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Realizarea la timp a lucrărilor de investiții și construcții de 
baze sportive-sarcină principală a organelor și organizațiilor UCFS

..Cupa
o importantă competiție

A. LĂPTOIU 
vicepreședinte al Uniunii 

de Cultura Fizica și Sport

Grija pentru continua 
dezvoltare a mișcării spor
tive din țara noastră se 
manifestă sub diferite 
forme, oglindind importanța 
pc care partidul și guver
nul o acordă acestei activi
tăți. Sprijinul tot mai mare 
pentru creșterea bazei mate
riale a sportului se face 
simțit, an de an. prin noi 
și importante obiective.

Directivele celui de-al 
IX-Iea Congres al Partidu- 
ui Comunist Român prevăd 
rentru actualul plan cinci- 
lal fonduri de investiții 
lestinate sportului de două 
iri mai mari în comparație 
ti perioada anterioară.

Primul an al planului 
incinal a fost bogat în rea- 
izări. S-a dat în folosință 
ala sporturilor din Cluj, 
■au terminat noi săli de 
ntrenament la  ,
alați. Timișoara, Brașov, 
tunedoara. ‘
rntinuat 
icrările 
raiova, 
rucția 
rașov, 
ări 
alați, 
heorghiu-Dej, 
icurești, Cîmpulung, Arad.

anul 1967, pe lingă lu-

Craiova,

etc. AuCluj
în ritm susținut 

stadionul din 
început eon- 

din

la 
a 
stadionului 

precum și alte In
ia Piatra Neamț,

Orașul Gheorghe 
Bîrlad,

Mucheta grupului de construcții sportive ce se vor realiza în parcul „23 August*. In stingă — sală de atletism; 
in dreapta — bazin acoperit de înot de dimensiuni olimpice; în fund — bazin acoperit pentru sărituri. Proiectul a fost 

la I.P.B., de către arh. Eugen Cosmatu fi arh. Mihaela Crăifoleanurealizat
Foto : A. Neagu

internațională la scrimă

crările ce urmează a fi 
continuate sau terminate, 
vor fi deschise noi șantiere 
importante.

Astfel, în orașul Bucu
rești, în cadrul Complexu- 

t“ se 
obiective 
amplasa- 
acoperite 
altul de 
destinate

a doua 
să în- 

sala de 
cu

lui sportiv »23 August1 
vor realiza 3 
grupate pe același 
meat : 2 bazine 
(unul de înot și 
sărituri), ambele 
numai antrenamentelor, și o 
sală de atletism în care sc 
amenajează o pistă eliptică 
de 150 m, pentru alergări 
în sezonul rece. Se prevede,

de asemenea, ca în 
jumătate a anului
ceapă lucrările la 
sport din Timișoara, 
condiția ca Sfatul popular
al regiunii Banat să nu
schimbe amplasamentul a-
probat, pentru 
realizat proiecte 
tare cu căldură 
electrică.

La 
anul 
înot 
siuni
dul Tineretului din Capi-

care s-au 
de alimen- 
și energie

va realiza 
bazin de 
cu dimen-

Reșița se 
acesta un 
descoperit, 
olimpice, iar la ștran-

(Continuare în pag. a 3-a)

Campionatul republican pe echipe
cea mai importantă competiție

a atletismului nostru
In 6 localități din țară 

se vor desfășura la sfîrși- 
lul acestei săptămîni între
cerile din cadrul celei mai 
importante competiții ma
terne a atletismului nostru 
— CAMPIONATUL RE
PUBLICAN PE ECHIPE.

Prima etapă a campio
natului programează ur
mătoarele întîlniri: BUCU
REȘTI — Stadionul Di
namo: Dinamo—I.C.F.—
Rapid; Stadionul Republi
cii: Bacău — Argeș —
Steaua: TIMIȘOARA: Ba
nat—Broșov—Cluj (în ca
tegoria A); iPLOlEȘTI : 

Ploiești — Hunedoara — 
Progresul Buc,; ORADEA: 
Crișana—Iași—Mureș-Au- 

tonomă Maghiară; BUCU
REȘTI — Stadionul Re
publicii: Metalul—Galați— 
Oltenia (în categoria B, 
seria I) ; GIURGIU: Reg. 
București — Dobro gea; 
BAIA MARE: Maramureș— 
Suceava (în categoria B, 
seria a Il-a).

In programul întrecerilor 
figurează următoarele pro
be: bărbați: 100 m, 200

m, 400 m, 800 m, 1500 
m. 5 000 
km marș, 
3 000 m 
prăjină, 
greutate, 
can ; femei : 100 m, 200 m. 
400 m, 800 m, 4x100 m, 80 
mg, înălțime, 
greutate, disc,

Au drept de 
atleții seniori, 
vîrsta de 28 de ani (năs- 
euți in 1939), care au în
deplinit cerințele categoriei 
a III-a de clasificare. Ce
lor care au depășit vîrsta 
de 28 de ani li se cere să 
fie clasificați la categ. a 
Tl-a, iar juniorilor li se 
cere să aibă rezultate echi
valente categ. I pentru a- 
ceastă grupă de vîrstă. In 
timpul întrecerilor, pentru 
a putea primi punctele e- 
chivalente locului din cla
sament (I—5 p, II—3 p, 
III—2 p, IV—1 p; la șta
fete 1—4 p și II—1 p) 
alteții trebuie să realizeze, 
la fiecare întîlnire, rezulta-

m. 4x100 m, 10 
110 mg, 400 mg, 

obst., înălțime, 
lungime, triplu, 
disc, suliță, cio-

lungime, 
suliță, 
participare 
pînă la

(Continuare în pag. a 7-a)

Turneele finale ale campionatelor
ia Budescu (Rapid București) a 
zat zilele trecute un nou record 
blican de junioare la 400 m:

s. Ea va participa la meciul 
imo—I.C.F.—Rapid, din cadrul 

primei etape
Foto : R. Vilara

După fixarea de către JF.R.V. a 
locului și a datelor desfășurării tur
neului final al campionatului repu
blican de senioare (Bacău, 5—7 mai), 
au fost stabilite și acelea ale tur
neului final al întrecerii pentru tit
lul de campioană masculină de vo-

NE VOR VIZITA DOUA ECHIPE DE FOTBAL 
DIN R.D. GERMANĂ

în a doua jumătate a lunii viitoare, mai precis 
între 18—24 mai, două echipe din R. D. Germană 
— Dynamo Dresda șl Dynamo Berlin — vor efectua 
fiecare cite un turneu de trei jocuri în țara noastră. 
Ele vor evolua la Brașov, Pitești, Cluj și Arad. 
Programul meciurilor va fi definitivat ulterior.

Sala Floreasca va găzdui sîmbă- 
tă și duminică cel mai important 
concurs internațional al anului la 
floretă băieți, dotat cu „Cupa Gau- 
dini“. La tradiționala întrecere 
participă reprezentativele Franței, 
Italiei, Ungariei și României. In 
componența reprezentativelor oas- 
pe fac parte trăgători reputați ca: 
Daniel Revenu, Jacques Dimont, 
Pierre Rodocanachi, Gilles Bero- 
latti, Bernard Talvad, Pasquale La 
Ragione, Nicola Granieri, Alflo 
Mazzullo, Pierro Bruno, Sandor 
Szabo, Jeno Kamuty, Laszlo Ka- 
muty, Laszlo Nyomarkai.

La acest concurs țara noastră va 
participa cu cei mai în formă tră
gători remarcați cu prilejul ulti
melor competiții, printre care : Io
nel Drimbă, Iuliu Falb, Mihai Tiu, 
Ștefan Haucler, Ștefan Weissbock- 
Ardeleanu și alții.

Sîmbătă vor avea loc întrecerile 
individuale iar duminică cele pe 
echipe.

„CUPA DAVIS“

prima 
istoria

Pentru 
oară în 
„Cupei Davis“, tra
diționala competi
ție care desemnea
ză în fiecare an 
cea mai bună echi
pă de tenis din lu
me, se întîlnesc în 
fața fileului alb 
jucătorii reprezen
tativelor României 
și Belgiei. Cele 
două țări figurea
ză alături pe ta
bloul 
pene, 
grupă 
ți ei. 
manii 
belgieni se decide 
cine va păși în tu
rul doi al întrece
rii, pentru a întîlni 
formația 
toare din 
Spania — 
programat 
Sebastian, 
sfîrșitul a 
săptămîni.

întîlnirile pen
tru „Cupa Davis" 
s î n t interesante 
poate și pentru motivul că 
poartă un caracter elimina
toriu. Pe distanța a cinci 
meciuri (2 simpluri, 1 dublu, 
2 simpluri) se decide carie
ra unei echipe, care poate 
rămîne — spectatoare dnpă 
primul tur, sau »ă meargă

zonei euro- 
în prima 

a competi- 
între tenis- 

români și

învingă- 
meciul 

R.A.U., 
la San 
tot la 
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Tenismanii belgieni, la antrenament: Henri de Coninck (conducătorul echi
pă ), Claude de Gronckel, Eric Drossart fi Patrick Hombergen ■— de la 

stingă la dreapta
Foto î N. Aurel

republicane ie volei (seniori)
lei a tării la seniori. El se va dis
puta în zilele de 16—20 mai, l> 
București, cu participarea echipelor 
care vor încheia pe primele 6 locuri 
în clasament returul Întrecerii din 
categoria A.

pînă în finală... Aci, sortii 
au și ci un rol decisiv. Să 
ne amintim că numai în ul
timii ani am fost mereu ur
măriți de neșansă, fiind 
opuși de două ori reprezen
tativei sud-africane, iar ul
tima oară a trebuit să jucăm 
cu Franța, la Paris.

La actuala ediție, perspec
tivele echipei române par a 
fi mai favorabile. Fără a 
minimaliza posibilitățile oas
peților noștri belgieni, Un 
calcul icomparativ al ulti
melor rezultate înregistrate 
de membrii celor două for-

RADU VOIA
o - '

La volei: Progresul Brăila— 
Dinamo București 0-3

La Brăila, formația locală 
Progresul a constituit o 
pradă ușoară pentru dina- 
movlștjj bucureșteni. Oas
peții AU eîștigat cu 8-0 (4, 
6, 11), vădind multă fante
zie de joc, în timp ce gaz
dele au prezentat defici
ențe serioase, mai ales în 
apărare. Au condus C. Ar- 
mășescu și N. Ursulescu - 
București. (N. Costin - co- 
resp. principal).
• IERI LA BAIA MARE, 

Minerul — Politehnica Ga- i_n r» o ha a o\



Unde se joacă copiii
în obiectiv: magistrala Nord-Sud

domnea voastră?es;

Unde fac sport copiii dumneavoastră ? întrebarea 
anchetei noastre am pus-o și tovarășilor ION ORBAN, 
vicepreședinte al Sfatului popular al raionului N. Bal- 
cescu, și NICOLAE STOICESCU, șeful secției spații verzi.

REDACTORUL: Pentru a fl mai Ia... obiect, propunem, 
de pildă, Să vorbim despre magistrala NORD-SUD, în 
porțiunea cuprinsă între Piața Unirii și Liceul „Gh. 
Șincai". Din calcule estimative rezultă că in blocurile 
cuprinse pe această arteră, ca și în cele învecinate, 
locuiesc mai bine de 2 000 de copii. Iar ca posibilități de 
joacă, ei nu au la dispoziție decît trei spații de recreare. 
Considerați că numărul lor este suficient ?

Tov. ORBAN: Desigur că nu! Tocmai de aceea, în 
vederile noastre se află crearea, încă în acest an, a altor 
asemenea spații. Și anume: în spatele blocului 6, intre 
blocurile 7—8 șl în fața blocurilor 9—10. Ele vor fi pre
văzute cu leagăne, bărcuțe, balansoare rotative și o serie 
de alte accesorii. Extinzînd conținutul întrebării, aș vrea 
să menționez că vom amenaja în raion, anul acesta, un 
număr de 21 de spații de joacă pentru copiii de vîrstă 
preșcolară, iar alte 32 vor fi reamenajate.

REDACTORUL : Dar pentru ceilalți, pentru școlari ?...
Tov. N. STOICESCU: Pentru copiii de vîrstă școlară 

s-a luat inițiativa amenajării, în curțile unor școli gene
rale, ca de exemplu nr. 99 — aflată chiar în perimetrul 
magistralei NORD-SUD — 111, 122 și altele, terenuri de 
volei, baschet, handbal, fotbal, a unor sectoare pentru 
atletism. Aș mai aminti aici că, în același scop, curtea 
Școlii generale nr. 102 a fost complet asfaltată. Asemenea

Pe urmele
materialelor publicate

TKEZIȚI-I DIN SOMN...

