km 
junioare, slalom special seniori, — se
nioare, juniori și junioare; duminică: 
fond 10 kn seniori, senioare, ju
niori, 5 km junioare, cobo^îee 
seniori, senioare, juniori și junioare 
și sărituri pentru juniori. Reamintim 
că la .Capa R.P.R" echipele sînl 
alcătuite la probele alpine din 4 se
niori, 4 juniori, 1 senioară, 2 ju 
-nioare; la fond din 3 senioare, 3 ju- 
aori, I senloael, 2 junioare; ia sîn- 
turi din 2 junior Fiecare coooureol 
primește punctaj egal cu local ocupat 
în clasamentU fiecărei probe. După 
prima etapă, in fruntea clasamentelor 
se află Dinamo Brașov, la probele 
nordice și Carpați Sinaia, la probele 
nlpine-

Cu null interes sint așteptate și fn- 
-ecerZe campionatelor republicane, 

care vor începe miercuri în Poiana Bra
sov le orgnniznren F.R.S.BA., cu spri- 
p1101 cooMiei de schi a regiunii Bra
șov. La campionatele republicane vor 

cei mai bum schior ai lării 
ca-^ga"- s« orma desfășurări’ campio- 
naldor resfonaie. Campionatele repu
blicane se vor desfășura după urmă
torul program: miercur; fond 30 km

N. Iovicl, câștigătorul probei de sl 
lom special din cadrul campionatului i 
giunii Brașov, va reprezenta clubul «po 
tiv Dinamo la „Cupa R.P.R.* fi la ca 
pionatele republicane.

Foto: D. Slănculeseu

seniori. 10 km senioare și ' iftriJ 
5 km junioare I, slalom special sl 
nioare, juniori și junioare; joi: slalol 
uriaș seniori, senioare, juniori și J 
nioare, sărituri speciale juniori, săr 
turi pentru combinată nordică sena 
și juniori; vineri: fond 15 km senioi 
5 km senioare și juniori II, 3 km ji 
nioare II, slalom special seniori; sin 
bată: ștafeta 4x10 km seniori, 3x5 k 
senioare, 4x5 km juniori, 3x3 km ji 
nioare, coborîre senioare, juniori, n 
nioare, coborîre „non stop" (antr^e^r^i 
merit) seniori; duminică: coborîre s 
niori, sărituri speciale seniori. Prol 
de 50 km se va disputa la o dată c 
va fi anunțată ulterior-

C. Preda (I.T.B.)—un învingător merituos
In organizarea F.RJL ți a clubului 

sportiv I.T.B. s-au de^ă^trat miercuri 
și joi dupâ-amiază în Capitală între
cerile unei competiții la care au par
ticipat și sportivi din țară. Concursul 
care a reunit o serie de popicari frun-

■fDJIFt
Constantin Năstase a cîștigat
și a doua competiție a anului

După nouă zile de întreceri, con
cursul de tenis dotat cu „Cupa Steaua" 
a luat sfîrșit joi. Ca și în competiția 
precedentă, victoria finală a revenit 
lui Constantin Năstase, constant și 
foarte agresiv la fileu. Așa a reușit 
el să-i învingă pe Mărmureanu (6—2, 
6—2) și pe D. Viziru (6—4, 6—4). Ne 
bucjtră torma bună manifestată de C. 
Năstase și nu dorim decit ca și în 
întilnirile viitoare el să-și 
succesele de acum.

Cu suficientă regularitate 
zie în lovituri s-a prezentat 
Cristea. In meciul de încheiere a com
petiției, el a cîștigat în două seturi 
la Mărmureanu : 6—4, 7—5. Cit despre 
învins, atît în această partidă cit și

confirme

și preci- 
și Eugen

pe parcursul întregului concurs el a 
avut fluctuații. Trebuie ca Mărmurea- 
nu să lucreze cu o intensitate cres- 
cindă și să privească cu toată seriozi
tatea pregătirea sa ca și orice com- 
peliție.

In proba de dublu bărbați, joi, s-a 
mai jucat doar o singură intilnire de 
antrenament între cuplurile Tiriac, 
Mărmureanu și C. Năstase, Cristea. 
Prima pereche a ieșit învingătoare cu 
scorul de 6—2, 4—6, 6—2. Dar numai 
cu două evoluții (una miercuri și alta 
joi) victoriile ca și comjportarea ge
nerală a lui Tiriac și Mărmureanu nu 
pot fi apreciate ca pe deplin edifi
catoare.

tași s-a încheiat cu o mare surpriz 
La capătul unor dispute pasionant 
primul loc în clasament a fost cuc 
rit de tînărul electrician Constant 
Preda (I.T.B.) care pînă anul trec 
a activat în campionatul raional. ' 
a doborît din 100 bile mixte 515 p 
pice, rezultat care-i confirmă calității 
învingătorul acestei competiții a dob 
rit de 11 ori cite 9 popice-

O comportare remarcabilă au m 
avut jucătorii Dumitru Ivanciu, Ion D 
țulescu, Tudor Buzea, Ion Micoroi 
Alex. Andrei și Constantin Rudă 
care au dovedit o bună precizie în Ia: 
sarea bilei-

Iată acum clasamentul
1. C. Preda (I.T.B.) 516 
Ivanciu (Rapid) 495 p.d.; 
lescu (Frigul Buc.) 484 
Buzea (Rapid) 483 p d.; 5.
(Olimpia Reșița) 483 p.d.; 6. A. 
drei (Voința Buc.) 483 p.d.; 7. C. 
dău (l.T.B.) 468 p.d.; 8. Gh. Fru 
(Rapid) 460 p.d.; 
norul Buc.) 456 
(I.T.B.) 455 p.d.; 
Roman) 454 p.d.;
ta Buc.) 451 p.d. Maestrul sport 
P. Purje (Rafinăria Cînpina) a i 
h«it sub așteptări, ocupînd locul 
cu 398 p.d.

