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Bibiioț^a cinci ani poporul român
Regională

v^p^arcwge încă o etapă pe drumul 
vieții sale noi, se va apropia și mai mult 
de piscurile înalte ale civilizației, 
de societatea comunistă!

(Din Raportul C.€. al P.C. R. prezentat de tovarășul Nicolac (eaușescu)

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Lucrările ședințelor de joi dimi
neață ale celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român au fost 
conduse de tovarășii Gheorghe 
stoica și Vasile Vîlcu.

întâmpinat cu vii și puternice a- 
plauze - luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Voitec.

In continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Vasile Vîlcu, dele
gat al organizației regionale de partid 
Dobrogea, Constantin Daicoviciu, 
delegat al organizației regionale de 
partid Cluj, Mihai Marinescu, delegat 
al organizației orășenești de partid 
București, Ștefan Matei, delegat al 
organizației regionale de partid Ar
geș, Suzana Gîdea, delegată a organi
zației orășenești de partid București, 
Emil Oniga, delegat al organizației re
gionale de partid Brașov, Petru Bu- 
nea, delegat al organizației regionale 
de partid Bacău, Horia Hulubei, dele
gat al organizației orășenești de 
partid București, Nicolae Constantin, 
«• alegat al organizației regionale de 
partid Hunedoara.

ÎNSUFLEȚIȚI DE CUVÎNTUL PARTIDULUI
DATORIA NOASTRĂ

Am urmărit cu deosebită atenție 
Raportul prezentat la cel de al IX-lea 
Congres al partidului și am trăit, ală
turi de toți oamenii muncii, înalta sa
tisfacție a succeselor pe care le-a rea
lizat poporul nostru în perioada de la 
Congresul VIII pînă la Congresul al 
IX-lea. Am studiat Directivele Congre-~ 
suini și am înțeles neprecupețita grijă 
pe care o poartă partidul destinelor Ro
mâniei, înalta prețuire pe care o a- 
cordă omului muncii, pe linia ridicării 
continue a nivelului lui de viață.

Ca jucător și conducător al echipei 
de polo Dinamo am simțit permanent 
nrijN '"S. atenția acordată nouă, spor

tivilor, de către partid, prin condițiile 
optime create pentru împlinirea noas
tră ca sportivi de valoare, prin posi
bilitatea de a lua parte la multiple 
întîlniri internaționale, prin încrederea 
acordată de a reprezenta sportul româ
nesc la edițiile Jocurilor Olimpice.

Vom căuta ca în turneul internațional 
de polo ce se desfășoară acum în țara 
noastră, precum și în următoarea com
petiție de amploare, „Trofeul Italia", ca 
si în întreaga noastră activitate, să ob
ținem rezultate de valoare, pe măsura 
grifii pe care partidul ne-o arată.

AUREL ZAIIAN 
maestru al sportului

ANGAJAMENTUL MEU

Poporul nostru trăiește zile istorice. 
Gîndurile lui sînt îndreptate spre înal
tul for al comuniștilor: cel de al IX- 
lea Congres al P.C.R., unde se dezbat 
documente de o deosebită importanță 
istorică pentru poporul nostru, pentru 
patria iubită — Republica Socialistă 
România.

Raportul de activitate ne-a înfățișat 
amănunțit și precis roadele dobindite, 
prin străduințele tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, în anii care 
au trecut de la Congresul al VIII-lea. 
De asemenea, ne-am putut da seama, 
urmărind lucrările Congresului ai IX- 
lea. că la sfîrșitul următorului cincinal, 
patria noastră va .fi un rezervor uriaș 
de bogății create prin munca însufle
țită a harnicului nostru popor, înaripat 

Ne. cuvântul partidului, condus cu în
țelepciune de el

La locul meu de muncă, m calitate 

In cursul ședințelor de dimineață ale 
Congresului au rostit cuvîntări de salut 
tovarășii Haled Bagdaș, secretar gene
ra] al Partidului Comunist Sirian; Vir
ginia Gonzales, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Chile ; Layachi Abdallah, membru 
al Biroului Politic și secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Marocan ; Per Svensson, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Norvegia; Kyriakos 
Hristu, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Pro
gresist al Poporului Muncitor din Ci
pru ; conducătorul delegației Partidu
lui Comunist din Liban; Jose Luis 
Massera, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uru
guay ; Oka Masayoshi, membru 
al Prezidiului și Secretariatului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia; Hussein Khal- 
laf, ministrul relațiilor culturale cu 
străinătatea al Republicii Arabe Unite, 
secretar pentru ideologie și orientare 
în Uniunea Socialistă Arabă; Gosta 

de profesoară de educație fizică și an- 
trenoare de gimnastică la clubul Pe- 
trolul-Ploiești, mă voi strădui să-mi 
aduc și eu contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noas
tră. In aceste momente înălțătoare, mă 
angajez să nu precupețesc nici un efort, 
să fac totul pentru ca în gimnastică să 
se ridice tot mai multe cadre valoroase, 
capabile să apere cu cinste culorile 
patriei noastre dragi.

ELENA SIMA 
profesoară de educație fizică

„MIRACOLUL ROMÂNESC"
Activitatea sportivă mi-a creat posi

bilitatea de a călători adesea în străi
nătate și în aceste condiții am putut 
constata, de la an la an, creșterea 
prestigiului patriei noastre peste hotare. 
România actuală și-a cîștigat în lume 
o prețuire pe care altă dată țara .noas
tră nici pe departe nu a cunoscut-o. 
In străinătate se vorbește mult și cu 
vădită admirație despre „miracolul 
romanesc".

Noi știm ce înseamnă „miracolul ro
mânesc" în structura sa intimă. Este 
vorba de marele torent de energii și 
talente, pe care partidul comuniștilor 
le-a dezlănțuit, angajindu-le pe linia 
marilor realizări ale socialismului. In 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej sau la 
Ricaz, la Hunedoara sau la Cheile 
Argeșului, nu s-a produs și nu se pro
duce nimic supranatural. Se revarsă 
doar o mare de forțe, de entuziasm, de 
devotament fără margini pentru cauza 
partidului: o Românie mereu mai fru
moasă, mereu mai bogată, un trai îm
belșugat pentru popor. Aici se află 
substanța „miracolului românesc".

Cauza partidului este cauza fiecăruia 
dintre noi, cauza întregului popor. Iată 
pentru ce imaginea luminoasă a viito
rului patriei noastre, imagine care se 
împlinește în zilele acestea, în sala 
unde are loc înaltul for al partidului, 
întrunește atașamentul total al întregu
lui popor.

Sîntem mîndri de realizările noastre 
de pînă acum dar vom fi și mai mîn
dri să muncim pentru izbînzile de 
mîine, pentru îndeplinirea nobilelor 
sarcini pe care partidul ni le pune în 
față.

HORAȚIU NICOLAU 
maestru emerit al sportului 

Johansson, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Suedia; 
Vincenzo Ansanelli, membru al Direc
țiunii Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare ; Dominique D. Ur
bany, președintele Partidului Comu
nist din Luxemburg,- Roger Dafflon, 
secretar al partidului, membru al Co
mitetului Director al Partidului Mun
cii din Elveția; Hanna van Omme- 
reen Averinck, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din 
Olanda ; Yacub Demir, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Turcia.

Cuvîntările de salut ale conducăto
rilor delegațiilor partidelor comuniste, 
muncitorești și ai altor partide demo
cratice au fost subliniate cu vii a- 
plauze de delegații și invitații la Con
gres.

Lucrările ședințelor de după-a- 
miază ale Congresului au fost con
duse de tovarășii Suzana Gâdea, Al- 
dea Militaru și Mihai Daiea.

întimpinat cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul A- 
lexandru Bîrlădeanu.

La discuții, în continuare, au luat 
cuvîntul tovarășii Petre Enache, dele
gat al organizației regionale de partid 
Iași, Fila Damaschin, delegat al orga
nizației regionale de partid Banat, 
Teodor Haș, delegat al organizației 
regionale de partid Crișana, Lajos 
Csogor, delegat al organizației regio
nale de partid Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Alexandru Iliescu, delegat al 
organizației regionale de partid Su
ceava, Gheorghe Burada, delegat al 
organizației regionale de partid Ga
lați.

In cursul ședințelor de după-amiază, 
au rostit cuvîntări de salut tovarășii 
Eduardo Gallegos Mancera, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central 

(Continuare în pag a 4-a)
(Agerpresț

Un grup de delegați intr-o pauză a lucrărilor Lougiesuan

al Partidului Comunist din Venezuela; 
Hertta Kuusinen, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Finlanda; Naji 
Mahawi, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Irak; 
Mohamed Harmel, conducător al co
muniștilor tunisieni; Gelius Lund, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Danemarca; 
Eskandarv Iradj, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular (Tudeh) 
din Iran ; Hector Agosti, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Argentina ; 
Jorge Kolla, membru al secre
tariatului și Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist din Bolivia ; Hernando Hurtado, 
membru în Comitetul Executiv Cen
tral al Partidului Comunist din Co
lumbia; Paul Tagoe, membru al Co
mitetului de conducere al Partidului 
Popular al Convenției din Ghana, mi
nistru de stat, prim-secretar parla
mentar ; Manuel Terrazas Guerrero, 
membru al Prezidiului și secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Mexican. *

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor co
muniste, muncitorești și ai altor 
partide democratice au fost subliniate 
cu vii aplauze de delegații și invitații 
la Congres.