Intirzierea față de „ora" gimnas
ticii mondiale este parcă tot mai mare — se scria într-un articol în 
care se analiza stadiul dezvoltării 
acestui sport în țarra noastră.

Federația de specialitate recunoaște 
justețea criticilor din acest material, 
menționind, totodată, și alte lipsuri 
care' persistă in gimnastică. De pildă, 
în răspunsul pe care l-am primit de 
la F R.G. se spune: „Există cluburi 
care nu dovedesc o suficientă preo
cupare pentru activitatea secțiilor 
respective, ca de pildă C.S. Școlar 
București, C.S.M. Reșița, școlile spor
tive nr. 1, 2, 3 din București, Pe
trolul Ploiești, Farul Constanța. Di
namo Brașov ș.a. care — în ciuda 
condițiilor pe care le au — nu acor
dă suficientă atenție pregătirii girn- 
naștilor. De asemenea, comisiile re
gionale trebuie să fie mai active și 
să impulsioneze activitatea secțiilor. 
Așteptăm o muncă mai .... 
din partea comisiilor de gimnas
tică din orașul București și regiu
nile Cluj, Brașov, Oltenia, Crlșa- 
na, Argeș. Iași, Ploiești etc.-’.

Prin urmare, Federația de spe
cialitate cunoaște lipsurile existen
te și a pus „degetul pe rană“ Ea 
nu ne răspunde, însă, la un lucru 
esențial: Ce .măsuri are de 
ia pentru a „trezi" t,.—™ 
comisii adormite 7

eficientă

gînd 
aceste secții

să
Și

ȘI ACUM, LA TREABA

5123, sub titlul
Iucru“ «a cri-

în numărul nostru 
„Lipsește un singur tica faptul că tinerii din comuna 
Dirvari (raionul Ploiești), deși dor
nici să facă sport nu au această 
posibilitate deoarece consiliul aso
ciației sportive Recolta ii tratează cu 
o totală indiferență. Cițiva membri 
al consiliului raional UCFS Ploiești 
s-au deplasat în comuna Dirvari 
luînd măsuri eficiente. iată, de alt
fel, răspunsul forului sportiv raional 
din Ploiești: „Am convocat mem
brii asociației sportive Recolta, care 
în adunarea generală au ales un 
nou consiliu al asociației sportive. 
Nu peste mult timp s-a trecut la 
reamenajarea terenului sportiv șl 
Ia întocmirea unui plan de măsuri 
care sa angreneze într-o activitate 
continuă pe tinerii sportivi ai aso
ciației. S-au luat, de asemenea, mă
suri ca din fondul alocat pentru ac
tivitatea cultural-sportivă să se pro
cure o nouă garnitura de echipa
ment sportiv".

Noi nu vă putem ura decît spor 
la muncă și cit mai multe succese 
în activitatea sportivă viitoare t

HULIGANILOR PEDEAPSA 
CUVENITA

„Comisia de volei din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, luînd 
tn discuție articolul apărut în „Spor
tul popular" din 15 aprilie 1967 sub 
titlul „Huliganilor pedeapsa prevă
zută în Codul penal" înfierează cu 
hotărîre și indignare faptele săvîrșt- 
te cu ocazia meciului de volei Uni
versitatea Timișoara — Medicina 
București, asupra arbitrului Sav« 
Radu din Brașov, și solicită forurile 
competente să la măsuri exemplare 
împotriva huliganilor.

Considerăm că se vor pune ca
păt manifestărilor de acest gen, 
care nu fac cinste mișcării noastre 
sportive".

Scrisoarea este semnată de pre
ședintele și secretarul Comisiei re
gionale de volei din Tg. Mureș.

SPORTUL POPULAR
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amenajări vor fi e- 
fectuate și în alte 
școli: 97, 103, 189.
REDACTORUL: 

Foarte bine I Numai 
că asemenea amena
jări nu fac decît să 
rezolve 
școlilor

problemele 
respective,

legate de desfășuraxea orelor de educație fizică și de ac
tivitățile educative. Unde se joacă elevii atunci cînd nu 
sînt în școală ?

Tov. ORBAN : Duminicile și în anumite zile din cursul 
săptăminii, problema se rezolvă, in parte, tot prin inter
mediul terenurilor sportive din incinta școlilor, cu pri
lejul organizării unor competiții pe clase. In același timp, 
preconizăm crearea unor mici parcuri sportive. De pildă, 
cel de la „Faraudo", situat pe șos. Giurgiului, cu posibili
tăți de practicare a voleiului, baschetului, handbalului și 
fotbalului redus. Asemenea parcuri intenționăm să ame
najăm în cit mai multe zone ale raionului, îndeosebi in 
cele cu mare aglomerație.

Fiindcă am abordat o asemenea problemă, aș vrea să 
relev și o serie de greutăți, unele obiective, altele mai 
puțin... Și pe magistrala Nord-Sud și în alte sectoare ale 
raionului, o serie de locatari, din păcate neidentificați, 
au demontat anul trecut, cu de la sine putere, aparatele 
de joacă sau, pur și simplu, le-au distrus ! ? In alte 
cazuri ni s-a cerut să amenajăm spații de joacă ; apoi, 
după darea lor în folosință, aceiași solicitanți ne-au cerut 
să Ie reprofilăm pe zone verzi, motivind că spațiile de 
joacă sint o sursă de... gălăgie. Noi, bineînțeles, am rămas 
pe poziție, în accepțiunea ei inițială. Desigur, inconve
nientul pe care l-au ridicat unii locatari 
discuție, dacă și proieclanții . 
de joacă amplasate in mod

Tov. N. STOICESCU: în 
furniza multe sugestii utile, 
nu s-au gindit Ia o asemenea 
acum nu este tirziu 1

Tov. I. ORBAN: Și, în fine, ar mai fi o problemă: 
aceea a dotării acestor spații de joacă cu material spor
tiv. Mingi, plase etc. Poate că s-ar găsi posibilități ca 
unele organizații sportive să-și aducă și ele o contribuție, 
oricît de mică. în amenajarea spațiilor de joacă noi am 
primit un sprijin substanțial din partea unor conduceri 
de întreprinderi ca TUG I, TUG II, Utilaj chimic, I.M.D., 
Autobuzul, I.C.M.B. 7. în privința materialului sportiv 
însă...

REDACTORUL: Da, este o sugestie pe care o trans
mitem pe această cale clubului sportiv raional Constructo-

ar ieși din 
ar prevedea asemenea spații 
corespunzător.
această direcție am putea 
Dar proieclanții, din păcate, 

i colaborare. Se înțelege, nici

Raid*anchetă prin orașul Făgăraș

Loc de joacă pentru copii pe magistrala Nord—Sud.
Foto: A. Neagii 

rul, unor asociații sportive mai mari din cuprinsul raio
nului.

...Masa rotunda s-a încheiat aici. Problemele discutate 
sînt, în linii mari, perîect valabile și in cazul celorlalte 
raioane ale Capitalei și chiar al unor orașe din țară. Stă 
in puterea sfaturilor populare de a crea cit mai multe 
spatii de joacă pentru copii. La buna lor amplasare proiec- 
tanții pot avea și ei un cuvînt de spus. Cit privește 
dotarea acestor spații de joacă cu unele materiale spor
tive, inițierea de competiții interstrăzi sub egida unor 
organizații UCFS, cluburi sau școli, ar constitui o rezol
vare. Dar, poate, s-ar găsi și altele...

TIBERIU ST AM A
N. R. — într-un număr viitor : „Apreciați că trebuie să 

reconsiderăm bicicleta î“

CARE ESTE AJUTORUL SFATULUI POPULAR ORĂȘENESC 
RIDICAREA SPORTULUI FĂGĂRĂȘAN?PENTRU

O „ISTORIE" CARE A INTRAT 
IN ISTORIE

Lucrurile s-au petrecut acum 
aproape trei ani. Inițiativa a a- 
parținut Sfatului popular al ora
șului, iar făgărășenii au primit-o 
cu entuziasm. în diferite adunări 
cetățenești, vorbitorii sublimaseră 
insistent necesitatea construirii 
unui ștrand în Făgăraș, deoarece 
Oltul și Berivoiul vin uneori cu 
impurități, datorită întreprinderi
lor chimice din raion.

— Temei legal este ? — au în
trebat cetățenii.

— Desigur, le-au răspuns to
varășii de la sfat, conform unei 
legislații în vigoare, care pre
vede contribuția bănească și 
în muncă etc., etc. Avem 
o rezervă de vreo 60 000 de Iei, 
iar cu obolul făgărășenilor spe
răm să strîngem o sumă frumu
șică.

Proroocirea tovarășului Ion Pi
pernea, vicepreședinte al sfatului, 
s-a adeverit. Oamenii nu s-au a- 
rătat zgîrciti, fiind vorba de un 
lucru atît de necesar. S-au strîns 
astfel vreo 300 000 lei. Drept 
urmare, excavatorul a pornit să 
sape în malul pîrîului care tra
versează orașuL dar...

— Stop! s-a auzit la telefon 
glasul tovarășilor de la Sfatul 
popular regional Brașov. Ce vreți 
să faceți ? Nu cunoașteți că se 
interzice folosirea banilor strînși 
pentru altceva decît pentru re
paratul străzilor și înfrumuseța
rea orașului ?

— Ce ne facem ? — s-au în
trebat tovarășii de Ia sfat. Cum 
o să explicăm făgărășenilor că 
s-a greșit ?

Au urmat alte adunări cetățe
nești, în care 
se poate face 
durile vor fi 
ceva.

Un localnic 
pus ca acolo unde excavatorul 
a început lucrul, să se pună o 
tăbliță comemorativă, pe care 
să se scrie: „Aici s-au început 
lucrările pentru ștrandul orașului 
Făgăraș, în anul de grație 1964 
e. n„ părăsindu-se însă din cauza 
necunoașterii legilor de către unii 
tovarăși de Ia Sfatul popular", 
în felul acesta, „Istoria” cu ștran
dul va intra în istorie, cu toate 
drepturile.

CE SA MAI CREDEM?
„Preocuparea* Sfatului popular 

al orașului Făgăraș pentru crea-

rea condițiilor necesare bunei 
desfășurări a activităților sportive 
începe să devină proverbială. 
Iată un exemplu recent: pînă 
acum un an și ceva, făgărășenii 
aveau chiar în mijlocul orașului 
o sală de sport de toată frumu
sețea. Pe aici se perindau zilnic 
zeci și zeci de oameni, care do
reau să joace tenis de masă sau 
șah. Toate pînă într-o zi, cînd 
magazia sfatului, aflată undeva în 
oraș, a fost demolată.

— Unde depozităm materialele 
de aici și celelalte lucruri ? — s-au 
întrebat tovarășii de la sfat.

ÎN EXCURSIE

spun oamenii despre „grija" to
varășului Pipernea pentru bazele 
sportive ale Făgărașului ?

„MEDICAMENTUL" UITĂRII Ș!.„ 
UN DRAM DE BUNĂVOINȚĂ

Cînd a fost ales ca președinte 
al Consiliului UCFS al orașului 
Făgăraș, profesorul N. Țiței era 
hotărît să pornească Ia drum cu 
tot entuziasmul. Pe parcurs, însă, 
acest entuziasm a început să 
scadă oarecum. De ce ? Să-l as
cultăm pe prof. Țiței i

— Sfatul popular nu manifestă
LA CETATE

șanțul cetății din Făgăraș n-a putut fi folosit în acest an ca 
patinoar pentru copii. S-a interzis umplerea lui cu apă, deși... apă 
a existat în el din ploi și zăpezi.
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mată în magazie, și să n-o mai 
cerem. Ca să tergiverseze princi
pala problemă: construirea unei 
săli de club aici, la Făgăraș. Și 
posibilități ar fi. Chiar în incinta 
sfatului se află o construcție de 
16/7,5 metri, destinată inițial pen
tru garajul pompierilor, apoi pă
răsită. Cu 50 000 lei s-ar putea 
acoperi și termina lucrările. Dar 
cine s-o facă ? Să vă dau încă 
un exemplu : în plin centru, se 
eliberează încăperea ocupată de 
Agenția O.N.T. în loc să ne-o re
partizeze nouă, tovarășii de la 
sfat vor s-o dea asociației cres
cătorilor de albine. N-ar fi mai 
indicat ca acest spațiu să se re
partizeze Consiliului orășenesc 
UCFS pentru a putea expune in 
vitrine trofeele cucerite de făgă- 
rășeni în diferite competiții spor
tive și pentru afișarea programu
lui competițional ? Am avea, tot
odată, și o cameră corespunzătoa
re pentru sediu, 
acel... dram de 
partea sfatului

Zicînd acestea, 
uitat în tavan.____ _____

eu. Afară ploua și tavanul 
umed. Picura. în clipa aceea 
înțeles motivele care au fă- 
ca entuziasmul prof. Țiței să 

scadă oarecum.