p.d., 2.
3. 1, Di
p.d.; 4.
I. Micoi

, .; 8. Gh. Frunz
9. V- Plutea (Lan 
p.d.j 10 Gh. Scut 
11. V. Leahcă (E 
12- I. Coman (Rece
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IEPREZENTATIVA FEMININĂ A R. 0. GERMANE 
SOSEȘTE AZI IN CAPITALĂ

Start in etapa a Ii-a 
a campionatelor 

republicane de seniori

în „(tipa Steaua*: Știința-Proores!!! 8-2
Azi și mime sini programat Jocurile clapei a II a și a III a

După cum am mai anunțai, luni 26 
ibruarie va avea loc în sala Fic- 
easca din Capitală partida interna- 
ioială dc handbal în 7 dintre re- 
rezcntativele feminine a'e R.P. Ro- 
tifte și R.D. Germane. Meciul se a- 
unță extrem de dis| itad, dată fiind 
aWrea apropiată a celor două 
ciiipe.

Formația noastră s-a pregătit cu 
nttllă atenție pentru acest joc sub 
onducecea antrenorului Constantin 
•opescu. Din lot fac parte, printre 
iltele, Irioa Heeter, Liliana Boccea, 
lua Bolan, Josefina Ștefănescu, Ma
ia Constantinescu. Maria Ștef, hidif

CUI îl VĂ RLVLNI
• Mîine începe turneul final al celei mai importante competiții a juniorilor și junioarelor

• Primele meciuri programate în sala Floreasca

WKi*’ și în ajunul începerii ulti- 
nului act al celei mai importante în- 
reccri handbalistice din țară, rezer
vată echipelor de juniori și junioare: 
unicul final al „CUPEI SPORTUL 
‘OPULAR". După o serie întreagă de 
ntîlniri pe plan local, care au angre- 
lat peste 100 de echîpe de juniori și 
unioare, dornice să se califice în faza 
itiperioară, după partide pasionante în 
cadrul etapei intcrcentre, cele mai bune 
jatru echipe de băieți și patru de fete 
>i-au văzut îndeplinită dorința. De 
nîine, timp de trei zile, ele vor evolua 
n sala Floreasca, în fața unui pu- 
>lk- care a urmărit întotdeauna cu in- 
cres și pasiune întrecerile tinerilor și 
merelor handbaliste și i-a răsplătit cu 
aplauze pentru jocul lor disciplinat și 
spectaculos.

’An de an, această competiție, ajun- 
ă la a cincea sa ediție și intrată 
le acum în tradiția handbalului în 7, 
a prilejuit afirmarea multor echipe 
!l elemente talentate, care și-au im
pus valoarea și au fost promovate in 
primele formații și chiar în loturile re- 
ffezentative. Jocurile din actuala edi- 
fe anunță o nouă promoție de asc- 
^eneu sportivi.
* *

Etapa inaugurală a turneului final 
Bogrameaza următoarele întilniri :

Ora 16: C.S.S. Harghita Tg. Mu- 
C? — S.S.E. Ploiești (I) 
rOra 17: C.S.S. Cluj — C.S.S. H»r- 
•bu» Tg. Mureș (m)
,*Ora 18.20: S.S.E. Timișoara —

Utaotorul Brașov (I)
Ora 10.20: C.S.S. București —

StS.E. nr. 2 București (m)
Dintre meciurile de mîine, cel mai 

tfnpoctant se anunță a fi C.S.S. Bucu- 
oești — S.S.E. nr. 2 (m), care — în 
Rknina rezultatelor de pină acum — 
țp putea să decidă chiar pe ciștigătoa- 
iea ediției din acest an a Cupei. La 
fete, partida S.S.E. Timișoara — Trac
torul Brașov stirnește un interes mai 
mare.

TjU

1X2X1X21
100.521 lei report la concursei Pronosport de mîine

Gottcursui Pronosport de ntiioe pre- 
ruiia un interes deosebit pentru par
ticipant ati datorită reportului de 
sare beneficiază cit și prin contkiu- 
tui programului. Anul acesta, earn 
Monatul italian are o desfășurare atît 
ie incerta incit ditac dacă joaca 
»r.ima cu ultima clasată, rezultatul 
iu poate fi prevăzut.
^Desfășurarea acestui campionat a 
Scut ca și concursurile Pronosport 
iă fie interesante și mult gustate de 
(«clic ipanți.

In legătură cu etapa de duminică, 
rttreprindcrca Totocalcio din Roma 
ie-a comunicat, prin telefon, pronps- 
îcurile pentru meciurile cuprinse în 
(fogramul nostru:

I. Internazionale — Juventus 1, x
TI. Roma — Milan 1, x
III. Fiorentina — Mantova 1
IV. Bologna — Catania 1
V. Ud ii iese — Sam|xloria 1, x

VI. Torino — Atalanta 1, x
VII. Venezia — Lecco 1
<111. Palermo — Padova 1

IX. Lamerossi — Spăl 1. x
X. Napoli — Brescia 1

N'eacu, Aurora Leonte, Ana Nemet? 
?• a.

Echipa germană și-a anunțat so
sirea astăzi după-armază. Reprezenta
tiva RD. Germane deplasează ia 
București cea mai puternică ganttttră 
din care nu vor lips Zwinscher. por
tarul titular și jucătoarele Nocka. 
Wacker, Schaodiog. Urtatn. Zinwwer- 
man, cunoscute, de aiiîei. publicului 
nostru.

ReamWim că in ultimi intilmre 
dintre cele două echipe. desfășurată 
în anut 1960 Ia Frankfurt pe Oder, 
victoria a revenit formației germane 
cu scorul de 12—7. Arbitrul intilmrii 
este T»th Lăszto (R.P. Ungară).