în cursul zilei de joi a fost difuzat 
delegaților proiectul de rezoluție a 
Congresului urmînd ca delegații care 
au observații sau propuneri să le for
muleze în scris și să le predea secre
tariatului în vederea transmiterii lor 
Comisiei de redactare a proiectelor 
de hotărîri și rezoluții ale Congre
sului.

Lucrările Congresului continuă vi
neri dimineața.

Ieri, In turneul international de pO

ROMÂNIA A ÎNTRECUT
R. 0. GERMANĂ CU 7-5,
Reprezentativa noastrA 

fle tineret victorioasa 

in meciul cu Cehoslovaci»

Ieri, în ziua a H-a a întrecerilor, 
găzduite de eleganta piscină din in
cinta Parcului sportiv Dinamo, partida1 
„centrală" a programului au furnizat-O' 
reprezentativele României și R. D. Ger
mane. A fost un meci viu disputat,, 
încheiat cu victoria selecționatei noas-1 
tre la scorul de 7—5. Jucătorii români' 
au avut inițiativa, au condus în per
manență, dar puteau să ne scutească 
de o serie de greșeli, care au produs 
atîtea emoții în „tribună". Iată do 
pildă, la situația de 2—0. deși echipa 
noastră se afla în superioritate nume
rică (prin eliminarea lui Rusche), ea nu 
a fost în stare să concretizeze; ba a 
primit și... golul care a readus optimis
mul în tabăra oaspeților. Pentru că în 
loc de 3—0, tabela arăta numai 2—1) 
și, timp de aproape trei sferturi din 
meci, rezultatul s-a menținut incert (era 
doar 4—3). Abia spre sfîrșitul reprizei' 
a III-a, gazdele s-au „desprins" din nou, 
prin golul înscris de Culineac, pentru ca' 
apoi — în ultimul „sfert" — Kroner să' 
majoreze scorul la 6—3. In continuare, 
la situația de 7—4 a urmat o altă pe
rioadă de „relaxare", speculată ca 
promptitudine de adversar, care a mai' 
înscris, un gol, în ultima secundă a jo
cului.

Selecționata română de tineret ăț 
dublat succesul culorilor noastre în pro
gramul de ieri, obținând o muncită, dar 
perfect meritată victorie, în fața repre
zentativei cehoslovace.

De ce tinerii noștri jucători s-au im
pus cu atîta greutate în partida do 
ieri ? Pentru că pe parcursul primelor 
două reprize — nerespectînd indicații!» 
de pe margine — au jucat bătrînește^



Cîteva aspecte din activitatea unor secții ale cluburilor Rapid și Progresul
In ultimii ani, creșterea impetuoasă 

la nivelului performanțelor sportive 
pe plan mondial a impus atenției 
specialiștilor și tehnicienilor din toate 
țările problema selecției — element 
esențial în asigurarea valorii rezul
tatelor. Fără îndoială că în această 
direcție antrenamentul pe baze știin
țifice și îmbunătățirea continuă a me
todelor și mijloacelor cu randament 
superior au avut un cuvînt foarte 
greu de spus. Totuși, selecția rămîne 
un factor important în formarea vi
itorilor mari performeri.

Problema selecției constituie și la 
noi, firește, un obiectiv care stă în 
atenția federațiilor și a organelor 
UCFS. Hotărîrea Conferinței pe țară 
a UCFS din 1962 a subliniat rolul 
muncii de selecție în obținerea de 
performanțe de valoare și a trasat 
ca sarcină consiliilor regionale UCFS 
și federațiilor să stabilească criterii 
corespunzătoare de selecție în dife
rite ramuri sau probe sportive, să 
urmărească îndeaproape competițiile 
de masă și primele faze (etapele ra
ionale și regionale) ale campionate
lor republicane de juniori și seniori, 
pentru a depista și alege elementele 
cele mai bune, dotate cu calități.

Cum se desfășoară însă, în cluburi 
munca pentru depistarea, selecționa
rea și pregătirea elementelor tinere ?

Problema este deosebit de impor
tantă deoarece în secțiile cluburilor 
se hotărăște soarta performanțelor 
mari. De aceea, o serie de colective 
ale secției tehnice a UCFS au îndru
mat și controlat anul acesta un număr 
de secții de performanță din cadrul 
cluburilor noastre, punînd un accent 
deosebit pe modul cum a fost rezol
vată problema selecției. Rîndurile de 
mai jos cuprind o parte din conclu
ziile unor acțiuni mai recente și ele 
vor să sublinieze cîteva aspecte sem
nificative desprinse în urma contro
lului efectuat Ia două din cele mai 
mari cluburi bucureștene, Rapid și 
Progresul.

Aspect din activitatea centrului de inițiere în atletism, la Progresul
pildă, secțiile de atletism, unde — 
în general — s-a constatat că rezul
tatele sînt modeste în raport cu con
dițiile create. Acțiuni de depistare 
și selecționare au existat în ultimii 
ani, dar —: din păcate —» nu s-a re
marcat nimic deosebit.

COMPROMISURI, IMPROVIZAȚII 
Șl „PERFORMANȚE"

UNDE EXISTĂ PREOCUPARE...

Indiscutabil, în aceste două cluburi 
există un interes sporit față de anii 
precedenți pentru rezolvarea cît mai 
favorabilă a problemei selecției. 
Munca de depistare, selecționare și 
pregătire face parte permanent din 
preocupările principale ale multor 
secții și" antrenori. în această pri
vință merită să fie citate, de la Rapid, 
următoarele secții: lupte (antrenor 
M. Belușica), haltere (antrenor J. Do- 
ciulescu), polo (antrenor C. Vasiliu), 
baschet — feminin și masculin (an
trenori S. Ferencz și Al. Popescu), 
handbal feminin (antrenor Fr. Spier), 
volei — masculin și feminin (antrenori 
J. Ponova și N. Meadu), iar de la 
Progresul: baschet feminin (antrenor 
G. Avachian), scrimă (antrenori N. 
Marinescu și A. Pelegrini), polo (an
trenor T. Anghelescu), sărituri (antre
nor G. Fischer), rugbi juniori (antre
nor E. Denischi), handbal feminin (an
trenor R. Bădescu). In aceste secții, 
dacă nu s-au obținut încă rezultatele 
cele mai bune față de posibilități, 
există totuși premise pentru ca în 
scurtă vreme să dea sportivi de va
loare loturilor republicane.

Dar, oricît ar părea de curios, la 
aceste cluburi există și secții (și nu 
din cele mai puțin importante) în care 
munca și rezultatele in acest domeniu, 
al selecției, lasă de dorit. Iată, de

Grupa de aruncări — de exemplu 
— din secția clubului Rapid, la care 
activează — cu o normă întreagă — 
antrenorul Ion Gînscă și — începînd 
din acest an, — antrenorul Gli. Stă- 
niciu (cu o jumătate de normă), are 
o activitate submediocră. Așa se și 
explică de ce în actualul campionat 
pe echipe s-a ajuns la situații de 
compromis, apelîndu-se la serviciile 
unor foști atleți (Dan Stoian, de exem
plu) sau de a se improviza aruncă
toare dintre sportivele altor secții 
(baschetbalista Georgeta Ivanovici)... 
Singurul sportiv legitimat specializat 
în aruncări este Aurel Raica (Ia greu
tate), dar și el transferat de la Pro
gresul 
ocupă 
Gurău, 
Lipsa 
rului 
Și 
antrenamentele planificate (și 
trolate) nu s-a prezentat decit o sin
gură sportivă, Florica Grigore, și ea 
lipsită de perspectivă, dovadă că după 
doi ani de pregătire a reușit să ob
țină „performanța" de 7,80 m Ia greu
tate... Ce părere are antrenorul res
pectiv despre munca sa ? Dar clubul ? 
Așa nu se pot obține rezultate.

antrenamentele au coincis cu perioada 
de examene a elevilor și studenților. 
Totuși, în această perioadă s-au orga
nizat patru concursuri de selecție, la 
care s-au prezentat circa 300 de elevi 
ai școlilor elementare, dintre care au 
fost selecționați 20 de fete și 20 de 
băieți. De subliniat că acțiunile de 
depistare și selecție s-au desfășurat 
sub formă de concurs, fără a fi apli
cate normele de selecție elaborate de 
federația de specialitate, sub motiv 
că ele n-ar fi accesibile majorității 
participanților! în cadrul secției a 

. fost organizat un centru de inițiere 
pentru perioada de vară, dar cu ex
cepția prof. Angela Filip, care s-a

însemnat este lipsit de perspectivă- 
Selecția neștiințifică sau mai bine- 
Zis, recrutările întîmplătoare au dus 
la situația ca în această secție să 
existe doar patru boxeri cu valoare 
tehnică, restul putînd servi doar ca 
sparing-parteneri- 50 la sută dintre 
sportivi nu întrunesc calitățile abso
lut necesare pentru a ajunge la com
portări valoroase (de pildă, Dincă, 
Rossler, Schnapp ele.). Antrenorii do
vedesc că nu înțeleg bine rolul se
lecției, ceea ce se reflectă în activi
tatea lor practică, ca — de altfel — 
și necunoașterea în suficientă măsură 
a metodelor moderne de antrena
ment. Aici trebuie căutate cauzele 
dispariției timpurii a celor ce se pe
rindă în secție, 
torul tehnic al 
suficient secția

Considerăm că și sec- 
clubului nu a ajutat 
și antrenorii.
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Corespondenții
ne
transmit:

• VERBIȚA. — Recent, în satul 
Verbicioara, comuna Verbrța, ra
ionul Calafat, din inițiativa con
siliului asociației sportive Avîntul, 
tinerii au amenajat prin muncă 
patriotică un teren de fotbal. In 
această acțiune s-au evidențiat, 
printre alții, Ion Selea, Ni,certat» 
Bază verde. Ion Păun.