Lipsește însă 
bunăvoință din

tovarășul Țiței 
M-am uitat

ÎN LOC DE CONCLUZII

Ghidul: Pa vremuri, șanțul acesta a folosit la apărare. Apoi, ca patinoar. 
Desen de Al. ClenciuDar fi asta o tot de... domeniul istoriei.

s-a anunțat că nu 
ștrandul și că fon- 
folosite pentru alt-

mai glumeț a pro-

Cineva a pus ochii pe sala de 
sport. Propunerea s-a acceptat 
imediat..............................
tată de 
formată 
sală de .
fier și de lemn pentru zăpadă, 
tîrșuri, tîrnăcoape, cîteva găleți, 
cîteva dulapuri dărăpănate, pa
nouri etc. Am cerut explicații.

— Aici urmează să se facă e 
sală de ședințe a sfatului. E 
cesară, ne-a răspuns tov. I. 
pernea.

Ulterior am aflat că sfatul 
are o sală de ședințe, că se va 
extinde și la etajul fostei clădiri 
a telefoanelor, unde jos s-a des
chis Casa raională C.E.C. în a- 
cest caz, ce să mai credem ? Ce 
spune tovarășul I. Pipernea sau ce

și sala atît de frecven- 
făgărășeni a fost trans- 
îu... magazie. In fosta 

sport se află... lopeti de

ne- 
Pi-

mai

cuvenită pentru bazele 
să vină 
regional 

analiza

grija 
sportive. A fost nevoie 
cineva de la Comitetul 
P.C.R. Brașov pentru a 
modul cum sînt folosite încăperile 
de la Casa de cultură raională. 
Ca urmare, s-a hotărît reparti
zarea unei săli și pentru sport. 
Dar tovarășul director Petre Fre- 
ciu nici n-a vrut să audă. Ne-a 
repartizat o cameră de 4/4 la 
subsol, socotindu-ne tolerați, deși 
se hotărîse să ni se dea o sală 
corespunzătoare la etaj.

— Bine, dar tovarășii de la 
Sfatul popular l-au criticat și ei 
pe directorul Casei de cultură și 
au promis să vă sprijine.

— Ca un medicament pentru 
uitare. Să ne facă să uităm po
vestea cu sala de sport transfor-

Lipsa de atenție a Sfatului 
popular al orașului Făgăraș față 
de bazele sportive îngreuiază, fără 
îndoială, ridicarea sportului făgă- 
rășan. în ciuda dificultăților, prin 
munca unor entuziaști — cadre 
de specialitate (prof. N. Marian, 
I. Streza. Mioara Măniu și alții) 
și președinți de asociații —.aceas
tă cetate a chimiei se poate lăuda 
cu o serie de rezultate frumoase, 
îndeosebi la handbal, atletism și 
volei. S-a reușit să se mobilizeze 
elevii și, prin muncă voluntară, 
să se creeze în curțile școlilor 
terenuri cu bitum, să se care 
zgură, să se realizeze piste de 
atletism, terenuri de baschet (ca 
cel din spatele restaurantului 
„Bîlea"), ceea ce a făcut ca tov. 
V. Ristache de la Consiliul regio
nal UCFS Brașov să 
„Cită pasiune 
tia!'

Ne asociem 
convinși fiind 
Făgăraș vor 
efortul entuziaștilor, sprijinindu-i 
așa cum se cuvine,

exclame:
la oamenii aceș-

acestei exclamații, 
că edilii orașului 
ști să prețuiască

SEVER NORAN



LA ZI
DUMINICA, 

ÎN CAPITALA

Iată programul jocu- 
rilor care se vor dis
puta duminică, la 
București :

STADIONUL REPU
BLICII, ora 15 : Pro
gresul — C.S.M.S. (cat. 
A), ora 17 : Dinamo 
București — Politeh
nica Timișoara (cat.
A) .

STADIONUL DINA
MO, ora 10,30 : Dinamo 
Victoria Buc. — Cea
hlăul P. Neamț (cat.
B) , ora 12 : Dinamo 
București — Poiana 
Cîmpina (j).

TERENUL TIMPURI 
noi, ora 10,36 : Fla-
eăra roșie București — 
Progresul Corabia (cât.
C) , ora 12 : Flacăra ro
șie București — I.M.U. 
Medgidia (j).

STADIONUL GIU- 
LEȘTI, ora 10.30: Ra
pid Buc. — Rapid C.F. 
Buc. (j).

STADIONUL „23 AU
GUST", teren IV, ora

12 1 Viitorul București 
— Electrica Fieni (j).

STADIONUL STEAUA, 
ora 11 : Steaua — C.F.R. 
Roșiori (j>.

STADIONUL PRO
GRESUL. ora 12 : Pro
gresul — Oltul Rm. 
Vîlcea (j).
• SÎMBATA este

programat un singur 
meci: Politehnica Bucu
rești — Dunărea Giur
giu (J), care va avea 
loc pe stadionul Poli
tehnica, cu începere de 
la ora 16,30.
PROGRAMUL SFER
TURILOR DE FINALA 

ALE „CUPEI 
ROMÂNIEI"

Cele patru partide 
programate p.ntru 3 mai 
în cadrai sferturilor de 
finală ale „€upei Româ
niei" se vor disputa 
astfel :

TIMIȘOARA: Mine
rul Baia Mare—Rapid 
București

SUCEAVA : Foresta
Fălticeni—C.S.M.S. Iași

BRĂILA : Steaua
București — Farul Con
stanța

CRAIOVA : C.F.R. 
Timișoara — Progresul 
București.

JIUL - SZEGED
(R. P. UNGARA) 

1-0 (1-0)
PE T ROȘE NI, 26 

(prin telefon). — Jiul 
și-a înscris, astăzi, în 
palmares o frumoasă 
victorie internațio
nală, obținută în fata 
echipei de fotbal 
Szeged (R. P. Unga
ră). Unicul gol al 
partidei a fost în
scris în min. 37 de 
către Toia. fȘt. Ko- 
nicska - coresp.).

Dinamo București acordă toată atenția pregătirilor dinaintea meciului cu 
Politehnica Timișoara. Ieri, pe terenul din șes. Stefan ccl Mare dinamaviștii 
s-au antrenat în compania formației Dinamo Obor. In fotografie, fază la 

poarta oborenilar.
Foto : V. Bageac

Realizarea la timp a lucrărilor de investiții și construcții 
de baze sportive - sarcină principală a organelor

obiectivelor din plan, asigurînd pe 
contractarea lucrărilor și execuția lor 
Să prevină cu grijă toate cauzele 
duce la stagnare sau la încetinirea 
de lucru. Pe lingă inginerii sau teh- 
de specialitate existenți la consiliile

și organizațiilor
(Urmare din pag. 1)

tală se va acoperi unul din bazinele de înot 
ixistente.

Ia vederea realizării integrale a planului de 
nvestițH, consiliilor regionale le revin sarcini 
'oarte importante. Se impune din partea aces- 
ora o exigență sporită și continuă pentru o 
xeciiție ritmică și de bună calitate, astfel ca 
biectrvele să fie date în folosință la terme- 
ele prevăzute. In anii treenți și în special în 
nul 1966, unele consilii regionale UCFS nu 
■au interesat în mod corespunzător de Incră- 
ile de investiții, cu toate că darea lor în 
ilosință la termenul planificat avea o influ- 
tiță directă asupra activității sportive locale.
Tergiversarea lucrărilor și amînareâ terme- 

‘lor de punere în funcțiune au afectat uneori 
fondul de investiții pe anul următor, tre- 

îind să se acopere sumele nerealizate în 
iul de plan. Astfel, în orașul Brașov a in
put încă din anul 1965 construirea upei 
ste acoperite de atletism, împreună cu două 
li' de antrenament pentru lupte și haltere, 
neficiar . fiind clubul sportiv Steagul roșu, 
ici pînă în prezent obiectivul nu a fost ter- 
nat, iar calitatea lucrărilor executate pînă 
um lasă de dorit. Atit constructorul 
CJ.M.) cît și organele locale UCFS au privii 

nepăsare îndeplinirea sarcinilor ce le rc- 
teau.
(n orașul Cîmpulung Muscel urma șă se dea 
folosință o sală de box și una de lupte.

Opiniile antrenorului emerit
Coloman Braun-Bogdan

„Tehnica individuală — o problemă personală"
Articolul „Tehnica individuali 

— o problemă personală" a pus in 
discuție un aspect fundamental al 
activității fotbaliștilor noștri și 
dezbaterea lui tocmai în această 
perioadă nu mi se pare întîmplă- 
toare. Contactul lărgit pe care fot
balul nostru l-a avut cu formații de 
club și cu reprezentative ridică 
continuu necesitatea îmbunătățirii 
nivelului tehnic al fotbaliștilor ro
mâni, trecerea spre finețe, spre o 
clasă superioară.

Noi avem multe elemente talen
tate care la debut fac mari fă
găduieli, au o tehnică ce le permite 
promovarea în categoria A, dar ra
reori, pe parcurs progresul continuă, 
ei răminînd la nivelul unor proce
dee simple, ce le îngăduie doar să-și 
păstreze locurile în echipă dar nu 
și să se impună pe plan interna
țional.

Care sînt cauzele care generează 
c astfel de situație ?

Am putea să amintim o mulțime 
de lucruri : automulțumire, auto- 
linișlire, antrenamente superficiale 
cînd jucătorul nu face ceea ce tre
buie pentru remedierea deficiențe
lor, ci numai ceea ce știe de bine 
de rău. Este o chestiune de ordin 
psihologic, aș zice. Jucătorul nu vrea 
să fie vulnerabil sau criticat și 
atunci la antrenamentele colective, 
el exersează mai ales ceea ce cu
noaște bine (de pildă, lucrează 
numai cu piciorul drept pentru că 
trecind la stîngul ar putea să gre
șească și. bineînțeles, să suporte ob
servațiile de rigoare). Orgoliul per
sonal il face ca la eventualele gre
șeli urmate de observații să devină 
nervos, să respingă admonestările 
respective. Acest lucru se vede cel 
mai bine la jucătorii tineri (în 
general mai receptivi, mai docili 
dar și mai susceptibili din cauza 
tinereții lor). Deși talentați, ca 
juniori, în procesul lor de instruire 
r.u se insistă suficient pentru în
sușirea corectă a procedeelor teh
nice, pentru continua lor perfecțio
nare. Antrenorii (de regulă cei mai 
tineri) n-au suficientă răbdare pen
tru a dezvolta la jucători dorința 
de muncă asiduă. Și. astfel ajuns în 
echipa întii, jucătorul nu poate să 
dea mai mult decit a învățat ca 
junior. Pe de altă parte, aici el 
este obligat să se adapteze- la exi
gențele jocului și mai ales la cele 
ale programului competițional. La 
echipa întii, juniorul, datorită 
timpului scurt, lipsei de spațiu 
(jocuri în cursul săptămînii, antre
namente de omogenizare a echipei. 

UCFS
Tncepînd cu lucrările de proiectare care s-au 
prelungit nejustificat, execuția în termen a 
sălilor a fost de asemenea amrnată. Consiliul 
regional UCFS Argeș nu a înțeles să se 
preocupe cu toată seriozitatea de această lu
crare.

Aspecte asemănătoare s-au înregistrat și în 
regiunile Ploiești și Crișana unde, de aseme
nea, conducerile consiliilor regionale respec
tive nu au urmărit suficient realizarea obiec
tivelor pentru ca acestea să fie gata în ter
men. Acoperirea bazinului de înot din Plo
iești și, respectiv, încălzirea centrală a sălii 
„Armata" din Oradea, nefiind terminate la 
datele stabilite, au împiedicat utilizarea aces
tor obiective importante în sezonul de iarnă 
1966—1967.