ANUL ACESTA „CUPĂ SPORTUL POPULAR”?

Fază din partida Ș.S.E. nr. 2 București —Ș.S.E. Ploiești, în cadrul etapei 
intcrcentre a „Cupei Sportul popular"*.

Foto: T. Chioreanu

CELE PATRU EDIȚII DE PÎNĂ ACUM 
ALE „CUPEI SPORTUL POPULAR"
1957—M — Ciștigătoare : S-S.E. Bucu

rești la juniori și ILEFOR Tg. Mureș 
la junioare. Rezultatele finalelor : S.S.E. 
București — școala profesională meta
lurgica Timisoara 15—9 (6—3) — juniori — 
și ILKFOR Tg. Mureș — Școala medie 
nr. 2 Brașov 9—4 ($—21 — junioare.

1959—59 — Ciștigătcare : C-S-S. Bana
tul—Timișoara la juniori și ILEFOR Tg. 
Mureș la junioare. Rezultatele finalelor : 
C.S.S. Banatul Timisoara — C.S.S. Bucu
rești 19-17 (lt-9) — la juniori — și ILEFOR 
Tg. Mureș — Luceafărul Brașov 10—5 
(6—2) — junioare.

1959— 69 — Ciștigătoare : C.S.S. Bucu
rești la juniori și C.S. Mureșul Tg. Mu
res la junioare. Clasamentele finale : 
Masculin : 1. C.S.S. București; 2. Tehno- 
metal Timișoara: 3. C.S.S. Harghita Tg. 
Mureș; 4. Petrolul Teleajen. Feminin : 
1. C.S. Mureșul Tg. Mureș; 2. C.S.S. 
Banatul Timișoara; 3. Tractorul Brașov; 
4. Constructorul Buc.

1960— <1 — Ciștigătoare : C.S.S. Bucu
rești la juniori și C-S. Mureșul Tg. Mu

XI Genoa — Parma 1
XII. Alessandria —• Prato 1, x

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 23 fe

bruarie 1SC2. au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

dO 74 4 9 17 32 M 17 M 3
Premiul special A : 3 74 32
Premiul special B : 9 89 4
Premiul special C : 87 M 29
Fond de premii : 852.319 lei.
Tragerea următoare „Tragerea Spe

cială a Mărțișorului” cu numeroase pre
mii suplimentare, printre care 10 auto
turisme „Moskvici" și IOC călătorii în 
U.R.S.S.

PRFMIILf CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 7 

DIN 18 FEBRUARIE 1962
Teren

Cat. II-a : 
4.764 lei.

9 variante cu 11 rezultate a

Cat, ni-a : 155;Gfl variante cu 10 rezul
tate a 413 lei.

Urnă
Cat. IlI-a : 14 variante cu 10 rezultate 

a 1.021 lei.
Cat. iv-a : 131,60 variante cu 9 rezul

tate a 144 lei.
Fond general de premii : 241.000 lei.
Report : 100.521 lei (35.735 lei la fon

dul general de premii, 55.257 lei la ca
tegoria I — urnă și 9.529 lei la catego
ria II-a — urnă).

Rubrică redactat! de Loto-Pronosport.

Astăzi se inaugurează cea de a Ii-a 
etapă (pe oraș) a campionatelor repu
blicane de scrimă rezervate seniorilor. 
Protagoniști; trăgătorii de categoria a 
II-», a lH-s Și neclasificați.

Conform regulamentului competiției. 
' in prima .manșa” tși vor măsura Ior- 
țeie. spadisiuii și UotcLiitek. O să*) La
mina mai tirziu. pe planșe urea 
sjbrerii și țrereSștii.

lata și prograrrril întrecerilor din Ca
pitală.

Astăzi, de la oca 16.00: spadă (e- 
■awiatorii și sem4;r> ie).

Mâine, de la ora 8,30: floretă Ide 
(eliminatorii și semifinale); ora 16,30: 
spadă și floretă fete (finale).

întrecerile loc în sala Republicii.

reș la junioare. Clasamentele finale : 
Masculin: C.S.S. București; 2. C.S.S. Ba
natul; 3. C.S.S. Harghita Tg. Mureș; 4. 
Voința Sibiu. Feminin : 1. C.S. Mureșul 
Tg. Mureș: 2. C.S.S. Banatul Timișoara; 
3. Luceafărul Brașov; 4. Voința Bucu
rești.
îl VEȚI VEDEA JUCIND DE MlINE... 
jiNioih

S.S.E. Nr. 2 BUCUREȘTI : Gh. Anca 
și Gh. Gămuraru — D. Rusu. G. Zamfi- 
rescu. Cr. Gațu, c. Moldoveana. V. po- 
povici. D. Marcel. V. Zamfirescu, Gr. 
Nîțft. T. Lichiardopol.

C.S.S. CLUJ : L. Mareș și M. Bidner — 
St. Farkas. St. Orban. Z. Darai, St. 
Boer. I, Muszka, I. Kirkosa. L. Vass. 
C. Dinte.

C.S.S. HARGHTA TG. MUREȘ : I. A- 
dam și T. Togănel — Masor Farkas, Cs. 
Elteto. L. Saska, L. Medve. E. Bene, A. 
Szanto. Marton Farkas, T. Farkas, A. 
BaraLas

C.S.S. BUCUREȘTI : L. Stoican și D. 
Bâlășescu — Gh. Anghel. M, Marinescu, 
T. Moldovan, Fl. Eftimie. Gh. Goran, 
M. Duca, Cr. Popescu. D. Roșescu, Cr. 
Petrescu, S. Becic și M. Bărbulescu.
JUNIOARE

TRACTORUL BRAȘOV : H. Konicek 
și D. Lupu — L. Olaru. R. Floroianu. V. 
Melinte. H. Rcrr.er. N. Velicescu, M. Pe- 
troiu. o. Cllnciu. M. Damian.