FLORIN SA VA

• CURTEA DE ARGEȘ. — In 
vederea asigurării petrecerii timpu
lui liber al elevilor într-un mod 
plăcut după terminarea campiona
tului asociației, consiliul A.S. Fo- 
resta — Grupul școlar forestier 
din localitate a organizat două 
competiții de fotbal. Astfel, au fost 
organizate „Cupa absolvenților", 
cîștigată de echipa anului UI 
tîmplari, și „Cupa anilor I", cîștâ- 
gată de anul I B mecanici.

EMANOIL STERESCU

® GALAȚI. — ConsiMv n atonal 
UCFS acordă o deosebită atenție 
concursurilor pentru trecerea nor
melor Insignei de polisportiv. In 
acest an, peste 1000 de tineri și 
tinere au cucerit Insigna de poli
sportiv. De remarcat faptul că nu
mai în ultima perioadă peste 600 
de tineri au trecut normele Insig
nei de polisportiv.

S. CONSTANTINESCU și
V. ȘTEFĂNESCU

și de a cărui pregătire se 
în continuare— antrenorul N. 

de las» fostul
de preocupare
I. Gînscă este 

de faptul că Ia

lui dub. 
a antreno- 
demonstrată 

două din 
con-

© ACTIVITATEA SUBMEDIO
CRĂ A GRUPEI DE ARUN
CĂRI DE LA RAPID ! CE ARE 
DE SPUS ANTRENORUL ION 
GÎNSCĂ ?
© 7 ANTRENORI DE ATLE
TISM LA PROGRESUL, DAR 
NUMAI UNUL SE OCUPĂ DE 
CENTRUL DE INIȚIERE
© SITUAȚIE NECORESPUN
ZĂTOARE SI SPORTIVI FĂRĂ 
PERSPECTIVĂ 
DE BOX DE 
PROGRESUL
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La Progresul, în secția de atletism 
procesul instructiv-educativ este con
dus de 7 antrenori, dintre care 5 cu 
normă întreagă. Dar, față de posi
bilitățile clubului, de numărul mare 
de antrenori și de munca ce se de
pune, rezultatele nu sînt nici aici co
respunzătoare. în perioada efectuării 
controlului, prezența sportivilor (132, 
repartizați pe grupe de probe) a fost 
nesatisfăcătoare. S-a motivat însă că

ocupat de popularizare, ceilalți an
trenori nu au făcut nimic deosebit, 
mărginindu-se să așiepte pe stadion 
sosirea celor dornici să practice atle
tismul... Este o lipsă de preocupare 
din partea acestor antrenori, dar și 
o lipsă 
secției 
clubul, 
măsuri.

de
Și 
în

interes din partea biroului 
a consiliului clubului, 
acest sens, trebuie să

RISIPĂ DE MUNCA Șl TIMP
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de noi elemente 
vine în sala de

Am prezentat doar cîteva aspecte 
legate de munca pentru descoperi
rea și formarea elementelor tinere, 
cu perspectivă, dar socotim că ele 
sînt suficiente pentru a conchide că 
în secțiile aceluiași club (concluzia 
credem că este valabilă și pentru 
alte cluburi sportive) se muncește 
diferit și, evident, și rezultatele sînt 
diferite. Atragerea unui cît mai mare 
număr de tineri pe terenurile și în 
sălile de sport reprezintă un fapt 
îmbucurător și, în același timp, o da
torie pentru orice activist sportiv, 
pentru secțiile și cluburile sportive. 
Dar, în ceea ce privește creșterea 
nivelului performanțelor pînă la ni
velul mondial, numai o selecție rigu
roasă, pe baze științifice, poate per
mite realizarea acestui deziderat 
Munca de formare a viitorilor per
formeri începe cu selecția. Iată de ce 
pentru toate cluburile și secțiile pe 
ramură de sport, pentru toți antrenorii 
și tehnicienii din țară depistarea și 
punerea în valoare a elementelor do
tate pentru performanță trebuie să 
constituie o preocupare susținută, 
permanentă. Munca în această direc
ție trebuie privită cu toată răspun
derea, cu maximum de exigență. Cu 
cît activitatea sportivă a tinerelor 
elemente va începe mai din timp, cu 
atît mai bine ne vom putea prezenta 
în marile competiții internaționale.

Acest lucru trebuie bine înțeles 
și realizat de către cluburile noastre, 
factori determlnanți în creșterea 
sportului nostru de performanță.
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Ieri după-amiază, la ștrandul Tine
retului, au dat examen pentru cuce
rirea „Brevetului de înotător" 1640 
de copii care au frecventat ciclul al 
treilea al cursului de inițiere. Cu a- 
caaslă cifră, numărul celor care au

învățat să înoate în acest sezon la 
„Tineretului" s-a ridicat la 4270. Al 
patrulea ciclu (pentru care se mai 
primesc înscrieri) începe azi.

In fotografie : startul unei grupe de 
băieți.

Situația se prezintă de asemenea 
nesatisfăcătoare și la secțiile de box 
ale celor două cluburi. La Rapid (an
trenori Luca Romano 
întreagă — și M. 
mătate de normă) 
bază de recrutare 
numai pe ceea ce
antrenament din proprie inițiativă 1 
în asemenea condițiuni este lesne de 
înțeles că se lucrează cu o serie de 
elemente care nu oferă perspective, 
că sînt menținuți o serie de sportivi 
fără valoare, cu care se cheltuiesc 
bani și timp de pomană. Antrenorii 
nu manifestă suficientă exigență și 
nici disciplină; la cîteva antrena
mente controlate au fost constatate 
întîrzieri din partea lor și chiar re
nunțări la antrenamente. De aici 
rezultă și existența unui insuficient 
control din partea sectorului tehnic 
al clubului. Se impune mai multă 
preocupare și față de asigurarea unor 
condiții mai bune de activitate. Sala 
de antrenament, de pildă, s-a pre
zentat total nesatisfăcătoare.

Constatări asemănătoare s-au făcut 
și la secția de box a clubului Progre
sul (antrenori L. Popescu și M. Voi- 
nea), care dispune de un efectiv de 
28 de sportivi, din care un procent
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• BUȘTENI. — Profitînd de 
pauza dintre campionate, consi
liul asociației sportive Caraima- 
nul Bușteni a pornit o frumoasă 
acțiune : reamenajarea completă a 
terenului din localitate. Astfel, a 
fost arat terenul, de joc, s-au pus 
noi brazde de iarbă. De asemenea, 
va fi refăcută pista de atletism. 
Pentru terminarea lucrărilor pînS 
la 23 August, în fiecare zi membrii 
asociației prestează numeroase ore 
de muncă patriotică.

VICTOR ZBÂRCEA

• TIRNAVENI. — De curînd, 
a luat ființă pe lîngă consiliul ra
ional UCFS un centru de inițiere 
la lupte greco-romane și lupte li
bere. Un grup de peste 20 de tineri 
au început să prindă din tainele 
sportului luptelor. De buna desfă
șurare a centrului se 
grup de instructori, în 
profesorul Toroc.

ocupă un 
frunte cu

ION HASAȘIU

O BRAȘOV. — Consiliul asocia
ției sportive Metrom, manifestă o 
preocupare deosebită pețt <- jea- 
menajarea terenului sportiv.' t-fnă 
acum s-a refăcut gazonul de pe 
terenul de fotbal, iar pentru pis
ta de atletism au fost aduse can
titățile necesare de zgură. Consi
liul asociației mai are în plan e- 
fectuarea unor lucrări de împrej
muire a terenului din spatele tri
bunei și repararea gardului de sîr- 
mă din jurul terenului de joc.
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Carnet competițional PRIN CENTRELE DE INIȚIERE ÎN SPORT DIN BACĂU Șl ROMAN
ATLETISM: Intilnirea dintre echipele 
de juniori ale Ungariei și României

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
se va desfășura la Budapesta întîlni- 
rea internațională dintre echipele de 
juniori și junioare ale Ungariei și 
României. Este a 12-a întîlnire între 
echipele de speranțe ale celor două 
țari. Anul trecut meciul a avut loc la 
Poiana Brașov și ș-a încheiat cu vic
toria tinerilor noștri atleți cu 115,5— 
84,5 p Ia băieți și 72—52 la fete.