Lipsuri serioase se constată și la Consiliul 
orășenesc UCFS București, care nu se intere
sează de mersul lucrărilor de construcții ce se 
execută la sala de sport din parcul sportiv 
Progresul. La acest obiectiv, deși au rămas 
fonduri nefolosite în anul 1966, în loc să se 
ia măsuri eficace la începutul acestui an pen
tru recuperarea întîrzierilor, se constată la 
sfîrșitul trimestrului I noi rămîneri în urmă 
față de plan. Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești și clubul sportiv „Progresul", direct in
teresate de bunul mers al lucrărilor și de asi
gurarea respectării termenului de dare în folo
sință, trebuie să treacă la măsuri concrete 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Pentru evitarea în viitor a acestor situații 
care aduc prejudicii dezvoltării bazei mate
riale a sportului, consiliile regionale UCFS 
trebuie să urmărească cu toată răspunderea 
diferitele faze ale lucrărilor de investiții, în
cepând cu executarea proiectelor potrivit ter
menelor aprobate și pînă la darea în folo-

adoptarea unei concepții moderne 
etc.) nu mai are cînd să luereze 
— în cadrul programului colectiv 
de pregătire — pentru îmbunătă
țirea tehnicii individuale.

Și, atunci, care este soluția ? 
Bineînțeles, pornind de la faptul că 
tehnica individuală este o problemă 
personală, trebuie lucrat în afara 
programului de pregătire colectivă. 
Jucătorii mari au știut, întotdeauna, 
că procesul de instruire nu se ter
mină niciodată și au aplicat în 
viață acest lucru. Un exemplu a 
fost maestrul emerit al sportului 
Iosif Petschowski, care a lucrat 
pentru desăvirșirea tehnică pînă în 
clipa in care s-a retras din activita
tea competițională.

Sau un alt exemplu : Vaczi, El 
a fost unul dintre cei mai buni cen
tri înaintași ai noștri, dar mulți ani 
(chiar și cînd fusese selecționat în 
echipa națională) nu șuta la poartă 
decit cu piciorul drept. El era con
vins că niciodată nu va reuși să-și 
pună în valoare și piciorul stîng. 
Cu multă muncă de lămurire a fost 
convins că făcînd exerciții susținute 
poate ajunge să șuteze la fel de 
bine, de precis, și cu piciorul stîng. 
Intercalînd între antrenamentele 
colective, antrenamentele indivi
dualizate (pe o perioadă de citeva 
luni) scopul a fost atins. In anul 
1953, la un joc de campionat în com
pania Jiului Petroșeni, fiind con
duși cu 2—0, după 20 de minute, 
noi (U.T.A.) am obținut egalarea 
prin două goluri înscrise de Vaczi 
cu piciorul sting.

S-ar putea pune întrebarea: de 
cine depinde ca un jucător talentat 
să atingă valoarea maximă ? De 
antrenor sau de jucător ? Un singur 
răspuns e valabil : de amîndoi. Și 
unul și celălalt trebuie să lucreze în 
egală măsură pentru atingerea aces
tui obiectiv, atit in cadrul orelor de 
pregătire colectivă cit și al celor 
individuale. După ce un jucător și-a 
însușit corect o deprindere tehnică 
(trasul Ia poartă, de pildă) urmează 
finețea în execuție, adică trasul la 
poartă din voie, cu ambele picioare, 
din întoarcere, peste cap, într-un 
cuvînt cit mai aproape de condițiile 
de joc. Spun asta, gîndindu-mă că 
în timpul jocului, fotbalistul nu-și 
poate alege poziția preferată, de
oarece traiectoria mingii și fazelor 
jocului sînt atit de diferite. Jucăto
rul trebuie să se antreneze perma
nent, convins că are mereu de în
vățat cite ceva, iar antrenorul tre
buie să găsească în permanență noi 
metode și mijloaee de pregătire.

i

Isință a 
parcurs 
ritmică.
care ar 
ritmului 
nicienii 
regionale, este indicat a se desemna pentru 
fiecare h>crare un membru al Biroului regional 
UCFS. care să răspundă de bunul mers al 
lucrărilor, de îndeplinirea lor la termen și, 
dacă se poate, chiar înainte de termen.

O grijă deosebită trebuie acordată în ce 
privește planificarea în perspectivă a lucrări
lor necesare și, mai ales, a stabilirii — îm
preună eu organele de sistematizare — a celor 
mai indicate amplasamente care să corespundă 
întrutotul necesităților. Amplasarea construc
țiilor sportive trebuie legata de zone verzi, 
recreative, în afara oricăror surse de nocivi
tăți. pe terenuri sănătoase, dotate pe cît po
sibil cu lucrări edilitare și, 
de acces 
Stabilirea 
mentelor 
de a da

O altă 
perficialitate o constituie dotarea noilor con
strucții cu utilajul și materialele specifice, care 
condiționează nemijlocit desfășurarea activi
tății sportive. De multe ori se întâmplă ca 
abia după terminarea lucrărilor să se constate 
că mai sînt necesare aparate de gimnastică, 
saltele de lupte, panouri de baschet etc. Pînă 
la procurarea sau confecționarea lor, obiecti
vul rămîne însă nefolosit sau insuficient fo
losit, întârziind astfel și mai mult termenul 
real de dare în funcțiune.

Este necesar a se lua din vreme toate mă
surile în vederea echipării corespunzătoare a 
noilor construcții sportive și asigurării perso
nalului necesar pentru întreținere. Volumul de 
investiții în continuă creștere obligă la lichi
darea completă a tuturor lipsurilor care mai 
persistă, la însușirea de noi forme din ce în 
ce mai operative, în toate fazele de lucru, 
pentru a face față cu succes sarcinilor ce ne 
revin.

I
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mai ales, cu căi 
și mijloace de transport în comun 
pripită și întâmplătoare a amplasa- 
construcțiilor sportive este departe 
rezultatele dorite.
problemă care a fost privită cu su- 
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Continua exersare a diferitelor pro
cedee tehnice, duce spre o mișcare 
automatizată. Desigur, în cadrul 
orelor de pregătire colectivă există 
condiții obiective care fac ca unele 
greșeli în execuție să nu fie plă
cute : conducătorii asociației, coe
chipierii, suporterii din tribune pot 
face ironii greu de suportat. De 
aceea, este recomandabil ca astfel 
de antrenamente, pentru remedierea 
unor defecțiuni sau pentru perfec
ționarea procedeelor cunoscute, să 
fie făcute fără public, cînd antre
norul poate lucra liniștit cu jucă
torul, iar acesta scapă de obsesia 
glumelor din tribune sau de pe 
marginea terenului.

Ar mai fi încă destule de spus. 
Cele amintite mai sus sînt rodul 
unei lungi activități ca jucător și 
antrenor, lucruri trăite, văzute, ex
periență personală. Și tot din aceas
tă experiență, trăgînd o sumară 
concluzie, vreau să precizez aici că 
nu trebuie să facem nici un fel de 
economie (de efort sau de timp) 
pentru ridicarea tehnicii de joc a 
fotbaliștilor noștri, ei trebuind să în
țeleagă că, în ultimă instanță, aceas
ta este o problemă a lor personală.

Pronosport
SUCCESUL TRAGERII AUTOTU
RISMELOR LOTO DIN 18 APRILIE

• 14 425 PREMII — 32 AUTO
TURISME — 68 PREMII A 11908 

LEI Ș.A.
Iată . numele cîștigătorilor: 

cile un autoturism „RENAULT 
16": Lupulescu Ilie din Timișoa
ra, Vermeșan Cornel din Timi
șoara, Cosma Rozalia din Brașov, 
Drosu Constantin din Giurgiu, 
Menvhart Sandor din Cluj, Bă- 
lăneanu Gheorghe din Brad, re
giunea Hunedoara, Andras Bela 
din comuna Sîncrăieni, raionul 
Ciuc, regiunea Mureș-A. M., Ca- 
raman Vasile din București și 
Șerbănescu N. Constantin din 
București.

Cîte un autoturism „RENAULT 
10 MAJOR" : Seiceanu Gheorghe 
din Mediaș, Gheorghe I. Cezar 
din Cernavodă, raionul Medgidia, 
regiunea Dobrogea, Grigore M. 
Marin din Brăila, Trofin Ion din 
Focșani, Tecan Nicolae din co
muna Baia Mare, raionul Hațeg, 
regiunea Hunedoara, Ciuchină Au
relia din Tîrnăveni, regiunea Mu
reș A. M., biletul cu nr. 5954927
din Mureș A. M., Ignat Gheor
ghe din Burdujeni, raionul Bur- 
dujeni, regiunea Suceava si Ca- 
ragea Mihail din București.

Cîte un autoturism „RENAULT 
DAUPHINE" : Pîrvănescu Alexan
dru din Rîmni cu-Vîlcea, Teoder 
Davidescu din comuna Cotu Va
meș din Roman, Mayer FrideriO 
din Timișoara, Radulescu Toma 
din Brăila, Chifor Dumitru, Măi- 
nescu Constantin, Friedberg Ul
rich și Nicolescu D. Stelian, toți 
din București.

Cîte un autoturism „TRABANT 
601": Andrei P. Vasile din Rm. 
Vîlcea, Șerban Traian din Turda, 
Kovacs Vasile din Cluj, Dezsi 
Alexandru din Cluj, Cutulab Ser
giu din Ploiești și Chîbu loan 
Nicolae din Medgidia.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES nr. 17 
DIN 26 APRILIE 1967

EXTRAGEREA I :
9 12 21 47 38 28 — 35 49

FOND DE PREMII : 742.4S8 let
din care 133.910 lei report la catego
ria I.

EXTRAGEREA a 11-a :
3 5 47 46 24 12 8 41

FOND DE PREMII : 392.819 lei
din care 16.065 lei report la cate
goria I.

Premiile de 25.000 lei de la con
cursul nr. 16 din 19 aprilie a.c. au 
fost obținute de paTticipanțil: 
ACHITEI GHEORGHE din București 
la extragerea I și NEGREA MARIA 
din Sinaia la.. extragerea a II-a.

Tragerea următoare va avea loo 
miercuri 3 mai 1967 în București.
PREMIILE ÎNTREGI SI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 21 APRILIE 1987

Categoria I : 1 variantă a 62.090 lei 
și 2 variante a 15.522 lei ; categoria a 
n-a : 1 variantă a 39.915 lei și 10 a 
9.978 lei ; categoria a IH-a : 168 va
riante a 1.273 lei și 153 a 318 lei ; 
categoria a IV-a : 239 variante a 671 
lei și 430 a 167 lei ; categoria a V-a ; 
636 variante a 320 lei și 944 a 80 lei.

Premiul cte 62.090 lei a revenit par
ticipantului DANILESCU VLADIMIR 
din București.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Lolo-Pronosport.



SPORTUL DOBROGEAN PUTERNIC!
naliza activității organelor și 

Mk organizațiilor sportive din re- 
gja giunea Dobrogea în cadrul 

conferinței regionale UCFS a 
prilejuit Q amplă dezba

re a modului cum axt fost în- 
plinite sarcinile trasate de partid 
ntru dezvoltarea continuă a activi- 
ții sportive de masă și de perfor- 
anță. Darea de seamă și discuțiile 
t scos în evidență faptul că în ul
mii doi ani, sub directa condu- 
ire și îndrumare a organelor și 
viizațiilor de partid, consiliul re- 
ional UCFS, consiliile raionale, 
tuburilor și asociațiilor sportive, ac- 
viștii, profesorii de educație fizică, 
ihnicienii și sportivii și-au adus mai 
ficient contribuția la răspîndirea 
portului în fîndul maselor de oameni 
i muncii de la orașe și sate, în ve- 
lerea întăririi sănătății acestora și 
<etrecerii în mod plăcut și util a 
impui ui lor liber.

Au devenit tradiționale duminicile 
ui tural-spor live și serbările cîmpe- 
lești, cupele pe ramuri de sport și 
te ramuri de producție, iar în școli 
,Cupa pionierului*, „Cupa școlaru- 
iii* și altele.