S.S.E. PLOIEȘTI : P. Bădulescu și G. 
Micu — M. Nicolae, E. Dobîrceanu. S. 
Frumuzache. R. LAzaroniu. S. Mihăiles- 
tu. D. Lăptucă. D. Muntwnu. Z. Zam
firescu . A. Popescu.

S.S.E. TIMIȘOARA î E. Toth și R. 
Reimholz — M. Talpai, I. Egri Kiss, S. H. 
Manchen. S. Kintsch, I. Klaus. E. Kas- 
pan. E. Ulman, A. Oșan, V. Balogh A- 
niko.

C.S.S. HARGHITA TG. MUREȘ : M. 
Ardeleanu și E. Szelesy — I. Szelesy, R. 
Molnar, I. Pecsi. E. Keresi.es, A. Coloji, 
E. Merza. E. Toth, M. Grebenișan, M. 
Ruja, A. Biro.

Miercuri seara bazinul Floreasca a 
găzduit meciul de polo Știința — Pro
gresul disputat in cadrul „Cupei Stea
ua*. Meciul * fost dinamic și specta
culos și s-a soldat cu victoria studen-

Concurs

al școlilor profesionale
Duminică, începînd de la ora 8. va 

avea loc în sala Centrului școlar de 
construcții din Capitală un concurs 
dc gimnastică rezervat școlilor profe
sionale. întrecerea va fi organizată de 
clubul sportiv raional Flacăra roșie. La 
•cest concurs vor participa elevi și 
eleve de la școlile profesionale Repu
blica, Timpuri noi, Crețulescu etc.

„Cupa 16 rci>ruaric“
Mîine se încheie „Cupa 16 Februarie" 

rezervată echipelor feminine de vo
lei. Cu acest prilej în sala Ciulești au 
loc jocurile Progresul — C.P.B. și Ra
pid — Metalul. înaintea ultimei etape 
clasamentul se prezintă astfel :
1. Rapid
2. Metaflul
3. C.P.B.
4. Progresul

2 2 0 6:1 (104: 601 4
3 2 0 6:3 (111:106) «
2 0 2 2:6 ( 94:112) 2
2 0 2 2:6 ( 72:103) 2

UNDE
AZI

POLO. Bazinul Floreasca : ora 19 i 
Dinamo — Știința, ora 20 : Kapid — 
Clubul sportiv școlar, ora 21 : Steaua — 
Progresul (meciuri în cadml etapei < 
II-a a rCupei Steaua4*).

SCRIMĂ. Sala Republicii, de la ora 
16: etapa a II-a a campionatelor R.P.R. 
pentru seniori (cat. a II-a, a IlI-a șt 
neclasificați). Proba de spadă — eli
minatorii și semifinale.

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 18 : 
I.T.B, — Știința Calați (() meci in 
cadrul etapei in fervent re a „Cupei de 
iarnă**.

MIIM-
ATLETISM. Parcul sportiv Dinamo, 

dc la ora 10,30 : concurs de cîos pe 
echipe pentru țoale categoriile.

POLO. Bazinul Floreasca ; ora 10 : 
Dinamo — Progresul, ora 11 : Știința — 
Clubul sportiv școlar, ora 12: Steaua 
— Rapid (meciuri în cadrul **lapci a 
IH-a a ..Cupei Steaua4*).

SCRIMĂ. Sala Republicii, de la ora 
8,30: etapa a II-a a campionatelor 
R.P.R. pentru seniori (cat. a ll-a, a 
111-a și neclasificați). Probi dc florei3! 
fete — eliminatorii și semifinale : ora 
16.30 : spadă și floretă fete —• finale.

VOLEI. Sala Ciulești, de la ora 10» 
Progresul — C.P.B. (f) și Ripid — 
Metalul (f). jocuri m cadrul „Cupei 16 
Februarie**. Sala Dinamo, de la ora 8.30: 
Dinamo II — LE.A. (f), Dinamo I (f) — 
I.F. \. (m ). Din anw> — Pmțrrsul (m).

1I4NDBAL. Săli Florrasra, oca 14.45: 
I.T.B. — Știinla Gala|i (f), juc retur 

ților la scor : 8-2 (1-1, 3 0, 2-0. 2-1). 
Punctele au fost înscrise de Chir văsuț ă 
(5), Mărculescu (2) și Naum, pentru 
învingători șf de Antonescu și Cris- 
tescu, pentru învinși. Arbitrul Ervin 
Beniamin a condus mulțumitor forma
țiile : Știința: D. I, Sandu, Variant, 
Chiriac, Naum, Mărculescu, Chirvăsu- 
ță, Caminschi, Măriuță, Călin, Tomo- 
șoiu. Progresul: Boghici, R. Ionesco, 
Antonescu, Enăchescu, Cismaru, Mo
tes, Șerban, Romașcu, Cristescu, Lă- 
zărescu.

N. TOKACI.K — corcsp.

Hiiiic, în (diHItilâ, 

Primul concurs 
de ciclocros al sezonului

Duminică se inaugurează sezonul 
de ciclocros. Astfel amatorii sportului 
cu pedale din Capitală vor putea ur
mări mîine dimineața întrecerile pri
mului concurs din acest an, dotat cu 
trofeul „Cupa Flacăra roșie". In pro
gram figurează probe rezervate pentru 
seniori, tineret și juniori de catego
ria I și a II-a.

Primul start se va da la ora 10 din 
fața fabricii de bere Rahova. Aduna
rea concurentilor va avea ioc la ora 9, 

MERGEM?
in „Clipa de iarnă*. Ora 161 (LS.S. 
Harghita Tg. M. — S.S.E. Ploiești (f), 
ora 17: C.S.S. Cluj — C.S.S. Harghita 
Tg. M. (m), ora 18.20 : S.S E. Timi
șoara — Tractorul Brașov ((), ora 
19,20 : C.S.S. București — S.S.E. nr. 2 
București (m) — toate în cadrul „Cupei 
Sportul Popular*.