In vederea acestei tradiționale în
treceri echipele noastre au părăsit 
țara în cursul zilei de ieri. Din forma
ții fac parte și noii campioni de se
niori ai țării Mihaela Peneș, Viorel 
Suciu, Iosii Naghi, Gheorghe Costa- 
che, precum și o serie de alți atleți 
care au înregistrat rezultate promi
țătoare în acest sezon : Gabriela Ra
dulescu, Claudia Iacob, Ana Beșuan, 
Sanda Anghelescu, Șerban Ioan etc..

Așteptăm de la tinerii noștri o com
portare bună, pe măsura muncii de
puse și a condițiilor de pregătire pe 
care le-au avut la dispoziție.

• Stadionul din Poiana Brașov va 
găzdui, în zilele de 4—5 și 7—8 au
gust, întrecerile finale ale campiona
telor republicane pentru juniori și 
junioare. Mai întîi vor concura junio
rii „mici", iar apoi cei de categ. I. Cu 
acest prilej se vor desfășura și cam
pionatele de decatlon (seniori) și pen
tatlon (senioare)

FOTBAL: hi meciuri internaționale în pregătire
Cu toate că sîntem în plină vacanță 

fotbalistică, între două campionate, 
iată că destul de multe dintre echi
pele noastre folosesc această perioadă 
nu numai pentru pregătire, ci chiar 
si pentru jocuri internaționale. Chiar 
astăzi, la Brăila, formația locală Con
structorul, din categoria B, va întîlni 
echipa poloneză Ruch Chorzow. Du
minică, la Galați, Ruch Chorzow va 
juca în compania proaspetei promo 
vate în categoria A — Siderurgistul

Două echipe se pregătesc pentru 
turnee în străinătate. Este vorba de 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii, cla
sată pe locul II în seria a doua a 
categoriei B) și Dinamo Pitești, fina ■ 
lista „Cupei R.P. Române". Industria 
sîrmei va întreprinde un turneu de 
trei jocuri în Uniunea Sovietică, ju-

Măgura Codlea—Steaua București 1-4 (0-0)
CODLEA, 22 (prin telefon). Echipa 

bucureșteană Steaua a evoluat joi în 
orașul nostru. Militarii nu s-au între
buințat serios în prima repriză, lăsînd 
impresia că... vor să se joace de-a fot
balul. în cea de a doua, acționînd 
așa cum trebuie, au creat faze spec
taculoase (în special Țarălungă — 
Constantin — Pavlovici) și au marcat

SPORTURI NAUTICE: Activitatea la zi
ContinuîUdu-și pregătirile în vederea 

apropiatelor campionate europene, caia- 
ciștil șl canoiștii din lotul reprezentativ 
al țării noastre participă la sfîrșitul a- 
cestel săptămîni ta o importantă compe
tiție internațională : „Regata Copenhaga”. 
Au făcut deplasarea — printre alții — 
Vernescu, Nicoară, Ivanov, lacovici, Igor 
Lipalit. La competiția de mîine și dumi

Din viața organizației noastre Asociație marc, rezultate miel
Asociația sportivă „Metalosport" do 

pe lîngă uzina „Cristea Nicolae" este 
una din asociațiile mari din orașul 
Galați.

De curînd am făcut O vizită la a- 
ceastă asociație cu care prilej am aflat 
o serie de lucruri... de loc îmbucu
rătoare. Activitatea sportivă de mase 
(organizarea Spartachiadei de vară, tre
cerea probelor pentru Insigna de poli
sportiv, manifestații cultural-sportive) 
este aproape inexistentă. Cînd am soli
citat tovarășilor Nic. Simu și Nichita 
Garanții, membri în consiliul asociației 
evidența participanților la competiții 
am primit un răspuns neașteptat: „Să 
vedeți, evidențele sînt la secretarul 
asociației, tov. C. Constantinescu care 
se află în concediu?! Totuși, am in
sistat...

— Cîți membri UCFS aveți?
— 1 550 — răspunde tov. Marian 

Anghel — locțiitorul secretarului 
U.T.M.

• Deși cu caracter individual, cam
pionatele republicane ale seniorilor 
au totuși și clasamente pe... echipe. 
Ele sînt întocmite în funcție de pri
mii șase clasați la fiecare probă. 
După campionatele de la Timișoara 
(mai rămîne să se mai adauge re
zultatele de la decatlon și pentatlon) 
aceste clasamente se prezintă astfel:

BĂRBAȚI : 1. Steaua 141 p, 2. Dina
mo 122 p, 3. Știința Buc. 60,5 p, 4. 
Rapid Buc. 50 p, 5. Metalul Buc. 43 
p, 6. Banatul Timiș. 37 p, 7. Telefoane 
26 p, 8. Știința Cluj 15,5 p, 9. CSMS 
Iași 14 p, 10. Constructorul Buc. 12 p, 
11. Farul C-ța 11 p, 12. Metalul Cu- 
gir 9 p, 13. Steagul roșu Brașov 8 p, 
14. CSS Buc. 7 p, 15. CSM Reșița 5 
p. etc.

FEMEI : 1. Steaua 40,5 p, 2. Știința 
Buc. 32 p, 3. Dinamo 29 p, 4. Rapid 28 
p, 5. Banatul Timiș. 19,5 p, 6. Musce
lul C-lung 15 p, 7. Constructorul 
Buc. 11 p, 8. Progresul Buc. 10 p, 
9. Metalul Buc. 9 p, 10—12. SSE II 
Buc., Dinamo Brașov și CSS Buc. 7 
p, 13—14. Știința Cluj și Tinerețea 
C-lung 6 p.

Dacă la bărbați clasamentul nu mai 
poate suferi modificări însemnate după 
decatlon, în schimb pentatlonul poate 
contribui la schimbarea ordinei pri
melor echipe feminine. Dar să aștep
tăm ultimele întreceri...

cînd la Șahti (10 august), Krasnodar 
(14 august) și Erevan (17 august). 
Dinamo Pitești va pleca în R.D. Ger
mană în perioada 4—11 august

Paralel cu aceste jocuri amicale, 
Știința Cluj și Dinamo București se 
preocupă de stabilirea datelor parti
delor pe care le vor susține în cadrul 
competițiilor europene la care sînt 
înscrise. Astfel, Știința Cluj, care va 
juca în primul tur al „Cupei cupelor" 
cu formația austriacă Wiener Neu
stadt, a propus ca primul meci, pro
gramat în Austria, să se dispute Ia 
29 septembrie, iar returul, la Cluj, 
la 6 octombrie. Aceleași date le-a 
propus și Dinamo București forma
ției olandeze Odense, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" : 29 septembrie 
la București, 6 octombrie la Odense- 

pe patru ori : Pavlovici (2), Creini- 
ceanu și Raksi, respectiv Aescht.

Iată formația întrebuințată de 
Steaua : Gornea (Suciu) — M. Geor
gescu, Petescu, Sătmăreanu, Koszka — 
Negrea, Raksi — Țarălungă, Constan
tin, Pavlovici, Creiniceanu.

P. CĂPĂȚÎNĂ-coresp.

nică de ta Copenhaga participă sportivi 
din numeroase țări europene.

Pe plan intern, notăm din calendarul 
competițional :

— Faza de zonă a campionatului repu
blican de juniori la canotaj academic 
(azi șl mîine pe lacul Herăstrău, cu în
cepere de la ona 17).

— Finalele campionatului republican da 
calac-canoe juniori, în zilele de 30 șl 
31 iulie, pe lacul Snagov.

— Ba 2 000 — 2100 — îl corec
tează tov. N. Carantil I 1

— Cu Insigna de polisportiv cum 
stați?

— Anul trecut — ne răspunde tov. 
N. Carantil, care după părerea celor
lalți interlocutori cunoaște cel mai bine 
problemele asociației — au cucerit In
signa un număr de 40 sportivi (numai 
fotbaliști, care activează în categoria 
C și spre care se pare că se polari
zează toată atenția consiliului asocia
ției) iar anul acesta nu stăm piea 
bine, aceasta deoarece pentru trecerea 
probelor de natație este necesar să 
plătim chirie la bazin și nu avem fon
duri.