în scopul îmbunătățirii întrecerilor 
lin cadrul concursului pentru obți
nerea Insignei de polisportiv — for
na cea mai concretă și mai eficientă 
a activității noastre sportive de 
masă — au fost puse în practică 
prețioase inițiative. Astfel, în raio
nul Măcin, consiliul raional UCFS, 
împreună cu secțiunea de învățămînt 
a sfatului popular, au repartizat pro
fesorii de educație fizică pe asociații 
sportive. Aceștia se ocupă de pregă
tirea concurenților, ajută efectiv la 
organizarea concursurilor și, în ace
lași timp, funcționează ca arbitri. 
Este un ajutor real dat asociațiilor 
sportive care, numai în acest an, a 
avut ca urmare desemnarea a 660 
de noi purtători ai insignei.

Ca o consecință firească a dezvol
tării activității sportive de masă, 
sportul de performanță a avut la dis
poziție un mai mare număr de ele
mente talentate. îmbunătățirea proce
sului instructiv-educativ, consolida
rea bazei materiale și o mai judi
cioasă alcătuire a calendarului com- 
petițional — iată citeva dintre ele
mentele care au stat la baza, succe
selor realizate în ultima vreme de 
sportul de performanță dobrogean. 
Cele mai semnificative dintre ele 
sînt cucerirea a 12 titluri de cam
pioni ai țării și selecționarea a 50 
de sportivi în loturile republicane.

Eforturile, munca desfășurată de 
entuziastul activ obștesc al sportului 
dobrogean, nu pot fi desigur apre
ciate in cîteva cuvinte. Ele se află 
la buza întregii activități, constituind 
totodată premisa trainică a viitoarelor 
succese. Ceea ce a caracterizat con
ferința a fost dorința unanimă de a 
se găsi geneza lipsurilor, de a 
se evidenția posibilitățile de eliminare 
a lacunelor din activitatea viitoare, 
și de a se generaliza experiența 
pozitivă. Atît darea de seamă cît și

or

ale

factor — antrenorul calificat — nu 
poate contribui nici el in mai mare 
măsură la ridicarea activită(ii spor
tive din întreaga regiune. Și aceasta 
pentru că situația este identică cu 
aceea a profesorilor de educație fi
zică. Mai mult, dintre cei 127 de 
antrenori existenți in regiunea Dobro
gea, aproape jumătate (60) nu-și 
desfășoară activitatea în cadrul sec
țiilor. Dintre aceștia, 10 au specia
lizare atletism și 11 gimnastică. Evi
dent, in aceste condiții sportul do
brogean are evidente dificultăți în 
realizarea unui proces instructiv-edu- 
caliv de calitate. Dar lipsurile mani
festate în această direcție aparțin tot

participanții la discuții și-au exprimat 
părerea că realizările nu sînt încă 
la nivelul condițiilor create și posi
bilităților existente.

Activitatea sportivă de masă are 
încă un caracter spontan, competițiile 
se desfășoară sporadic. Începînd cu 
întrecerile din cadrul asociațiilor și 
încheind cu cele pe plan raional este 
evidentă amprenta formalismului, a 
lucrului făcut în pripă, fără temeini
cie. Sînt zeci de asociații sportive 
care nu organizează perioade foarte 
lungi de timp nici o întrecere. în 
comuna Băneasa, de pildă, cele 6 
asociații sportive nu au inițiat în 
ultimul timp aproape de loc compe
tiții pentru a cuprinde în activitatea ' forurilor locale. O judicioasă dis- 
sportivă cele peste 3 000 de familii 
care trăiesc aici. în 90 de asociații 
sportive din regiunea Dobrogea nu 
există nici un purtător al Insignei 
de polisportiv, iar in multe altele nu 
se acordă importanță organizării eta
pei de masă a spartachiadeior, cam
pionatelor republicane, „duminicilor 
cultural-sportive* etc. Această lipsă 
dc interes se mani
festă și în activi
tatea raională. Se 
consideră astfel că 
organizarea întreceri
lor de fotbal cu 8— 
10 echipe constituie 
o realizare și 
meni nu se 
străduiește să 
fere celorlalți spor- ---------------- r —

tivi posibilitatea 
confruntării în campionatele raionale. 
Atletismul, gimnastica, trinta, halte
rele și alte ramuri sportive nu con
stituie pentru consiliile raionale 
UCFS și comisiile de specialitate o 
preocupare.

Cauzele acestor lipsuri în activita
tea sportivă de masă au fost pe 
larg dezbătute. Stilul defectuos de 
muncă al unor consilii raionale 
UCFS, dezinteresul și lipsa de cuno
ștințe în materie manifestate de 
unele consilii ale asociațiilor sporti
ve, neținerea unei permanente și efi
ciente legături cu terenul de către 
activiștii consiliului regional UCFS 
— sînt numai cîteva. Dar, poate dea
supra tuturor acestora, se află o 
ne judicioasă repartizare a cadrelor, 
îndrumarea tineretului și a celorlalți 
iubitori ai sportului din regiunea 
Dobrogea este făcută — ca pretu
tindeni —t de profesorii de educație 
fizică și antrenori, cadrele cu cea mai 
înaltă calificare din mișcarea noastră 
sportivă. Dar cum ? în orașul Con
stanța se află de 5 ori mai mulți 
profesori d& educație fizică decît în 
restul raioanelor și orașelor regiunii 
Dobrogea, majoritatea școlilor din re
giune trebuind să facă apel la pro
fesorii de alte materii pentru desfă
șurarea orelor de educație fizică. în 
aceste condiții este greu ca educația 
fizică in rîndurile tineretului 
ridice la nivelul cerințelor 
noastre moderne. Cel de al

tribuire a forțelor pe întreaga supra
față a regiunii, în funcție de nevoi
le și condițiile existente, va contri
bui direct la desfășurarea unei acti
vități de perspectivă (depistare, se
lecție) și la ridicarea măiestriei spor
tivilor.

O altă cauză care generează slaba 
activitate în domeniul sportului de

Conferința organizației regionale
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flbsMre, apă, sport, iată ce oferă litoralul celor ce vor să-și petreacă 
concediul și vacanța în această zonă a țării

Foto. K. Teodor

a UCFS Dobrogea

masă și care se reflectă direct în 
activitatea de performanță este ne- 
Jolosirea integrală a bazelor spor
tive, lipsa de grijă pentru întreți
nerea lor și atitudinea pasivă mani
festată de activiștii sportivi față de 
faptul că intr-un timp foarte scurt 
au fost desființate un mare număr 
de terenuri sportive fără a se ame
naja altele. Nu este admisibil ca pe 
cele două piste de atletism din ora
șul Medgidia să nu se organizeze 
decit cite un concurs pe an, 
de asemenea, 
pe terenurile de sport existente in 
orașul Constanța, in raioanele Istria, 
Negru Vodă, Macin ș.a. să nu se 
inițieze luni de zile nici un concurs. 
Să ne mai mire oare faptul că baza 
de selecție intr-o serie de sporturi 
cum ar fi atletismul, gimnastica, lup
tele, 'handbalul, voleiul ș.a. este 

atît de restrinsă, că antrenorii de 
atletism, de pildă, lucrează de ani 
de zile cu elemente plafonate ? Fi
rește că nu. Cauzele despre care am 
vorbit explică faptul că antrenorii 
de atletism de la clubul Farul (2,5

cum,
nu este admisibil ca

norme), antrenorul 
la secția de box a 
tive „Munca* din Tulcea și mulți 
alții nu ridică în 6—7 ani de acti
vitate nici un sportiv de valoare, con
tinuă, sub privirile nepăsătoare ale 
organelor UCFS, să desfășoare o ac
tivitate mediocră.

Despre toate acestea au vorbit 
participanții la conferință și propu
nerile lor pentru remedierea lipsuri
lor au fost 
măsuri care 
principal al 
organizațiilor 
Dobrogea.

în cuvîntul său, tov. SOARE 
NORVE— secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R., a sub
liniat importanța majoră pe care o 
are sportul în educarea maselor de 
tineret, contribuția sa eficientă la 
întărirea sănătății oamenilor muncii. 
Ocupindu-se de activitatea desfășu
rată de organizația sportivă regio
nală, vorbitorul a arătat că succe
sele repurtate în sportul de masă și 

în cel de perfor
manță demonstrează 
largile posibilități 
existente pe melea
gurile dobrogene 
pentru realizarea u- 
ntii ritm susținut 
de răspindire a 
educației fizice în 
riadul cetățenilor, 
de mărire a contri
buției sportivilor 

din regiunea Dobrogea la afirmarea 
sportului românesc în arena inter
națională. Pentru folosirea la ma
ximum a acestor rezerve trebuie insa 
ca activiștii sportivi, profesorii de 
educație fizică, antrenorii și instruc
torii sportivi să muncească mai bine, 
să desfășoare o largă activitate de 
popularizare a efectelor pozitive ale 
sportului asupra sănătății și dezvol
tării armonioase a tinerei generații, 
să pună un accent mai mare pe buna 
organizare a competițiilor, pe conti
nuitatea lor, să depisteze cele mai 
talentate elemente, îndeosebi din 
mediul sătesc și să acorde o mai 
maro atenție pregătirii științifice a 
sportivilor de performanță. Tov. Soare 
Norve a relevat, de asemenea, fap
tul că trebuie desfășurată o mai in
tensă activitate de extindere a for
melor simple, larg accesibile, la care 
să fie organizate întreceri pe toate 
terenurile de sport, de-a lungul în
tregului an.

în încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvîntul tov. FOTA B1TO-

înscrise in planul de 
va constitui obiectivul 
activității organelor și 

sportive din regiunea

LEANU, membru al Biroului Consi
liului General al UCFS.

Relevînd progresul incontestabil al 
activității sportive din regiunea Do
brogea, obținut sub directa condu
cere a organelor și organizațiilor de 
partid, vorbitorul a arătat pe larg 
metodele care au dus la realizarea 
unor rezultate bune in activitatea de 
masă și in cea de perjormunță. Pli
nind accent pe extindereu acestor 
metode eficiente, tov. Fota Biloleanu 
a evidențiat munca plină de avint a 
entuziaștilor activiști sportivi ob
ștești, contribuția majoră a acestora 
la dezvoltarea mișcării sportive din 
regiunea Dobrogea. Forbitorul s-a o- 
cupat apoi de lipsurile existente in 
activitatea unora dintre organele și 
organizațiile sportive și, îndeosebi, 
de manifestările de indisciplină ale 
unor cadre ce lucrează in activitatea 
sportivă, subliniind necesitatea con
centrării eforturilor pentru 
minarea lor. V orbind despre 
cinile importante care stau in fața 
noului organ, a arătat că este necesar 
să se ducă o intensă muncă de 
convingere a maselor cu privire la 
necesitatea și utilitatea practicării 
exercițiilor fizice și sportului. O a- 
tenție deosebită să se acorde spor
tului școlar, dezvoltării și extinderii 
gimnasticii de dimineață, turismului 
cu variatele sale forme. Competițiile 
organizate în cadrul asociațiilor spor
tive — și îndeosebi concursul pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv — 
trebuie să se bucure de atenția tu
turor factorilor. Coluborind activ cu 
sindicatele, organizațiile U.T.C. și cu 
celelalte organizații de masa, consi
liile asociațiilor sportive să asigure 
buna organizare a concursurilor, 
popularizarea lor și eșalonarea între
cerilor pe o perioadă cit mai lungă 
de timp, astfel ca iubitorii sportu
lui să se afle în permanență angre
nați in desfășurarea activității spor
tive. Se impune ridicarea calitativă a 
sportului de perjormanță și valori
ficarea în mai mare măsură a apti
tudinilor și talentului tineretului 
sportiv din regiunea Dobrogea. Pe 
meleagurile dobrogene, ca în întreaga 
țară, sînt create condiții pentru reu- 
lizarea unui progres substanțial în 
toate domeniile activității sportive.
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ÎMBUNĂTĂȚIREA STILULUI SI METODELOR DE »
condiție esențială pentru impulsionarea activității

Zilele trecute s-a desfășurat la 
Brașov conferința organizației regio
nale a UCFS. Cu acest prilej s-a 
făcut o amplă trecere în revistă a 
principalelor aspecte ale activității de 
educație fizică și sport, subliniindu- 
se succesele obținute și, deopotrivă, 
neajunsurile și lipsurile care s-au 
manifestat în munca de fiecare zi a 
organelor și organizațiilor sportive 
din această regiune. Din acest punct 
de vedere apreciem că lucrările con
ferinței au constituit un rodnic 
schimb de experiență ; lipsurile au 
fost criticate cu maturitate și s-au 
făcut numeroase propuneri valoroase 
care, incluse în planul de măsuri 
adoptat, vor marca jaloane prețioase 
pentru o sensibilă îmbunătățire a 
viitoarei activități.