FOTBAL. Stad ionul Ciulești, era 
10,30: Rapid •— Metalul Tîrgoviște. 
în deschidere Ia ora 9: Rapid (tineret) 
*— Telniometal.

A APARII Nr. 4 

AL REVISTEI

D/n cuprins :
• MISIUNEA RAPIDULUI — Fero

viarii se pregătesc pentru „Cupa 
campionilor europeni'* Iq volei.

• Recunoașterea valorii.
• IIA\DI) iL: De la cantitate la 

calitate.
• lOIRiL: Fenta lui Mtshî; Fi

naliste pentru Chile: tbeția ; Se 
aPr°Pie Turneul U.E-F A.: Echipa 
de juniori a R.D. Germane (ro- 
respondeuță specială din Herlin); 
Ce fac juniorii noștri ? I arietăți 
ele., ele.

• RUGRl : Toiul e gala pmitra cam
pionat.

• kineses a fost învins.
• Ral crinii gheții.
• M IC IZIN SPORTIF etc , etc.

Cereți acest ini presant riitmur la 
leale centrele dc difuzare a presei.

Keresi.es


Sportivi romini peste hotare

Voleibaliștii de la Rapid București
susțin mîine primul joc în „C.C.E.“

0 dală eu meciul de mîine seară de 
la Anvers, echipa noastră campioană 
Rapid București își înscrie nurmue pen
tru a treia oară în „Cupa campionilor 
europeni* la volei masculin. Primele 
două ediții ale acestei competiții con
tinentale au demonstrat valoarea forma
ției feroviare: finalistă in prima edi
ție, Rapid București a cuscrii titlul 
de campioană a campionilor europeni în 
cca <le-a doua. Și, sîntem sigur!, șî în 
«ea de-a treia Rapid va demonstra din 
nou valoarea voleiului masculin Jin țara 
noastră.

Meciul cu Brabo Anvers, eimpioaiia 
Belgiei, nu se anunță prea ușor. Brabo 
se află pe primul loc în campionatul 
Belg iei fără nici o înfringere după 11 
etape, echipa alcătuind scheletul 
reprezentativei. In vederea acestui 
joc, Rapid a părăsit vineri Capitala. Din 
echipă nu vor lipsi II. Nicol w, Corhea- 
nu, Plocon, Drăgan, Pavel, 
etc.

Al doilea joc cu Brabo se 
miercuri 28 februarie tot la

■•O —

GrifOroGci

Azi și ni line, la Cbamonii,

mine încep Ia Constanța

Campionatele internaționale de tenis de masă ale R. P. Romin
• Ieri au sosit sportivii

Una din cele mai importante competiții 
de tenis de masă de pe continent, „in
ternaționalele" țării noastre se deschid 
mîine după-amiază la Constanța. Startul 
va fi luat de reprezentanții a șase țări : 
R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, V.R.S.S., 
R.P. Polonă, R.P. Bulgaria și, bineînțe
les, R.P. Romînă, care își vor d'sputa în-

I

cehoslovaci • Ceilalți oaspeți sint așteptați astăzi

zile culorile R. P. Romine nu tom pre
cupeți nici un efort pentru o comportare 
cit mai bună, la nivelul prestigiului te
nisului de masă ronu>iesc“, a încheiat 
Geta Pitică.

Programul de mîine după-amiază cu
prinde următoarele întîlniri din cadrul 
probelor interechipe : R.S.G. — L'.R.S.S.

Franța—R. P. Romînă, la hochei pe gheață
Azi și mîine se dispută la Chamo

nix un dublu meci de hochei pe ghea
ță între echipele reprezentative ale 
Franței și R. P. Romine.

In vederea acestui meci, lotul nos
tru reprezentativ a părăsit ieri Capi
tala, pe calea aerului, indreptindu-se

spre Lyon, de unde și-a continuat apoi 
drumul spre stațiunea de sporturi de 
iarnă Chamonix.

Au făcut deplasarea, printre alții: 
Pușcaș, Jones cu, Pană, Czaka, Varga, 
frații Szabo, Ciobotaru, Andrei, Biro.

o o O---------
Printre competitorii principali al 

campionatelor internaționale de te
nis de masâ ale B.P.R. se vor nu
miri ți vicecampionii Europei Ilona 
Kerekes (B.P.U.) și Radu Negulescu 
(R.P.R.).A început turneul internațional de volei de la Sofia

SOFIA 23 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). — In cinstea ani
versării a 44 de ani de la înființarea 
Armatei Sovietice și a 40 de ani de la 
disputarea primului meci
Bulgaria, clubul Ț.D.N.A. Sofia a 
g an iz at un turneu internațional de volei 
Masculin.

In primul joc Aka demit Sofia a în- 
r-------------------------------------------------------

de volei în
or-

trecut Ț.D.N.A. eu 3—2 (11 —15. 13—15 
15—4. 15—4, 15—6). Steaua București 
a intîlnit formația Levski Sofia ir care 
a fost învinsă cu 3—I (15—12. 
12—15. 15—7, 15—10). Sportivii ro
mini au comis uneori greșeli elementare.

Simblti. Steaua va juca cu Skade- 
mik, iar duminici eu T D.N.A.