La etapa I a Spartachiadei de vară 
au fost numai 580 participări (nu 
participant!) la disciplinele șah, fot
bal, tenis de masă și ceva atletism 
(neavînd nici o evidență la îndemînă, 
cifra este necontrolată și deci rela
tivă). Iar dacă ne referim la ultima pe

Zilele trecute am întreprins un raid- 
anchetă în orașele Bacău și Roman cu 
scopul de a vedea cum sînt organizate 
și cum funcționează centrele de inițiere 
în sport. In cele două orașe, tineretul, 
în special cel de vîrstă școlară, își ma
nifestă dorința de a învăța și practica 
în mod organizat sportul preferat. Dar, 
acestei dorinți îndreptățite a tinerilor 
organele UCFS, din cele două loca
lități, le răspund diferit

LA BACĂU - ȘASE CENTRE...

In mica sală de gimnastică din curtea 
clubului sportiv orășenesc Dinamo pot 
fi văzuți aproape zilnic la lucru gim- 
naști, începînd cu cei din „secția de 
copii" și pînă la acei care au reușit 
să se afirme chiar pe plan republican. 
De altfel, centrul de învățarea acestui 
frumos sport are la Bacău de cîțiva 
ani o binemeritată popularitate. Recent, 
de pildă, o serie de gimnaste au ocu
pat locuri fruntașe în competiția re
publicană pentru copii (locul IV la ju
nioare II, pe echipe). Printre eviden- 
țiați s-au numărat gimnastele Lucica 
Grecu, Gabriela Constantinescu, Cris
tina Duman — la categoria copii, și 
Elena Pruteanu, Lăcrămioara Stoinea, 
Elena Dorobanțu — junioare II etc. 
Am ținut să subliniem aceste rezultate 
deoarece ele reflectă — în bună parte 
-- preocuparea clubului sportiv oră
șenesc Dinamo pentru creșterea tine
relor elemente, precum și munca de
pusă de antrenorii Mircea și Marina 
Bibire și loan Tomescu. Centrul de 
inițiere, frecventat de circa 80 do co
pii (dintre care 50 fete), are un pro
gram minuțios întocmit și în cele trei 
zile pe săptămînă copiii răspund cu 
toții „prezent" la antrenamente. După 
cum ne arată profesorul Bibire, marea 
majoritate a copiilor prezintă aptitu
dini pentru acest sport. Nu de puține 
ori se întîmplă ca antrenorii centrului 
să fie invitați la orele de educație fi
zică din școlile orașului, cu care prilej 
pot vedea copii cu perspective, dintre 
care selecționează apoi, cu sprijinul 
profesorilor de educație fizică, ne cei 
mai talentați.

Și la Bacău sportul care polarizează 
în jurul lui cel mai mare număr de ti
neri este fotbalul. Acest lucru a făcut 
ca organul regional UCFS în colabo
rare cu clubul sportiv orășenesc să 
deschidă în vara aceasta, la începutul 
vacanței, un centru de pregătire a mi
cilor fotbaliști. Antrenorul Cristea 
Ghica, căruia i s-a încredințat această 
muncă meticuloasă, dar cu satisfacții 
în viitor, a selecționat pînă acum din 
peste 200 de copii un număr suficient 
care să asigure formarea a 12 echipe. 
Copiii, elevi în clasele V—VIII, vin de 
două-trei ori pe săptămînă pe stadionul 
Dinamo, unde învață „A.B.C.“-ul jo
cului cu balonul rotund. Pentru a da 
un plus de interes activității de pregă
tire, copiii au fost împărțiți în echipe 
(pe străzi, cvartaluri sau cartiere) și 
participă la o competiție dotată cu o 
cupă. Este interesant de amintit că o 
serie de părinți s-au îngrijit ca copiii 
lor să vină la antrenamente cu echipa
ment propriu (teniși, chiloți, tricou).

Un alt centru care are o activitate 
mulțumitoare este cel de atletism, or
ganizat pe lingă Ș.S.E. Bacău. Aici 

rioadă, în cadrul asociației nu au fost 
organizate nici un fel de manifestații. 
Singura „realizare" ar fi primirea șta
fetelor de la diferite asociații, cu care 
prilej s-a jucat ceva fotbal.

Tov. Marian Anghel ne-a mărturisit 
și cîteva neajunsuri privind echipa
mentul sportiv, care este insuficient, 
precum și lipsa unui instructor spor
tiv calificat, care să coordoneze activi
tatea, deoarece spunea dînsul: „cei din 
consiliul asociației fiind prinși de pro 
blemele producției, nu prea au timp". 
De asemenea, nu există o colaborare 
între consiliul asociației și comitetul 
U.T.M. în sprijinirea activității de 
masă, atenția fiind îndreptată numai 
spre echipa de fotbal, din cat. C.

Un alt aspect semnificativ: tovarășii 
cu care am stat de vorbă nu știau că 
echipa de pitici — de care se ocupă 
cu multă pasiune instructorul voluntar 
M. Băcescu — a participat cu o zi 
înainte la o competiție organizată de 

vin în mod regulat să învețe tehnica 
probelor de aruncări, sărituri și aler
gări între 30 și 40 de tineri. Antrena
mentele se desfășoară pe stadionul „23 
August" și sînt conduse de profesorii 
Simion Blaga și Gheorghe Ardeleanu. 
Micii atleți nu duc lipsă de nimic, au 
la dispoziție materialele și echipamen
tul necesar. Luna trecută, o serie dintre 
cei mai buni atleți ai centrului au par
ticipat la concursul republican al 
copiilor, care s-a ținut la Brașov și unii 
dintre ei s-au remarcat ca autentice 
talente. Printre aceștia sînt: Gabriela 
Raicu, locul II la triatlon (8,2 sec la 
60 m, 5,19 m la lungime și 8,44 m la 
greutate) și Dan Costandache, care 
s-a clasat pe locul VII din 25 de con- 
curenți. Este interesant de amintit că 
cei doi profesori, antrenori ai centrului, 
sînt ajutați în munca lor de o serie de

RAID ANCHETĂ

atleți fruntași ai clubului Dinamo și de 
la Ș.S.E. Numărul elevilor care frecven
tează centrul ar putea fi însă mult mai 
maTe, dacă profesorii de educație fi
zică din școlile orașului ar respecta 
angajamentul luat la cercul pedagogic 
de a selecționa pentru centrul de ini
țiere copii cu calități pentru atletism.

Trebuie să mai amintim că în cadrul 
Ș.S.E. funcționează și centre de inițiere 
la volei și handbal. Iar nu de mult a 
luat ființă un centru de inițiere la 
baschet. Viitorii baschetbaliști au fost 
aleși dintre tineri din clasele V—VIII 
care au calități deosebite pentru acest 
sport: talie înaltă, îndemînare, viteză.

LA ROMAN TREBURILE NU 
MERG CUM TREBUIF

Cochetul stadion de lîngă frumosul 
parc din Roman este locul de întîlnire 
a tinerilor atleți din localitate. Noi, de 
pildă, cînd am fost pe stadion — atît 
dimineața cît și după-amiază — pista 
de alergare, sectoarele de aruncări cît 
și terenul de joc erau ocupate de ti
nerii atleți ai Școlii sportive UCFS din 
oraș. I-am văzut pregătindu-se cu asi
duitate pe elevii cunoscutului antrenor 
Constantinescu-Nehoi. Mulți dintre ti
nerii lui atleți au pornit cu succes pe 
drumul afirmării. Unii dintre ei, cum 
sînt de pildă, Elisabeta Baciu, Rodica 
Țarălungă, Alisa Melinte, Radu Cons
tantinescu au frumoase perspective și 
deja sînt creditați cu rezultate bune.

L-am întrebat pe antrenorul Constan
tinescu cum funcționează și cum con
tribuie centrul de inițiere la atletism 
Ia mărirea numărului atleților din sec
ție, despre care ne vorbise cu puțin 
timp în urmă tov. Ion Cizmaru, pre
ședintele consiliului orășenesc UCFS. 
Spre surprinderea noastră, interlocuto
rul nu știa de existența acestui centru, 
deși în scrițrtele organului UCFS el 
figurează ca unul dintre antrenorii cen
trului. Deci, Ia Roman, în mod practic 
nu există centru de inițiere la acest 
sport. Consiliul orășenesc UCFS a „or
ganizat" centrul de inițiere doar pe 
hîrtie. Activiștii consiliului au conside- 

clubul Oțelul și unde micii fotbaliști 
au ocupat locul 2 : „Probabil știa tov. 
președinte P. Godirac sau secretarul" 
ne-a spus tov. N. Simu (n.n. plecați 
de cîteva zile din localitate ? !)

Considerăm că indiferența cu care 
este privită în prezent activitatea spor
tivă la asociația Metalosport Galați are 
și explicații:

1. Rezultatele bune obținute în anii 
precedenți i-au făcut pe tovarășii din 
cadrul consiliului să se culce pe laurii 
succeselor.

2. Activiștii clubului orășenesc nu 
controlează și nu îndrumă suficient ac
tivitatea asociației.

Faptul că terenurile de sport nu sînt 
corespunzătoare își găsește de aseme
nea explicația tot în nepăsarea care a 
cuprins consiliul.