Din multitudinea problemelor a- 
bordate în darea de seamă prezentată 
conferinței, ca și în cuvîntul unora 
dintre vorbitori, ne-am propus să o 
dezbatem pe aceea legată de stilul 
și metodele de muncă ale organelor 
și organizațiilor UCFS din regiunea 
Brașov.

Din capul locului se cuvine sub
liniat faptul că succesle înregis
trate în ultimii ani pe linia educa
ției fizice și a sportului de masă, 
în activitatea de performanță, în con
solidarea organizatorică a diferitelor 
organizații sportive ca și în privința 
îmbunătățirii bazei materiale din a- 
ceastă parte a țării, s-au datorat și 
muncii do o Calitate mai bună a ac
tiviștilor sportivi.

în această privință vom aminti 
preocuparea pentru atragerea unui nu
măr cît mai mare de oameni ai mun
cii, a numeroși tineri în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, con
cretizată prin organizarea a 89 de 
centre de inițiere sportivă cu aproape 
8 000 de participant!, a duminicilor 
cultural-sportive, a întrecerilor din 
cadrul spartachiadeior și a concursu-

rilor pentru Insigna de polisportiv, 
a extinderii unităților în care este 
practicată gimnastica de înviorare 
etc. Vom sublinia, de asemenea, dez
voltarea continuă a activității turis
tice, favorizată desigur de specificul 
regiunii, succesul organizării diferite
lor întreceri din cadrul campionatu
lui asociației sportive, ca și serbările 
câmpenești și „carnavalul zăpezii”, 
acțiuni care s-au bucurat de un fru
mos succes.

Au fost înregistrate unele succese 
și pe linia sportului școlar și univer
sitar, ca rezultat al preocupărilor mai 
susținute ale organelor sportive și 
secțiilor de învățămînt pentru mai 
buna organizare a activității de edu
cație fizică și sport.

Pe de altă parte, vom arăta că 
sportivii fruntași din regiunea Bra
șov au cucerit în ultima 
de timp 121 de titluri de 
republicani la 14 ramuri 
au înregistrat 13 recorduri 
și alte 156 regionale; 126 
tivi au fost selecționați în diferite 
loturi republicane. Explicația acestor 
rezultate stă în întărirea organiza
torică a secțiilor, în creșterea cuno
ștințelor profesionale ale cadrelor tali- 
nice, în îmbunătățirea substanțială a 
procesului instructiv-cducativ, ca și 
în participarea conștientă a sporti
vilor la antrenamente.

La aceste succese, după cum am 
mai spus, și-a adus contribuția ac
tivul obștesc și salariat al organelor 
și organizațiilor sportive brașovene 
prin desfășurarea cu mai mare exi
gență a unei munci colective, a unui 
control și îndrumări mai atente, în 
general, printr-o activitate minuțios

* planificată. Consiliul regional al 
UCFS, consiliile raionale și orășenești 
au muncit cu mai mult simț de răs
pundere decît în trecut și rezulta
tele s-au văzut. Preocuparea pentru 
instruirea activului obștesc și sala-

organizații de masă și insti- 
stat au contribuit, de ase- 

la impulsionarea activității

perioadă 
campioni 
sportive, 
naționale 
de spor-

riat, sporirea numărului instructorilor 
voluntari, o legătură mai strînsă cu 
școlile și o colaborare mai intensă cu 
celelalte 
tuții de 
menea, 
sportive.

Dar — și conferința a subliniat 
din plin acest lapt — succesele rea
lizate pînă acum nu se ridică încă 
la nivelul cerințelor și nu reflectă 
decît într-o mică măsură largile po
sibilități și condiții existente in a- 
ceastă regiune, cu o veche tradiție 
sportivă, care dispune și de un mare 
număr de cadre experimentate, de un 
larg activ obștesc.

Fără discuție, faptul că în regiu
nea Brașov activitatea spț^rtivă nu a 
atins încă nivelul de dezToltare do
rit se datoreșle și... stilului și meto-

ori activitate 
„campanie44, l 
tremă la alta 
ocupări exclus 
masă sau, la 
sportul de p 
rea problemei 
mărit atrageri 
obștesc, a aii 
și instituții < 
in domeniul < 
tului, ceea c 
simplu — sS 
îndeplinire o 
portante.

Din aceste 
ca necorespun 
număr mic d, 
Brașov practu 
feritele lorme 
sportului. Și

Conferința organizației
a UCFS Brașov

delor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor sportive. Conferința a 
criticat cu tărie o serie de lipsuri 
existente în munca unor activiști, de
lăsarea și lipsa lor de exigență, ceea 
ce au condus, în final, la apariția 
unor grave fenomene de formalism 
în tratarea unor probleme deosebit de 
importante. Vom sublinia astfel una 
din criticile aduse consiliilor raionale 
și orășenești și în special consiliu
lui regional, aceea de a nu fi mani
festat o conducere unitară exigentă, 
urmărirea consecventă, cu tot spiri
tul de răspundere, a hotărîrilor Con
siliului General al UCFS și chiar a 
propriilor hotărâri. De foarte multe

singur exemp 
ce reprezintă 
300 000 de ea 
giune cu pes 
tori, care are 
sibilități în 
cicloturisimilu 
forme ? Astfe 
și în alto pri 
ciației sportiv 
făcut încă ni 
întrecerilor), 
rilor pentru 
etc.

Aceasta îns 
prinse n-au 
făcut prea p



te. De la stingă : Maria Andrioaie, Felicia 
i și Cristina Duman. Antrenamentul este 

prof. Maria Kibire.
Foto : P. RomoșanUMPĂRAȚI „BĂTRÎNI“,ÎSTETI TINERI!
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pată albă pe harta sportului ro
mânesc.

★
...Duminică dimineața, în sala 

Teatrului de stat — Conferința 
regională UCFS Bacău. în darea 
de seamă, prezentată de președin-

Conferința organizației regionale 
a UCFS Bacău

tele consiliului regional, Ion 
' Bordea, se trece cu modestie și 
1 discreție peste capitolul succese- 
i lor.

principalei sarcini a Conferinței pe 
țară a UCFS; înseamnă că preocu
pările activiștilor sportivi au fost ne- 
satisfăcătoare, sporadice și n-au fost 
precedate, cum ar fi trebuit, de o 
intensă muncă de popularizare.

în ceea ce privește sistemul com- 
petițional al activității sportive de 
masă, este de menționat faptul că 
s-au aplicat, fără suficient discernă- 
mînt și fără să se țină scama de 
condițiile și specificul acestei activi
tăți, formule și metode copiate din 
activitatea de performanță, ceea ce 
> dus la organizarea ineficientă a 
nultor acțiuni.

Controlul și îndrumarea activiști- 
or din asociații au fost uneori ino- 
listente. In conferință se arăta, de 
dldă, că centrul de atletism de la 
Lgnita, înființat în 1965, n-a fost 
iciodată controlat de nimeni de la 
regiune", că tot in această locali
se cxîstă o serie de tineri foarte 
Rentați pentru lupte (unul chiar la 
ategoria grea, categorie la care 
portul nostru duce lipsă de elemen- 
:) care au fost recomandați clubu
ri Steagul roșu, dar nimeni de la 
ub nu s-a dus să-i vadă pe acești 
neri (1), iar în comuna Alămor, 
ide sînt frumoase posibilități pen- 
u «port, instructorii raionali ajung 
r de tot...

Succese, însă, există. Atît în 
activitatea de masă, cit și în do
meniul mult mai dificil (pentru 
că este foarte concret !) al luptei 
pentru performanță, orientare — 
de altfel — generală a sportului 
românesc în anii din urmă.

Două recorduri republicane și 
47 regionale la atletism (selec
ționata regiunii a promovat în ca
tegoria A a campionatului repu
blican pe echipe), mai muite titluri 
republicane la gimnastică, evolu
țiile meritorii ale formațiilor 
masculine de handbal și volei, 
aproape 3 000 de tineri și tinere 
cu clasificare sportivă (4 maeștri, 
54 de categoria I) etc constituie 
un bilanț care merită să fie 
amintit. După cum nu pot fi tre
cute cu vederea o serie de rezul
tate pozitive obținute în organiza
rea educației fizice în școli, în 
desfășurarea unor acțiuni pentru 
cei care deși nu se încumetă să 
urce scara grea a măiestriei, ră- 
mîn prieteni statornici ai mișcării 
în aer liber, ai turismului, ai di
feritelor jocuri sportive practicate 
ca agrement, pentru întreținerea 
sănătății, pentru prelungirea ti
nereții. Aceștia, de loc puțini, nu 
au fost uitați. 4 500 de excursii 
organizate de la începutul anului 
1965 și pînă acum, peste 1800 
de duminici cultural-sportive, nu
meroase concursuri interesante în

cadrul campionatului asociației 
sportive, al spartachiadelor sau al 
unor competiții locale, mult în
drăgite, s-au adresat tocmai aces
tor anonimi ai sportului.

★
în timp ce participanții înscriși

la cuvînt își expuneau punctul de 
vedere de la tribuna conferinței, 
echipa de fotbal Dinamo Bacău, 
aflată, cum se spune, la... porțile

Critici serioase au fost aduse or
ganelor UCFS pentru felul în care s-a 
urmărit traducerea in viață a pla
nului de măsuri elaborat pe baza 
Instrucțiunilor comune ale Ministe
rului Invățămîntului și Consiliului Ge
neral al UCFS, cu privire la îmbu
nătățirea activității de educație fizică 
și sport in rîndul elevilor. In regiu
nea Brașov există peste 250 000 de 
elevi (peste 25 000 sînt elevi ai 
școlilor profesionale și tehnice) ceea 
ce ar putea asigura, printr-o mai 
bună organizare a muncii, o bază so
lidă pentru activitatea sportivă, atit 
de masă cit și de performanță. De 
altfel, se poate spune că nici ac
tivitatea celor cîteva mii de studenți 
brașoveni n-a stat în preocuparea 
permanentă a activiștilor sportivi, 
pentru atragerea și cuprinderea aces
tora în formele organizate ale edu
cației fizice și sportului.

Este limpede deci că lipsurile care 
au existat. în activitatea sportivă de 
masă, în mobilizarea tineretului la 
competiții s-au manifestat în mod 
direct și în slaba participare și mai 
ales în valoarea necorespunzătoare 
a campionatelor raionale, orășenești 
și regionale. De aici și explicația 
faptului că baza de masă a sportu
lui de performanță din regiunea Bra
șov este încă foarte restrînsă, că 

categoriei A, susținea un meci 
toarte greu la Galați, cu Oțciul. 
Faptul a fost o simplă coinci
dență pentru că, în general, vor
bitorii s-au ocupat mai puțin de 
fotbal și mai mult de activitatea 
sportivă generală din regiune. 
Aplauzele, deseori meritate, adre
sate succeselor nu au acoperit 
numeroasele cuvinte critice ros
tite în sală.

S-a apreciat, pe bună dreptate, 
că tinerelor cadre, copiilor și ju
niorilor li se acordă încă o aten
ție insuficientă, motiv pentru care 
schimbul de miine al sportului de 
performanță băcăoan este slab.

Lipsa este mai veche și urmă
rile ei se resimt acum în majo
ritatea ramurilor de sport. în 
echipa de handbal Dinamo, spre 
pildă, nu există nici un jucător 
născut, crescut în Bacău. Situația 
este aproape identică și în echipa 
de fotbal. Lotul voleibaliștilor de 
la „Viitorul“ este alcătuit în pro
porție de 80 la sută din nebăcă- 
oani. La fel se întîmplă cu echi
pele de handbal din Buhuși și 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ce poate ilustra mai semnificativ 
lipsa de grijă față de tinerii spor
tivi decît faptul că în întreaga 
regiune doar 2—3 antrenori ca
lificați se ocupă de pregătirea 
echipelor de fotbal pentru juniori?

în rest, sînt cîțiva instructori 
inimoși și... altceva nimic.

Experiența a demonstrat că 
acolo unde a existat preocuparea 
pentru creșterea elementelor ti
nere locale rezultatele au fost 
mult mai bune decît acolo unde 
această muncă (e drept, migăloasă 
și grea) a fost înlocuită cu goana 
după sportivi gata formați, aduși 
din alte părți.