TOMA HRISTOV

AVERY BRWWAK INTERVINE
PENTRU A SE ACORDA HOCHEIȘTILOR DIN R. D. 6

VIZA DE INTRARE IN S. U. A.
22 ( Agerpresj. TASSNew York 

transmite :
Avery Bru tul age. președintele Comite

tului olimpic internațional (C.I.O.). s-a 
adresat Departamentului de Stil al S.U.A.. 
cu rugămintea de a se acorda echipei de 
hochei a R. F 
In Statele Ui 
campionatul mondial. 
Federația de hochei 
Tugat pe Brundage

D. Germane viza <!• ‘.ntrirc 
'nîte pentru a oardei pa Ia 

Acum eîteva tile, 
a Cehoslovaciei l-a 
să fol osc iscă in-

fluența sa în cad nil C.I.O. pentru a se 
da posibilitate echipei R. 0. Germane 
Bă ia parte la campionat. „Deși noi nu 
avem o legătură directă cu Liga inter- 
națională de hochei, a spus Brundage. 
trebuie totuși să ajutăm la rezolvarea 
acestei probleme*.

Poziția noastră routine neschimbată, 
a adăugat președintele C.1.0. Sportivilor 
din orice țară trebuie să li se usigure 
dreptul de a participa la campianatel^ 
diferitelor discipline olimpice.

După cum transmite corespondentul 
din Chicago al agenției Reuter, Avery 
Brundage a subliniat că C.I.O. este gata 
să elibereze sportivilor din R. D- Ger 
mană legitimații olimpice care diu 
dreptul de intrare în țara unde se orga
nizează întreceri la probele tbmpire 
fă ră nici o altă viză. Bnin-lJge sperS 
că Departamentul de Slat al S U.A. va 
sprijini rugămintea Comitetului olimpic 
internațional.

este itw&dinea De part ament ui ni 
>1 S.U-A. ? Core Sf-aeJmtn lui *- 
Reuter i s-l dat urwJicml r3s- 
,,In >cea«f« nr*t4eal b»î tre- 

rcpicxreiasții

Care 
de Stat 
gf’Rjîei 
pans :
baie să ne CfEsalUa 
Angliei și Frac;ei“.

tîietatea pentru cucerirea celor șapte 
titluri puse în joc. Întrecerile se znunță 
deosebit de interesante dacă ne gîndim 
că în aceste zile m Palatal sporturilor 
din Constanța se vor hrtîlni o serie de 
jucători cunoscuțj cum sint campioanele 
mondiale Mana Alexandru șî Geta Pi
tică. campionul Europei la mixt, Ghcor- 
gbe Cobi nan, vi ce cam pi on ii continentului 
liona kerekeș și Rada Neguleseu. Ave
rin, Stanek, Fa hâzi, Roz sas, Kusinski 
și alții.

Sportivii rom mi și-au terminat pre
gătirile și așteaptă cu încredere desfă
șurarea competiției. Intr-o 
avută cu maestra emerită 
Geta Pitică, aceasta ne-a 
mă t oare le :

„In vederea concursului 
duminică, moi am făcut antrenamente 
intense. Atit băieții cit și fetele. Maria 
Alexandru. partenera mea de dublu, se 
află in formă bună și am mal fă încre
dere in pt>sibiiilăt'de a. Sper ca fi 
biMpi să obțină de data aceasta rezul
tate ia ioloarca lor reală. Ia orice caz. 
nai cei care »om reprezenta ia aceste

(f), R.P.U. — R.P.B. (m), R.P. Romînă 
B — R.P.P. (f), R.P. Romînă A — 
R.P.R. tineret (in), R.P.B. — R.P.P.

(m), R.S.C. — U.R.S.S. (m), U R.S. 
— R.P. Romînă tineret (f), R.P.U. 
R.P.P. (f).

★

feri după-amiază a sosit, pe cal 
aerului de la Praga, lotul sportivi 
cehoslovaci alcătuit din Svarco 
Bosa, I.uzova, Stanek, Svarc și Steț 
nek. Dornici să aflăm părerea cui» 
cutului jucător Iaroslav Stanek în 
gătură cu competiția de la Constan 
i-am solicitat cîteva aprecieri: „Cn 
a spus Stanek, că după campionat 
internaționale ale Cehoslovaciei 
care au fost denumite pe bună dr< 
tate un mic campionat european — 
trecerile de acum de la Constai 
constituie al doilea eveniment com| 
tițional important al acestui sport < 
1962 de pe continent. La echipe b: 
bați sint curios să văd formația co 
picta a romînilor și pe jucătorii sovi 
tici. La simplu bărbați, Negulesc 
Rozsas, Averin, Fahazi sint de vai 
apropiate și oricare poate ieșf jt 
gător. La fete, reprezentativa 
Romine cu Maria Alexandru și Gi 
Pitică este cea mai bună, urmată 
R.P.U. și R.S.C. Colegele și cole 
mei sîntem hotărîți să luptăm pen 
rezultate fit mai bune. Sint bucul 
că revăd țara dvs. de unde am Ir 
moașe amintiri".

Campionatele mondiale de la Zakopair

Schioarele sovietice invingătoare și in ștafeta de 3x5 k

cot vorbire 
i sp ortului, 
declarat nr-

care începe

Programul Jocurilor Olimpice de vară de la Tokio
Comitetul de organizare a Jocurikr 

Olimpice de vară de la Tokio (edifia 
1964) a stabilit calendarul întreceri
lor, pentru a fi supus spre aprobare 
sesiunii C.I.O. ce se va ține in luna 
mai la Moscova. Comitetul olimpic ja- 

program : 
9 octom- 
oefombrie

ponez propune urma locui 
festivitatea de deschidere: 
brie: atletism: 14—22
(proba de maraton Ia 25 octombrie) ; 
baschet: 11—14. 16—20 și 22 octom
brie ; box: datele vor fi stabilite de 
AIBĂ; canotaj academic: 12—16 oc
tombrie; ca iac-ca noe : 22—24 octom
brie; ciclism : 14—23 octombrie; scri-

mi: II—23 octombrie; călărie: 
17—20, 23—25 octombrie: fotbal:
11— 24 octombrie; gimnastică: 11—16 
octombrie; haltere: 17—24 octombrie; 
hochei pe iarbă: 11—24 octombrie; 
>Mlo: 22 —24 octombrie; lupte dasice:
12— 15 ...............................
17—20
11—18 
12—16 
tombrie; polo pe apă: 11—18 octom
brie; iahting : 12—15, 19—22 octom
brie.

ocîombrie; 
octombrie; 

octombrie; 
octombrie;

lupte libere: 
înot, sărituri; 

pentatlon modem : 
volei: 11—24 oc-

(Agerpres)

Alevtina Kolcina a cucerit
ZAKOPANE, 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). — Vremea 
frumoasă, însorită, din ultimele două 
zile, a facilitat mult desfășurarea pro
belor de fond din cadrul campionate
lor mondiale.