Este necesar ca C.S.O. Galați să a- 
corde mai mult sprijin activității spor
tive în această mare asociație sportivă, 
să-i urnească puțin din loc pe membrii 
consiliului asociației. A sosit timpul 
ca lucrurile să fie îndreptate, iar con
siliul regional UCFS să răspundă și să 
ia măsuri cît mai curînd.

T. SIRIOPOL-corespondcnt 

rat că dacă există o secție de perfor
manță formată în marea ei majoritate 
din elevi, se formează în mod automat 
și un centru de inițiere. Este adevărat 
că antrenorul Constantinescu aduce pe 
stadion de două-trei ori pe an un 
număr mare de copii, dintre care se
lecționează cîțiva tineri cu aptitudini 
pentru atletism, dar aceasta nu înseam
nă un centru de inițiere unde copiii 
primesc o pregătire sistematică și unde 
se face mai întîi o selecție riguroasă.

La fotbal există un centru de pregă
tire, dar ședințele de instruire se țin 
sporadic și nu după un program bine 
alcătuit, sub motivul că copiii sînt în 
vacanță. Nu putem fi de acord de 
aceea cu această explicație, deoarece 
am văzut pe străzile orașului zeci de 
copii care bateau mingea. De ce nu 
pot fi ei strânși pe stadion și sub în
drumarea unui profesor de educație 
fizică sau a vreunui instructor cei mai 
buni dintre ei să fie pregătiți metodic. 
Lipsa de preocupare pentru micii fot
baliști se reflectă de fapt și în situația 
precară în care se găsește fotbalul din 
oraș, o singură echipă în „regiune" și 
aceea cu slabe rezultate. Ne miră faptul 
că pe lîngă cele două mari asociații 
sportive Laminorul și I.M.R., cu un 
mare număr de tineri, nu s-au consti
tuit centre de pregătire măcar la fot
bal.

La ștrandul orașului unul dm cele trei 
bazine a fost pus la dispoziția orga- 
i.ului UCFS în fiecare zi, înainte de 
masă. Cu toate acestea, centrul de în
vățare a înotului nu funcționează. S-au 
făcut înscrieri, s-a fixat instructorul 
dar copiii învață înotul fiecare pe unde 
poate și... cum poate...

-ft-

Din cele relatate mai sus reiese că 
organele UCFS din orașul Bacău se 
preocupă de pregătirea „schimbului de 
mîine", antrenând copiii cei mai talen
tați în practicarea sportului, poarta de 
intrare fiind centrele de inițiere. La 
Roman, în schimb, organul orășenesc 
UCFS privește lucrurile cu multă su
perficialitate, mulțumindu-se doar cu 
înființarea centrelor în cadrul unor șe
dințe fără să pregătească temeinic a- 
ceste centre, să le controleze și mai 
ales să le îndrume în mod practic pe 
teren. Două consilii UCFS, două feluri 
de a privi munca, de a rezolva sar
cini importante ale mișcării sportive.

TOMA RĂBȘAN 
COSTIN CHIRIAC

PRONOSPORT 
1-1-2 

PRONOSPORT
In programul concursului Prono

sport de duminică își dau întîlnire 
echipele care sînt programate în etapa 
a Il-a a „Cupei de vară". Acest con
curs oferă participanților întîlniri 
echilibrate și interesante care pot 
aduce surprize.

Iată programul complet al concursu
lui de duminică :

Textila Buhuși — C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul Piatra Neamț — Dinamo 

Bacău
Rapid Mizil — Flacăra Moreni
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgo- 

viște
Gaz metan — Faianța Sighișoara 
Textila Sf. Gheorghe—C.S.M. Sibiu 
Jiul Petrila — Minerul Deva 
Metalul Hunedoara — Minerul 
Lupeni
A.S. Aiud — Industria sîrmei C. 

Turzii
Clujana — Arieșul Turda 
C.S.M. Reșița — C.F.R Arad 
Vagonul Arad — Electromotor Ti

mișoara
© Continuăm să vă informăm asu

pra prezentării cîștigătorilor de auto
turisme oferite la concursul Sport- 
expres trimestrul II. Pînă acum s-au 
prezentat următorii cîștigători :
— Cucu Gh. Aurel din Huși 1 FIAT 
1100 F
— Kun Valdemar din Brașov 1 FIAT 
1100 F
— Moscu Manuela din București 
1 FIAT 1100 F
— Gafar Seifedin din Medgidia 1 FIAT 
1100 D
— Epure Nofie, com. Rusăneștii de 
jos, raion Corabia, reg. Oltenia 
1 TRABANT-COMBI
— Florescu N. Gheorghe, corn. Dedu- 
lești, raion Pitești, reg. Argeș 1 TRA
BANT-COMBI

• Anunțăm participanții la Loto 
și Pronoexpres că tragerile din săp- 
tămîna viitoare vor avea loc după 
cum urmează:

Pronoexpres 4 august, Ia Sinaia 
Loto 6 august, la Predeal.
Rubrică redactată de Lolo-Prono- 

sport.



17 țări la startul 
campionatului mondial universitar de șah

Duminică va avea loc la Sinaia 
deschiderea festivă a celei de a 
XH-a ediții a campionatului mon- 
aial universitar de șah pe echipe, 
.ntrecerea reunește participanți din 
17 țări : Anglia, Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Da
nemarca, Finlanda, R.D. Germană, 
îzrael, Olanda, Scoția, Suedia, Tu
nisia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. Echipele vor fi repartizate în 
grupe preliminare, primele clasate 
urmînd să se întreacă în cadrul 
turneului final, care va desemna 
pe cîștigători.

Echipa țării noastre urmează să

ia formă definitivă la sfîrșitul aces
tei săptămîni. Ea va avea în frunte 
pe campionul mondial de juniori, 
maestrul emerit al sportului Florin 
Gheorghiu, ceilalți componenți ai 
echipei urmînd să fie desemnați 
dintre maeștrii Vasile Georgescu, 
Miron Nacu, Carol Partoș, Mircea 
Pavlov, Traian Stanciu ș.a.

Prima rundă a preliminariilor 
este programată în după-amiaza 
zilei de duminică, în urma ședinței 
tehnice de tragere Ia sorți și a 
festivității de deschidere. întrece
rile au loc în sala cazinoului din 
Sinaia.

Crișul Oradea a debutat cu o victorie
în turneul din Polonia

Fotbaliștii de la Crișul Oradea și-au 
început miercuri turneul de trei me
ciuri pe care-1 întreprind în Polonia. 
Crișul a susținut primul său joc la 
Lodz, în compania formației locale

L.K.S., pe care a învins-o cu 1—0.
Viitoarele meciuri ale Crișului: cu 

Granat Skarzysko (25 iulie) și Odra 
Opole (28 iulie).

Tenismenii români conduc 
în prima întîlnire din „Cupa Galea“

BUDAPESTA 23 (prin telefon). — fn 
capitala R. P Ungare au început între
cerile zonei a treia a „Cupei Galea", la 
tenis. In meci preliminar echipa Elve. 
ției a eliminat pe cea a Luxemburgului 
cu scorul de 4—1, califieîndu-se astfel 
pentru jocul cu echipa României.

Turneul internațional de polo de lu București
(Urmare din pag. 1)

lăsînd inițiativa oaspeților. Apoi, câteva 
ezitări ale apărării, tot atîtea momente 
de neatenție ale lui Cbeța și, după

corespondență din Berlin

MULTE NUME NOI 
IN LOTURILE R. D. GERMANE 

PENTRU „EUROPENELE"
DE LA SNAGOV

Cea mai bună performanță din ultimii 
ani a caiaciștilor și canoiștilor din R.D. 
Germană a fost cea înregistrată în 1963 
la campionatele mondiale de la Jajce, 
unde sportivii noștri s-au clasat pe locul 
III în clasamentul pe națiuni, după pu
ternicele reprezentative ale României și 
U.R.S.S. După această comportare re
marcabilă, anul olimpic 1964 nu a fost 
prea fructuos, pentru că în întîlnirile 
preolimpice de selecție cu sportivii din 
R.F.G., o singură ambarcațiune, cea a 
lui Eschert (care a devenit campion 
olimpic) a luat drumul spre Tokio.

Acum, gîndurile canoiștilor și caiaciș
tilor din R.D.G. se îndreaptă spre „euro- 
penele« de la Snagov. în acest an, pre
gătirile pentru campionatele continentu
lui au început moi devreme decît anul 
trecut și, ca urmare, sportivii fruntași 
din R.D.G. au luat startul în numeroase 
concursuri care au avut loc în Suedia, 
Danemarca. Polonia, Cehoslovacia. Cu 
acest prilej sportivii R.D. Germane au 
avut posibilitatea să-și studieze adver
sarii. făcînd o primă cunoștință cu vi
itorii concurenți de la Snagov. Sportivii 
noștri au obtinut numeroase victorii în 
aceste întreceri, dar forma lor nu a fost 
confirmată cu prilejul ultimei regate de 
la Grunau, cind putem spune că pentru 
ei a fost mai multă umbră decît soare... 
Mă refer la unele insuccese ale echipa
jelor cu experiență și rutină internațio
nală de la care, în mod firesc, așteptam 
cu mult mai mult. Un singur exemplu : 
medialiații cu argint de la Jajce la caiac 
2 pe 1 000 m, (Lange, Krause) au termi
nat pe locul 8 1

Federația de specialitate a alcătuit lotu
rile care se vor deplasa la Snagov : 
Iată-le : CANOE — Eschert, Miiller, Wag
ner (la simplu), Maletzki — Harpke și 
Mehlberg — Ulrich (la dublu) ; CAIAC — 
Frenzel, Ebeling, Holzvoigt, Karbe, Nied- 
rig. Finger, Wenzke, Will, Seibt, Kie
drich, Josuks, Lange, Krause și alțl trei, 
care pînă acum nu au fost desemnați. 
Repartizarea pe probe se va face înain
tea campionatelor europene : FEMEI : 
Niisner, Kobus, UIze, Pohland, atît la 
patru cit și Ia dublu.