Succesele atleților din Roman 
(antrenor prof. Nehoi Constanti- 
ncscu), ale tinerelor gimnaste de 
la central din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (antrenoare prof. 
Maria Ioncscu) și multe altele se 
explică tocmai prin aceasta.

numărul performerilor de valoare re
publicană și internațională este redus 
și că doar puțini dintre aceștia pot 
manifesta veleități pentru a fi se
lecționați în loturile olimpice ale ță
rii. La ora actuală, în vederile lotu
rilor olimpice se găsesc doar OPT 
sportivi brașoveni, dar între aceștia 
au se numără nici un atlet, gim
nast, înotător, trăgător sau volei
balist ! !...

★
In cuvîntul său, tov. Nicolae Ga- 

vrilescu, secretar al Comitetului re
gional Brașov al P.C.R., a subliniat 
importanța deosebită pe care partidul 
nostru o acordă dezvoltării continue 
a educației fizice și sportului. Pentru 
ca sarcinile puse de partid în fața 
mișcării sportive să poată fi duse 
integral la înihiplinire, a spus vorbi
torul, este nevoie de o muncă de mai 
bună calitate, de mai multă exigență, 
este nevoie de eforturi susținute și 
continue din partea tuturor organiza
țiilor de masă și instituțiilor de stat. 
Numai printr-o colaborare foarte 
strînsă. de zi cu zi, activitatea spor
tivă din regiunea Brașov va putea 
înregistra saltul de calitate dorit, 
adueîndu-și astfel contribuția la pro
gresul sportului românesc.

în încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvîntul tov. Miron Olteanu,

vicepreședinte al Consiliului General 
al UCFS, care a subliniat realizările 
înregistrate în munca lor de orga
nele și organizațiile sportive din re
giunea Brașov, arătind că există încă 
mari posibilități care, mai bine fo
losite, vor putea duce la o sensibilă 
îmbunătățire a activității de educație 
fizică și sport pe toate planurile 
sale.

Vorbitorul a arătat obiectivele care 
stau în fața mișcării sportive din 
țara noastră, insistînd asupra căilor 
de urmat în munca de fiecare zi de 
către întreg activul salariat și ob
ștesc al organizației regionale UCFS 
Brașov, subliniind necesitatea îmbu
nătățirii stilului și metodelor de mun
că ale organelor și organizațiilor 
sportive, sporirea exigenței și a răs
punderii personale pentru îndeplini
rea sarcinilor.

★
Conferința a ales organele de con

ducere ale organizației regionale a 
UCFS. Ca președinte al Consiliului 
regional a fost ales tov. Vasile Lă- 
sărut, iar ca vicepreședinți Dumitru 
Furnică și Gunther Wagner.

ROMEO ViLARA

Iată de ce ni s-au părut de o 
deosebită rezonanță cuvintele 
spuse de profesoara Geta Simio- 
nescu, directoarea Școlii sportive 
din Bacău : „Pe viitor va trebui 
să pregătim cu mai mare atenție 
și să promovăm cu mai mult cu
raj copiii și juniorii, pentru a nu 
fi nevoiți să aducem elemente 
din altă parte, oameni nelegați de 
orașul nostru, care nu-1 iubesc, 
ci vin doar să-și facă, mai bine 
sau mai rău, datoria”.

Ideea a străbătut și cuvîntul 
antrenorului echipei de handbal 
Dinamo Bacău, Lascăr Pană. Iar 
prof. Maria Ionescu sublinia :

„Viitorul sportului de perfor
manță în regiunea Bacău va fi 
decis de grija față de copii și 
juniori. Cu ei trebuie lucrat la 
nivel de lot republican. Deci, 
munca trebuie să fie da la îmceput 
de cea mai bună calitate. Ceea 
ce implică nu numai calificare ci, 
în măsură egală, pasiune, dra
goste, aș spune, într-un cuvînt, 
RĂSPUNDERE !“

într-adevăr, să nu înțelegem 
greșit un vechi proverb. Deci, să 
nu cumpărăm „bătrîni” din altă 
parte, ci să creștem tineri ! Nici 
nu este prea complicat, într-o re
giune cu cea mai tînără populație 
din țară, cu localități ca Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Săvi- 
nești, Roznov și altele, unde pri
mul... pensionar nu va fi înregis
trat mai devreme de 20—25 de 
ani !

★
Există încă la unii activiști ai 

organizației noastre o mentalitate 
greșită, care se traduce cam în 
felul următor :

Spun tovarășii : Raionul (ora 
șui) sau asociația noastră se 
preocupă în principal de activi
tatea de masă. Noi organizăm du 
minici cultural-sportive, acțiuni 
recreative, excursii. Am avut X 
participanți. cu atlția mai tnulți 
decît anul trecut.

Dar sportul de performanță ?
— Sport de performanță nu 

prea... (a se citi de loc). Știți, 
noi ne-am „profilat” pe activita
tea de masă...

Asigurarea unor activități re
creative variate și interesante 
pentru iubitorii sportului este o 
sarcină permanentă a organelor și 
organizațiilor UCFS. Dar, a îm
părți în mod mecanic sportul în 
„de masă" și „de performanță", 
cînd este vorba de două activi
tăți strîns legate, care se între
pătrund și merg mînă în mină. 

ni se pare nu numai eronat, dar 
chiar dăunător.

Ridicarea măiestriei sportive, 
creșterea necontenită a nivelului 
performanțelor, în pas cu progre
sul realizat pe plan mondial, pri
vesc întreaga noastră organizație. 
Fiecare raion și oraș, toate clu
burile, cît mai multe asociații 
trebuie să-și aducă contribuția la 
mărirea tezaurului de succese al 
sportului românesc.

Cînd scriem aceste rînduri ne 
gîndim la raioane băcăuani cum 
ar fi, de pildă, Adjud, Moinești, 
Tg. Neamț, Tg. Ocna, a căror 
contribuție la creșterea perfor
manțelor sportive ale regiunii este 
încă foarte slabă. Tovarășul loan 
Vasiliu, președintele Consiliului 
raional UCFS Adjud, spunea la 
conferință :

„Raionul nostru este cunoscut 
în cadrul regiunii ca unul caic 
a acordat o atenție deosebită ac
tivității sportive de masă...”.

Foarte bine ! Dar pe cînd și 
performanței ?

*

Temeinice observații critice șs 
indicații prețioase pentru activi
tatea de viitor au fost făcute de 
tov. AUREL CALIMANDRIC, 
secretar al Comitetului regional 
Bacău al P.C.R.

După ce a scos în evidentă 
unele succese ale sportivilor re
giunii, vorbitorul a arătat că în 
activitatea organizațiilor sportive 
există, însă, și serioase neajunsuri.

Tov. Aurel Calimandric a in
sistat, mai cu seamă, asupra ca
racterului formal care se mani
festă în organizarea activității 
pentru masele de iubitori ai spor
tului. întrecerile sînt deseori ne
interesante, neatractive, n-au con
tinuitate. „Acalmia" care există 
între diferitele etape ale unor 
competiții de masă trebuie înlă
turată prin desfășurarea unor con
cursuri pe plan local, care să 
țină mereu trează atenția fată de 
sport.

Vorbitorul a subliniat de ase
menea necesitatea depunerii unor 
eforturi mai susținute în direcția 
ridicării performanțelor sportivi
lor băcăuani.

„într-adevăr — a spus el — 
echipa atleților noștri a promovat, 
în prima categorie a campiona
tului țării la atletism. Dar, se în
treabă pe bună dreptate, iubitorii 
sportului din regiune, care este 
valoarea performanțelor indivi
duale ale atleților în comparație 
cu acelea pe plan european 
mondial ? Să recunoaștem că e 
foarte scăzut !“

Tov. Calimandric și-a exprimat 
convingerea că punîndu-se în va
loare experiența acumulată, mun- 
cindu-se cu pricepere și pasiune, 
dîndu-sc viață importantelor obiec
tive cuprinse în planul de măsuri, 
regiunea Bacău va putea juca un 
rol din ce în ce mai important 
în activitatea sportivă a patriei 
noastre.

★

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul prof. MARIA LOGIN 
membru al Comitetului executiv 
al Consiliului general al UCFS, 
director în Ministerul învățămin- 
tului.

Trăgînd concluziile conferinței, 
vorbitoarea s-a ocupat mai cu 
seamă de problemele sportului 
școlar, capitol la care regiunea 
Bacău este încă serios deficitară.

Relevînd preocuparea perma
nentă pe care Ministerul fnvăță- 
mîntului și Consiliul General al 
UCFS le manifestă față de îmbu
nătățirea educației fizice și a 
sportului în școli, luînd în acest 
sens măsuri concrete, vorbitoarea 
a expus principalele sarcini care 
stau în fața profesorilor de edu
cație fizică din regiune, exprimin- 
du-și convingerea că toate cadrele 
de specialitate de aici vor reuși 
să se ridice la înălțimea acestor 
însemnate îndatoriri.

Tovarășa Maria Login a sub
liniat la sfîrșit necesitatea îm
bunătățirii stilului și metodelor 
de muncă ale organelor UCFS. 
recomandînd mai mult spirit de 
răspundere și mai multă opera
tivitate în rezolvarea sarcinilor, 
acordarea unui ajutor mai con
cret și mai efectiv organizațiilor 
sportive din regiune, mai multă 
colaborare și exigență.

★
Conferința a ales organele re

gionale ale UCFS și delegații Ia 
Conferința pe țară.

In funcția de președinte al Con
siliului regional UCFS Bacău a 
fost reales tov. Ion Bordea, iar 
în funcția de vicepreședinți — 
prof. Mihai Grigoraș și Dumitru 
Dimitriu.

VALERIU CHIOSE



Se simte „suflul“ mondialelor
O Din 235 de întilniri doar 5 ierminate la egalitate ! O Evolu-

Pe marginea u’timeîor evoluții ale reprezentativei feminine

ții remarcabile ale unor tineri luptători • Gh. Berceanu -

© autentică speranță ♦ Activitatea necorespunzătoare a

unor antrenori • „Turiști" pentru trei zile în Capitală

După cum menționam în cro
nica recentelor finale ale cam
pionatelor republicane individuale 
de lupte greco-romane (seniori), 
sportivii s-au prezentat într-un 
vizibil progres față de competi
țiile anterioare. Explicația constă 
atît în buna pregătire efectuată 
în cluburi și asociații cît și în 
faptul că multi dintre fînaliști 
nutresc speranța de a se număra 
printre cei care, la începutul lunii 
septembrie. vor 
țării noastre 
mondiale, care
București.
■ Deși la întrecerile desfășurate 
în sala Floreasca au participat 
mai puțini concurenți (141) decît 
la finalele de anul trecut (166), 
„bătălia" pentru întîietaie a fost 
însă mult mai aprigă. ” 
dată, am avut prilejul 
tururi întregi la unele 
'57 kg turul II. 87 kg 
tururile IV și V. +97 
rile V și VI) încheiate numai prin 
victorii la tuș. Trebuie să pre- 
c zăm că de-a lungul competiției 
finale s-a înregistrat un număr 
impresionant de victorii prin tuș : 
145 ț Cei care se situează în 
frunte, la acest capitol, sînt : I. . 
Bacin (Steaua) cu 6 tușuri. M. 
Eolocan [C.S.O. Pitești). N. Neguț 
(Steaua), V. Fodorpataki (Dinamo) 
5 tușuri. C. Turturea. Gh. Gheor- 
ghe. I. Țăranu. Gh. Popovîci (Ds-

. namo), S. Popescu șâ I. Gabor 
(Steaua) cu 4 tușuri. Ei au inițiat 
acțiuni și procedee tehnice va
riate. chiar din primele 
de luptă, urmărind 
finalizarea lor. ca 
gătiriî minuțioase 
secții.

Partidele la care
fost deosebit de spectaculoase și 
dinamice. încheindu-se, așa cum 
am mai spus, de cele mai multe 
ori prin victorii la tuș sau la 

situație, 
este

5

apăra culorile 
la campionatele 
vor avea loc la

De astă- 
să vedem 

categorii 
și 97 leg 
kg turu-

minute 
în permanentă 
urmare a pre- 

efectuate în

am asistat au

puncte (66). în această 
numărul 
aproape 
în 235 de partide !