In ștafeta de 3x10 km seniori, dis
putată joi, schiorii care alcătuiau pri- 

| mul schimb au fost foarte nervoși, din 
■ care cauză startul a fost repetat de 
i cinci ori. In atenția generală se aflau 
reprezentanții Norvegiei, Suediei, Uni
unii Sovietice și Finlandei. In acest 
prim schimb, reprezentantul țării noas
tre, Gh. Cincu, caută să se mențină de 
grupul fruntașilor, dar se „sufocă" și 
pierde cinci minute. Ceilalți schiori ro
mini reușesc să reducă din handicap 
și pină la sfîrșit ciștigă două locuri, 
clasindu-se in final pe locul XII. Ti
tlul de campioană mondială a fost cu
cerit de ștafeta Suediei cu 2 h 24:39,8, 
urmată de Finlanda cu 2 h 25:24,3, 
U.R.S.S. cu 2 h 26:14,3, Norvegia 2 h 
26:45,8. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Italia, Franța, R. P. Polonă, 
Elveția, R. F. Germană, Japonia, R.S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă (Cincu, 
Drăguș, Dinu, Bădescu — 21137:58,5), 
R. D. Germană, Austria, R. P. Unga
ră, S.U.A. și R.P.F. Iugoslavia.

Proba de ștafetă feminină de 3x5 
km nu a pus nici un fel de problemă 
schioarelor sovietice, net superioare. 
Ele au condus de la „cap la cap", de-

a treia medalie de aui 
monstrind o înaltă măiestrie, cuceri 
unanime aprecieri din partea spec 
liștilor și a spectatorilor. Alevtina K 
cina, componentă a ștafetei, a cm 
rit astfel a treia medalie de aur, pi 
fermanță excepțională în schiul i« 
die. Ștafeta Uniunii Sovietice (Liub 
Baranova, Maria Gusakova, Alevti. 
Kolcina) a fost înregistrată cu 58:08 
fiind urmată de Suedia cu 59:27 
Finlanda 1 h 01:33,0, R. P. Poli 
1 h 02:37,5.

Campionatele mondiale continuă 
cu proba de 50 km seniori și se 
cheie duminică prin desfășurarea 
riturilor speciale de la traiNsnj 
mare.

GH. ȘTEFANESCU

£23

ra e ia unui ciclist
Pe scurt b
ț Echipa cehoslovacă Dinamo Zilina 

a învins cu 3—2 (2—O) cunoscuta forma
ție italiană Fiorentina, intr-un meci con
tend pentru sferturile de finală ale „Cu
pei Cupelor" la fotbal. Returul acestei 
întîlniri va avea loc Ia Florența.
• în cel de al treilea meci al turneu

lui pe care-l întreprinde în U.R.S.S., 
echipa cehoslovacă Dukla Jihlava a in- 
tîlnît formația S.K.A. Kalinin. Hocheistii 
cehoslovaci au obținut victoria cu sco
rul de 4—3 (0—2; 1—1; 3—0).

• Echipa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a intîlnit la Moscova selecțio
nata de tineret a Suediei. Hocheiștii so
vietici au repurtat victoria cu scorul da 
8—1 (1—0, 3—1, 4—0). Săptămîna trecută 
echipa U.R.S.S. a cîșțigat cu 4—0 și 4—3 
două întîlniri susținute la Stockholm cu 
prima 1 eprezentativă a Suediei.

£] Meciul retur pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Campionilor Europeni” 
la fotbal, disputat la Madrid intre echi
pele Real Madrid și Juventus Torino, 
s-a soldat cu scorul de 1—0 in favoarea 
fotbaliștilor italieni. A marcat Sivori în 
minutul 38. Cum prima intilnire a fost 
cîștigată tot cu 1—0 de Real Madrid, 
la 28 februarie se va disputa Ia Paris un meci dc baraj.
• In cadrul competiției de fotbal „Cupa 

Cupelor'* s-au intîlnit in orașul Jena e- 
chipele Motor (R.D. Germană) și Leixoes 
(Portugalia). Meciul s-a terminat cu scor 
nedecis : I—1 (0—1). Returul se va dis
puta, de asemenea, In R.D. Germană, 
la 25 februarie in orașul Gera.

Vă mai amintiți, desigur, d^> Roger 
Riviere. Cu numai dai ani in urmâ. nu
mele lui ocupa spații largi în coloanele 
de sport ale ziarelor din lumea întreagă 
Celebritatea îl însoțea. Avea prieteni, 
dar și dușmani — ca peste tot în jun
gla sportului profesionist. Un accident 
petrecu! în timpul desfășurării celei de 
a 14-a etape a Turului Franței din anul 
1960 a pus capăt însă carierii sale stră
lucite. Cu coloana vertebrală fracturată. 

j Riviere a zăcut luni de zile prin spi
tale. Mult timp s-a aflat între viață 
și moarte. Despre lupta acestui sportiv 
pentru a trăi, ziarul vestgerman „Deut
sche Zeitiing'* a scris : „După ce peri
colul a trecut, Riviere a căpătat curai. 
Visa Să-și reia activitatea pe pistele ve
lodromurilor ca și pe șoselele străbătute 
de Tuni] Franței. A început o perioadă 
între teamă și speranță. Uneori se părea 
că starea fularului campion se îmbu
nătățește, apoi ea se înrăutățea din nou. 
Riviere, fînărul fără griji, copilul noro
cului, care își bătea joc de soartă, 9-a 
transformat într-un bărbat care lupta 
pentru viață. A mers de la un medic la 
altul. A consultat pe cei mai buni spe
cialiști europeni. Fără folos însă. Fostul 
campion al lumii în proba de urmărire 
și fostul recordman mondial în proba 
de o oră a aflat că nu se vai mai putea 
urca niciodată pe bicicletă. După păre

rea specialiștilor nu mai există nici o 
șansă ca Riviere să mai ajungă ciclist 
de competiție**.