Și acum, să vedem care sînt șansele 
sportivilor din R.D.G. Pe 1 000 m, Jiirgen 
Eschert este, după mine, favorit, cu toate 
că el personal nu este mulțumit de for
ma arătată în acest an. îmi bazez afir
mația pe faptul că la Grunau el a făcut 
o cursă excelentă pe 10 000 m, care i-a 
dezvăluit cu prisosință marile sale posi
bilități. Echipajul de caiac 4 (Niedrich, 
Karbe, Holzvoigt, Finger) care la Jajce 
a pierdut de puțin întrecerea cu echipa
jul maghiar, este hotărît să obțină un 
rezultat hun. Al doilea K 4 este mai slab: 
Wenzke,* Will, Zeibt, Kiedrich — sportivi 
tineri, cu perspective, dar în. prezent, fără 
șanse la locurile fruntașe.

Zilele trecute am stat de vorbă cu an
trenorul federal Karl Heinz Wozniak, 
care cu ani în urmă a fost un excelent 
caiacist de slalom. El ne-a declarat ur
mătoarele : „Lacul Snagov este foarte 
cunoscut sportivilor noștri. In prezent 
studiem curenții apei și direcția vîntu- 
iui — elemente care influențează în mare 
narte comportarea sportivilor — pentru 
a găsi tactica cea mai bună de concurs. 
In alcătuirea echipajelor .avem unele 
greutăți, deoarece mulți dintre sportivii 
vechi s-au retras, iar cei noi nu s-au 
ridicat încă la nivelul unei valori inter
naționale. Ei manifestă multă inconstanță 
si, de aceea, nu scontăm pe rezultate 
bune. Dar, surprizele nu sînt excluse, 
în orice caz, indiferent de rezultatele 
sportivilor noștri, nimic nu ne va opri 
să continuăm munca cu și mai mult 
avînt, pentru a pregăti echipe valoroase 
în vederea Jocurilor Olimpice din 
Mexic".

MANFRED SEIFERT
redactor ia ..Deutsche Sportecho’

Berlin

10 minute, tabela de marcaj indica merică). Victorie cu 6—4, dar felicitări 
4_ 2 pentru Cehoslovacia. Al treilea numai pentru jocul din ultima repriză,
„sfert" n-a adus decît golul lui Zamfi- în cel de al treilea meci al zilei,

Intîlnlrea dintre tenismenii români si 
elvețieni a debutat cu meciul Iile Năs- 
tase — Kilnsler încheiat cu victoria 
primului. Năstase a început destul de 
nesigur, dar și-a revenit spre sfîrsitul 
meciului, cîștigînd cu 4—6, 8—3. 6—4. 
Al doilea meci a opus pe Kerekeș pri
mului jucător elvețian Hollenstein. A- 
cesta a cîștigat în două seturi: 8—4, 
6—0. A urmat meciul de dublu. După o 
luptă mare, în care tonul l-au dat te
nismenii români, I. Năstase și Kerekes 
au întrecut perechea elvețiană Hollen
stein — Bordolani cu scorul de 6—4, 
I—I—S. Astfel echipa României con
duce cu 2—1, avînd nevoie de un singur 
punct în ultimele două meciuri de 
simplu, pentru a-și adjudeca victoria.

In cealaltă întîlnire semifinală, Ungaria 
conduce cu 3—o în fața Bulgariei.

FOTBAL
MIERCURI a sosit la Pekin echipa 

de fotbal Știința Cluj, care întreprin
de un turneu în R.P. Chineză. La ae
roport oaspeții au fost întîmpinati de 
Ciao Hsi-vu, director în consiliul de 
cultură fizică și sport al R.P. Chineze. 
Un grup de fotbaliști a înmînat spor
tivilor români buchete de flori. Stu
denții clujeni își vor începe turneul 
la Pekin și vor mai juca la Tien- 
Tsin, Șanhai etc. (Agerpres).

CONDUCĂTORII 'cluburilor Inter- 
nazionale Milano si Independiente 
Buenos Aires au căzut de acord asu
pra datelor meciurilor tur și retur 
ale finalei «Cupei Intercontinentale* 
la fotbal, care va opune cele două 
formații. Primul joc va avea loc la 
15 septembrie la Milano iar returul la 
22 septembrie la Buenos Aires. S-a 
precizat că în eventualitata unui al 
treilea joc, este posibil ca acesta să 
se desfășoare în Chile.

POLONIA BYTOM este cîștigătoa- 
rea grupei a 2-a a turneului inter
national de fotbal de la New York. 
Ea a întrecut în partida decisivă for
mația scoțiană Kilmarnok cu scorul 
de 2—0 (1—0). Primul gol marcat de 
Schmidt după 15 minute de iar 
Pogrezba a înscris din nou în minutul 
66 dintr-o lovitură liberă.

opoziția portarului, GrințescuCu toată
din meciul România—R. D. Germană,

rescu (3—4). De-abia 
a meciului „tineretul"

în ultima parte 
nostru a pornit

CEHOSLOVA-ROMANIA (tineret)
CIA 6—4 (1—2, 1—2, 1—0, 3—0). Arbitru : 
N. Nicolaescu (România). Au marcat : 
Chirvăsuță (3,30), Bacik (3,50), Schmuck 
(4,20), Fleșeriv (5,41 din 4 m), A. Kop 
(6,43), Bacik (8,55), Zamfirescu (11,55), 
Kladek (16,40 — autogol), Lesai (18,15) și 
Popa (18,46). Au jucat: ROMÂNIA (tine
ret): Cheța (Ciszer) — Fleșeriu, Popa: 
Zamfirescu, Karl, Țăranu, Rusu, Lesai, 
Chirvăsuță ; CEHOSLOVACIA : Kladek 
— A. Kop, Juriga, C. Kop, Bacik, Ber- 
lanski, Botlik, schmuck.

UNGARIA — SUEDIA 12—3 (2—1, 4—0, 
3—0, 3—2). Arbitru : M. Manguillot (Spa
nia). Au înscris : Rusoran (1,06, 1,37), L. 
Fjărrstad (3,22), Ddmotor (6,17), Rusoran 
(8,36), Domotdr (9,32, 9,50), Rusoran (11,41, 
12,40), Karpati (13,42), Jansson (15,51), 
Konrad III (16,03). Jansson (18,11), Kon
rad ni (18,55), Pocsik (15,23). Au jucat : 
UNGARIA : Kokeny — pocsik, Konrad 
II, Felkay, Konrad HI, Domotor, Bod
nar, Mayer. Kanizsa, Karpaty, Rusoran; 
SUEDIA : Kindblom — Jansson, Fahlen, 
Sjostrand, L. Fjfirrstad, Th. Fjărrstad, 
Andersson, Ingelsson, Falmer.

Romania — r. D. germanA 7—5 
(1—0, 2—2, 2—1, 2—2). Arbitr#: J. Dirn- 
weber (Austria). Au marcat : Grințescu 
(4,31), Zahan (5,37), Wittig (8,50), Szabo 
(9,05 din 4 m), Thiele (9,50), Szabo (12,14), 
Wittig (13,30), Culineac (14,52), Kroner 
(19,05), Thiele (19,29), Mărculescu (19,46), 
Thiele (19,59). Au jucat : ROMANIA : 
ștefănescu — Grințescu, Flroiu, Sziabo, 
Mihăllescu, Mărculescu, Kroner, Culi
neac, Zahan ; R. D. GERMANA : Fehn — 
Schlenkrich. Rusche, Thiele, Kluge, Wit
tig, Rund.

decis la atac, a asaltat pur și simplu 
poarta lui Kladek, mareînd încă 3 go
luri (o dată chiar din inferioritate nu-

va reuși... deschiderea scorului. Fază 
încheiat cu victoria jucătorilor noștri

Foto : Th. Roibu
Ungariei a întrecut comod 
echipa Suediei.

formația
(12-—3)

Programul de astăzi cuprinde urmă
toarele partide: România (tineret)— 
R. D. Germană (ora 17), ROMANIA— 
SUEDIA (ora 18) și Ungaria—Ceho
slovacia (ora 19).

G. NICOLAESCU 
AD. VASILIU

TENIS DE MASA: „Criteriul european 
de juniori", prilej de importante învățăminte
133 de tineri și tinere din 19 țări 

s-au întîlnit la Praga, în cea de a 
VIII-a ediție a „Criteriului european 
de juniori" la tenis de masă. Valoarea 
competiției a reliefat preocuparea care 
există pentru elementele tinere. Au 
dovedit o bună pregătire din toate 
punctele de vedere, reprezentanții 
U.R.S.S., Suediei, Iugoslaviei, Ceho
slovaciei și R. D. Germane. Partide ca 
Hylski—Sarkaian, Vardanian—Sarkaian, 
Balaișite—Iohansson, Anisimova—Lang 
și numeroase altele au lăsat o impre
sie plăcută prin maniera și concepția 
de joc a sportivilor. Jocul modem, de 
inițiativă, forța în atac, viteza de exe
cuție și în general mișcarea la masă 
au avut un cuvînt hotărîtor în desem
narea învingătorilor. Serviciile cu efect 
ale multor tineri nu au constituit doar 
un mijloc de a pune mingea în joc 
ci au dus — în momentele decisive — 
la obținerea punctelor dorite, facilitînd 
astfel succesele.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
• La o săptămînă după ce a corectat 

recordul european în proba de 1500 m 
(3:36.4), atletul Jiirgen May din R.D. 
Germană a stabilit pe stadionul din 
Erfurt un nou record mondial la 1000 
m plat cu timpul de 2:16,2. Vechiul re
cord era deținut de Peter Snell (Noua 
Zeelandă) cu 2:16,6 și fusese realizat 
la 12 noiembrie 1964 la Auckland. în 
tentativa sa J. May a înregistrat ur
mătoarele timpuri intermediare : 200 
m — 27,0 ; 400 m — 53,8 ; 600 m — 
1:21,6; 800 m — 1:47,8.

Noul recordman mondial, de profe
sie tipograf, este în vîrstă de 23 do 
ani. Printre spectatorii concursului s-a 
aflat și Peter Snell, care face o vizită 
în R.D. Germană. El a declarat că 
Jurgen May ar fi putut să coboare 
sub 2:16,0 dacă ar fi alergat mai ra
pid primii 400 m.

• Atletul american Max Lowe, în

vîrstă de 18 ani, a realizat la săritu
ra în înălțime rezultatul de 2,18 metri, 
ceea ce constituie a patra performan
ță mondială a anului.

• S-a anunțat că Harold Connolly, 
recordman mondial la aruncarea cio
canului, și Jay Silvester, al doilea 
performer mondial la aruncarea dis
cului, nu vor face probabil parte din 
echipa S.U.A. care va întîlni la sfîr
șitul lunii iulie la Kiev selecționata 
U.R.S.S. Ambii sportivi au suferit ac
cidente și nu se vor putea restabili 
în. timpul necesar.

• Rezultate din concursul interna
țional de atletism de la Berlin : 200
m : Schroter (R.F.G.) 21,4 ; 800 m :
Crothers (Canada) 1:49,3 ; 3 000 m 
obstacole : Schorr (R.F.G.) 8:54,2 ; 
1500 m : Grelle (S.UA.) 3:44,0 ; 5000 
m : Mills (S.U.A.) 13:41,4 ; 400 m 
garduri : Whitney (S.U.A.) 51,3.

Singura explicație a valorii atinse 
de cei clasați pe primele locuri constă 
numai în pregătirea continuă, conș
tiincioasă și perseverentă, ca și în vo
lumul mare de lucru. Toate acestea 
aplicate la o selecție judicioasă aduc 
satisfacții mari.

Competiția de la Praga a arătat, în- 
tr-o anumită măsură, și valoarea la care 
se află cei mai buni reprezentanți ai 
tinerei noastre generații la tenis de 
masă. Dacă cu echipa de fete Carmen 
Crișan—Viorica Ivan (care mai au cîți- 
va ani de juniorat) se poate spera pen
tru viitor la locuri fruntașe, la băieți, 
perspectiva — pentru moment — nu 
ne este la fel de favorabilă. Peste ni
velul celorlalți componenți ai lotului 
nostru, la Praga, s-au ridicat Carmen 
Crișan (o tînără de 13 ani și jumă
tate) și Silviu Dumitriu, campionul 
țării de juniori. La aceștia doi s-a vă
zut pe tot parcursul concursului o 
pregătire generală bună, pe toți fac
torii antrenamentului. In schimb, com
portarea celorlalți, Viorica Ivan, Păun 
și L. Simandan a fost „marcată" de 
inconstanță, uneori lipsă de convin
gere, nervozitate excesivă, gesticulări 
la masa de joc, ceea ce demonstrează 
o serie de lacune în procesul instruc- 
tiv-eduoativ al acestor tineri. Ei vor 
trebui să muncească mult pentru înlă
turarea deficiențelor.

In general, ediția recentă a „Criteriu
lui european de juniori" a fost plină de 
învățăminte pentru sportivi, car- hre 
buie să înțeleagă că participare^ ' 
tientă, cu tot simțul de răspundere este 
un principiu de bază al pregătirii. In 
ceea ce ne privește pe noi, antrenorii 
(subsemnata și prof. Nicolae Angelescu), 
competiția ne a fost utilă pentru o- 
rienlarea. metodică viitoare. învățămin
tele căpătate cu acest prilej Ie vom 
împărtăși și celorlalți colegi pentru a 
lua împreună măsurile care se impun.

GETA PITICĂ
antrenor

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
CAMPIONATUL DE CICLISM 

AL U.R.S.S.
Campionatul ciclist unional în cursele 

cu antrenament mecanic (alergare în 
spatele motocicletei) a fost cîștigat a- 
nul acesta de Oleg Prokopenko, care a 
străbătut într-o oră 71,250 kilometri. 
Pe locurile următoare s-au clasat Ivan 
Laptev și Nikolai Kobzev. Noul cam
pion, în vîrstă de 
pentru prima oară 
tatea sa sportivă.

MEMORIALUL
Tradiționalul turneu internațional de 

șah „Memorialul Capablanca" se des
fășoară anul acesta în luna august la 
Havana și va reuni mari maeștri și

29 de ani, cîștigă 
o cursă în activi-

CAPABLANCA

maeștri internaționali din 15 țări. Prin
tre participanți se află marii maeștri 
Gheller și Holmov (U.R.S.S.), Szabo și 
Bilek (R.P.U.), Ivkov (R.S.F.I.), Stalil- 
berg (Suedia), Larsen (Danemarca), 
Dener (Olanda), Pachmann (R.S.C.), 
Uhlmann (R.D.G.). Țara noastră va fi 
reprezentată de maestrul internațional 
Victor Ciocîltea.
L. SOBKO ÎNVINGĂTOR 1N ANGLIA

Cursa ciclistă de 4 etape desfășurată 
în Anglia a revenit alergătorului so
vietic Leonid Sobko. Traseul total, în 
lungime de 186 kilometri (etapele dis
putate pe traseu muntos au măsurat 
între 30—50 kilometri), a fost par
curs de învingător în 5 h 26:08,0. 
Premiul cățărătorilor au fost cîștigat

de un alt concurent sovietic, Iuri 
Pomimov.
RECORDURI ALE CICLIȘTILOR 

CHINEZI
Cicliștii din R. P. Chineză au sta

bilit trei noi recorduri naționale în ca
drul concursului pe velodrom desfă
șurat la Pekin, fn proba de urmărite pe 
echipe a fost realizat timpul de 5:03,7, 
la urmărire individuală Wan Ping a 
marcat 5:10,4, iar la viteză Cian Lu- 
hua a parcurs ultimii 200 de metri în 
11,3.
JOCURILE SPORTIVE AFRICANE

La Brazzaville au continuat Jocurile 
sportive africane. în cadrul întreceri
lor de atletism sportivul Keino (Kenya)

a obținut în calificările probei de 5 000 
metri excelentul rezultat de 13:38,0. 
Proba de triplu salt a fost cîștigată 
Segui Kragbe (Coasta de Fildeș) 
16,32 metri iar la lungime femei a 
șit învingătoare Annum (Ghana) 
5,63 metri.

’ TURUL IUGOSLAVIEI

de 
cu 
ie- 
cu

început cel dc al 21-lea tur ciclistA
al R.S.F. Iugoslavia, la care participă 
105 concurenți rcprezentînd 11 țări. 
Prima etapă desfășurată pe ruta 
Ljubljana—Porloroj (135 km) a fost cîș
tigată de alergătorul iugoslav Bilici cu 
timpul de 3 h 06:05,0.

1 ' Redacția și administrația: str Vasile Conta or. 16 teletoo 1110 05, Interurban 72 și 286 Telex: sportrom buo. 180. lipanii: L P. .Informația', sil. Bcezoianu 23- 25.
PREJLL ABONAMENTULUI: I lună: 6.50 iei 1 3 luni: 19,50 lei; 6 luni; 39 lei » l an ; 78 lei. 40356

S.UA