Este lesne de închipuit cum a primit 
Riviere această lovitură. „Lucrul acesta 
— spunea el la sfîrșitul anului trecut, 
într-o convorbire cu ziariștii — a fost 
pentru mine o tragedie. Cînd văd care 
este adevărul trăiesc cea mai amară clipă 
a vieții mele. Am cunoscut cu acest 
prilej și ce înseamnă prietenii — a adău

gat fostul ciclist. Dc cînd nu mai sint 
marele campion de la care se poale 
profita, cercul prietenilor mei s-a res- 
trîns mult. Managerul meu îmi tele
fonează acum într-un an cît înainte în- 
tr-o singură zi. Am devenit neinteresant 
pentru el*— un om care nu mai repre
zintă nici un capital. Dar cu asta tre
buie să mă obișnuiesc®.

.Și, intr-adevăr, Riviere s-a obișnuit. 
Economiile sale s-au epuizat insă repede. 
A început să-și caute de lucru, dar fără 
prea mult succes.

In sfîrșit. în luna ianuarie s-a găsit 
și ceva potrivit pentru el. Este drept, 
numai temporar — adică atîta timp cît 
s-a desfășurat raliul automobilistic de 
la Monte Carlo, la care a luat parte și 
el, de data aceasta în calitate d^ condu
cător al unui automobil. A ocupat un loc 
modest în clasament — grijile materiale 
nu fuseseră rezolvate. Dimpotrivă. Poate 
că tocmai într-unul din momentele în 
care se gîndea la nenorocirea lut, atit 
de asemănătoare cu tragedia multor al
tor sportivi profesioniști, Riviere, care 
se afla la volanul unui automobil ală
turi de soția sa, a căzut victima unui 
nou accident grav. Amîndol au fost tran
sportați într-un spital, starea sănătății 
lor fiind considerată și acum încă 
grata.

Cine va plăti acum costul tratamentu
lui ? Riviere, după cum arată ziarul 
„Deutsche Zeitung", nu mai are bani, 
înlrucît ultimul salariu de la firma ,,Ge- 
miniani* l-a primit în luna octombrie, 
anul trecut. Ce va face de acum înainte? 
Greu de spus. Mai al&s că, intr-adevăr, 
așa cum a recunoscut-o singur, Roger 
Riviere a devenit un om care nu mai 
reprezintă nici un capital pentru aface
riștii din sportul profesionist.

I. RETEGAN

LUPTA PENTRU PRIMELE LOCUfl 
ÎN TURNEUL INTERZONAL 
ÎNCEPE SĂ St CLARIFICE

Seria de victorii a marelui maesi 
american R. Fischer, liderul turneu 
interzonal de șah de la Stockholm, 
fost întreruptă în runda a XVI 
cînd campionul S.U.A. a intîlnit ț 
mul concurent sovietic, pe maest 
internațional L. Ștein. Acesta — ; 
cînd cu albele — a obținut o pozi 
bună din deschidere și contraacț 
nile lui Fischer n-au avut ca rez 
tat decît cgalarea partidei, închei: 
cu remiză la mutarea 26.

In schimb, puncte prețioase cor 
nuă să acumuleze marele maestru i 
vietic E. Gheller. El a obținut a șa: 
victorie consecutivă, învingîndu-1 
jucarea partidelor întrerupte) pe n 
ghiarul Bilek, care după trei intri 
geri la jucătorii sovietici iși w 
micșorate considerabil șansele practi 
de calificare. Partida Gheller—Bare 
s-a întrerupt pentru a doua oară. i 
rezultatul ei depinde dacă Gheller 
va afla la distanță de un singur dui 
sau la 1 */2 P- de Fischer. Intreruj 
a rămas și partida Korcinoi-Portis<

Surprize la jucarea întreruptele 
Uhlman a fost învins de Teschn 
iar Gligorici (cu albele) a I 
cut remiză cu German. Alte rezi 
tate : Korcinoi — Bilek. 1—0, Petrosi. 
— Bisguier ‘/2—*/2, Filip — Portis 
1 Olafsson—Pdmar ’/z—*/j, Bolb
chan — Aaron 1-0, German — Schtț 
ber >/2-*/2.

Cu șapte runde înainte de sfîrșit, 
fruntea clasamentului se găsesc : 1 
scher cu 12>/2 puncte, Gheller 10'/2 ( 
Petrosian, Uhlman, Filip și Gligar 
10, Korcinoi B'/z (1), Pomar 9>/2. Et 
probabil că din rindul acestor jucăt< 
să fie desemnați cei șase calific: 
pentru viitorul turneu al candidațil: 
Clasamentul în continuare : Benko 
Portisch S'/2 (1), Stein 81/,. Bolbochan 
Bilek și Olafsson 71/,, Barem 7 ( 
Bisguier 6'/2, Schweber 5*/2, Yanovs 
Bertok. Teschner și German 5, Cueli 
3'/2, Aaron 1’/?.

A A Kedaetta ii «dminbtralia 1 ttr. Vasil< h. 10. Melon li.KkOb. interurbaa 71 ut. 1—*. Întreprinderea Polifraiied Ut. z, Brezoianu O—26.