Nu putem trece cu 
un alt

meciurilor 
neînsemnat :

egale 
doar

iescu, Gh. Stoiciu — clasat la ul
timele două ediții ale campiona
telor mondiale pe locul IV — și Șt. 
Ștefan (toți de la Steaua), Ber
ceanu i-a pus în dificultate. De 
pildă. în partida cu Pîrvnieseu. 
Berceanu a fost învins — Ia ca
pătul unei dispute epuizante — 
doar la o

Evoluții 
avut și 
(Steaua), 
(Electroputere Craiova), 
cerneac (Chimistul Baia Mare), C. 
Stan (C.S.O. Pitești), Gh. Gheor- 
ghe și V. Fodorpatalu (Dinamo). 
AL Chiran (A.S.M.T. Lugoj), L. 
Bouaru (Vagonul 'Arad), Șt. Pa- 
lade (Oțelul Galați). M. Dumitru 
(FI. roșie Tulcca) și alții.

Despre întrecerile acestei finale 
i-am solicitat părerea antrenorului 
ION CERNEA : „Dacă de cî(iva 
ani „omul nr. 1“ al finalelor era 
N. Martinescu, de astă-dată un 
altul s-a detașat net. Este vorba 
de I. Baciu care, deși a avut ad
versari redutabili, a obținut 6 vic
torii prin tuș și una la puncte. 
O frumoasă 
sportivii de 
de greutate, 
Neguț. Gh. 
și C. Bușoiu.
sea salturi și dublusalturi. tururi 
de cap. suplee și rebururi".

Actuala ediție a reliefat însă și 
alte aspecte. Astfel, 
regiunile Brașov, 
Banat, Galați și 
Cluj, care în alți 
ani Se numărau 
printre nrotaroniș- 
ți: finalelor, la a- 
ceastă ediție pre
zența lor a trecut 
aproape neobser
vată. De la Brasov 
și Galați doar cîte 
un 
(A. 
gul 
tiv

diferență de un punct, 
demne de laudă au 

tinerii Ștefan Ștefan 
L Popa și I. Stoica 

I. Mo-

evoluție au avut și 
Ia categoriile mari 

N. Martinescu. N. 
Popovîci, C. Penciu 
care au utilizat ade-

aspect pozitiv
finale. Este vorba de

de descalificare

vederea șl 
al acestor 
rarele de- 

pentrucîzîi ... _ ,____ _
„luptă pasivă", arbitrii fiind obli
gați să apeleze la asemenea mă
suri numai de 7 ori 1

Luînd comparativ tot ediția de 
anul trecut, cînd luptătorii bucti- 
reșteni au cucerit toate titlurile 
de campioni, la recenta confrun 
tare printre cîstîeatori s-an nu
mărat și M. Bolocan (C.S.O. Pi
tești) și C. Bușoiu (Electroputere 
Craiova).

Competiția Finală a fost domi
nată de sportivii de la Dinamo 
(antrenor D. Cuc) și Steaua (an
trenor Gh. Șuteu). care au cucerit 
9 și respectiv 7 locuri I—III. 
Dintre ceilalți concurenți o bună 
comportare au mai avut elevii 
antrenorului Hie Marinescu (Elec
troputere Craiova).

Am fost plăcut surprinși, 
timpul reuniunilor din cele 
zile de concurs, de replicile 
guroase, pline de îndrăzneală 
multor tineri, care au pus în

din reorezen- 
nu a realizat 
măcar atît. 
a fost ..nro- 

secțiilor 
regiuni’’ 
justifică 
o serie

in 
trei 
vi- 
ale 

r __ _  di
ficultate sportivi bine cotați pe 
plan internațional. Ne referim în 
primul rînd la Gh. Berceanu 
(Electroputere Craiova) care, la 
cei 17 ani ai săi, a făcut dovada 
unor calități deosebite, fiind o 
autentică speranță a sportului 
luptelor din țara noastră. Concu- 
rîndja cat. 52 kg alături de un 
„trio" deosebit de valoros, maes
trul emerit al sportului D. Pîrvu-

singur sportiv 
Toth — Stea- 
roșu si resnec- 
Șt Palade — 

Otelul) au reușit
să se claseze ne 
locul III. iar din 
Banat si Clui nici 
unul 
tanți 
nici 
Care
ducția* 
din aceste 
Cum își 
activitatea 
de antrenori cn o
bună reputație și 
cu o 
rientă ca V. Bați 
(C.F.R. Timișoa
ra). Gh. Luca și 
L Horvat (ASMT 
Lugoj), T. Blidaru 
(Vagonul Arad). 
Ion Donose (Oțelul Galați), D. Chiș 
(C.S.M. Cluj) ? Ce a făcut în ul
timii ani fostul campion mondial. 
Valeria Bularca (antrenor la 
Steagul roșu Brașov), deoarece la 
București sportivii brașoveni (cu 
excepția lui A. Toth) nici nu s-au 
văzut ?

Referindu-ne tot la pregătirea 
sportivilor trebuie să menționăm 
că unii antrenori au fost lipsiți 
de răspundere, prezentînd la în
trecerile finale luptători care nu 
au putut îndeplini baremul minim 
de participare (stabilit de F.R.L.) 
privind normele tehnice de con
trol. Astfel, nu au fost admiși 
în competiție I. Biro și T. Stu-

vastă exne-

DE LA /, E. B. S.
• Pentru 

PROGRESUL 
DINAMO -

cuplajul de fotbal
— C.S.M.S. Iași și 
POLITEHNICA Ti

mișoara, de duminică de pe sta
dionul Republicii, biletele se gă
sesc de vînzare la casele obiș
nuite.

• Se aduce la cunoștință că la 
complexul sportiv al Tineretului 
se redeschide, cu data de 1 mai 
1967, cursul de inițiere in tenis
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păru (Jiul Petrila — antrenor 
Gh. Popa), M. Păcuraru (Cimen
tul Bicaz — instructor I. Hurdu- 
baie), D. Miriță (C.S.O. Pitești
— antrenor E. Bălănescu), FI. 
Busuioc (Știința Găiești — in
structor Gh. Popescu), C. Pap 
(C.S.M. Cluj — antrenor D. Chiș). 
P. Lotrea (Chimia Tr. Măgurele
— instructor S. Bije). De aseme
nea, o serie de antrenori nu au 
impus sportivilor regimul alimen
tar necesar pentru menținerea ca
tegoriei de greutate, astfel că, la 
cîntarul oficial din ziua a doua 
a întrecerilor, nu au fost accep
tați 9 participant : E. Lefter 
(A.S.A. Sibiu — antrenor M. lo- 
ncscu), C. Ciobotaru (A.S.A. Cluj
— antrenor V. Onoiu), T. Velișcă 
(Nicolina Iași — antrenor V. Cio- 
roiu), M. Avram (C.S.M. Reșița
— antrenor I. Lovas), A. lags 
(I.G.O. Baia Mare — instructor 
I. Ujlaki), V. Moise (Carpați Si
naia — antrenor St. Mihalache), 
F. Stan și C. Tanase (Oțelul 
Galați — antrenor I. Donose), Al. 
Tampa (Steagul roșu Brașov — 
antrenor V. Bularca).

în încheiere, notăm atît buna 
organizare a întrecerilor cît și 
calitatea arbitrajelor prestate de 
Gh. Hie, I. Geambazu, V. Perja, 
V. Dona, I. Teodorescu, M. Croi
torii și I. Llidu.

Actuala ediție a „individuale- 
lor“ a reușit să ilustreze că în 
luptele greco-romane s-a făcut un 
progres substanțial, „suflul"
pionatelor mondiale de Ia Bucu
rești fiind 
cipanți, de 
timul sunet

cam-

simtit de către parti
ta primul piuă la ul- 
de gong.

C. CHIRI AC 
GH. CIORANUsportivii din

Florian Cioreili (Distune). campion republican. exe- 
cută an spectaculos procedeu : aruncarea peste piept 

cu ceulurare.
Foto : H. Mavridis
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ÎNTINERIRE SAU COMODITATE?
două

Aus-
mai

Nu de mult, echipa feminină de 
baschet a României a susținut 
întilniri interțări: România
Cuba 52—50 și România — 
tralia 60—46. Scorurile, dar
ales evoluția selecționabilelor, au 
nemulțumit pe cei ce au asistat 
Ia aceste meciuri.

Deși e vorba de două victorii, 
care peste ani și ani (sau chiar 
acum, pentru neavizați) vor con
tribui pozitiv la palmaresul echi
pei noastre naționale, am avut o- 
cazia de a părăsi sala de ambele 
dăți, eu sentimente similare celor 
pe care Ie determină infrîngerile. 
Iată și motivele:

Mai tatii, trebuie amintit că in 
colegiul central al antrenorilor s-a 
hotărît ca reprezentativa feminină 
de senioare să continue pregăti
rile în cadrul secțiilor respective. 
Antrenorii lor fiind avizați, cre
deam că s-au întreprins și mă
suri de îndrumare și control a a- 
eestor antrenamente. Numai că in 
meciurile sus-amintite n-am putut 
vedea roadele pregătirii. Nu o 
pregătire specială, dar nici măcar 
obișnuită cum ar trebui să facă 
orice secție de performanță—

Există și în baschet acel impon
derabil care se cheamă „zi proastă" 
sau „zi bună“, determinat de o 
mulțime de factori obiectivi și 
subiectivi. Nu e cazul să analizăm 
acest ucru, pentru că în mod evi
dent nu a fost vorba de stări de 
moment, de „zile proaste". Nu 
votn incrimina nici lipsa de omo
genitate a formației (dar nici ca 
scuză n-o vom admite !). Intr-ade
văr, s-a trecut la întinerirea echi
pei, iar o parte dintre „promovate" 
au mai mică experiență competițio- 
nală. Nici 
n-au fost 
există un 
nico-tactic
bule să-1 poată pune in valoare 
orice moment un sportiv sau 
sportivă care practică baschetul 
performanță. El a lipsit ! Iată 
e grav: deprinderile motriee 
baza activității sportive — sint 
instabile, iar nivelul pregătirii fi
zice s-a dovedit scăzut. Chiar dacă 
nu ne aflam in prag de mari com
petiții internaționale, campionatul 
era în curs, iar jucătoarele selec
ționate fac parte din echipe de 
categoria A ! Astfel este ilustrată 
și explicată chiar valoarea scăzu
tă a campionatului... Cum se ex
plică evoluția inadmisibil de sla
bă a jucătoarelor din lot ? Prin an
trenamentele necorespunzătoare de 
la club! Combinațiile de 2 și 3 
jucătoare, blocajele, paravanele, 
nemaivorbind de precizia aruncări
lor la coș, de dribling și de pase

precise care au absentat. Nici ac
țiunile strict individuale (rare și în
treprinse doar de 2—3 vechi titu
lare) n-au fost la înălțimea cerin
țelor. De ce, tovarăși antrenori ? 
De ce, reprezentante ale basche
tului nostru feminin ?

Nu-și are locul aici analiza a- 
mănunțită a celor două jocuri. Pro
centaje slabe s-au mai văzut, gre
șeli comise individual de asemenea, 
pierderea lucidității tactice nu mai 
este de mult ceva neobișnuit la 
echipele noastre feminine. Compor
tarea in ansamblu a fost însă ceva 
nemaivăzut. Mai ales în meciul cu 
Cuba (care dispune de jucătoare 
dotate fizic, citeva dintre ele bune 
tehniciene, dar oricum ceea ce se 
cheamă „o echipă fără pretenții") 
s-a văzut clar că procesul de in
struire este defectuos. Deasupra 
oricăror considerente de ordin teh
nic, tactic sau organizatoric (dar 
nu prea există argumente valabile), 
nu poate decît să nemulțumească 
profund felul în care s-a jucat. De 
la locul IV (obținut în trei ediții 
de „europene" consecutiv), echiva
lent teoretic unui loc VI—VII pe 
plan mondial, Ia o victorie chinui
tă. cu „ținerea" mingii în finalul 
partidei România—Cuba ? Ce re
gres...

Echipa 
diferență 
este mai 
prilejuit
special, în domeniul pregătirii fi
zice. Deseori, în decursul acestei 
partide, duelul fizic a fost tranșat 
net în favoarea oaspetelor.

Nu exagerăm. De-abia acum am 
putut vedea, prin comparație direc
tă, cit de grave sint lipsurile mun
cii care s-a depus (sau nu s-a de
pus ?) în ultimii ani la secțiile pe 
care le numim fruntașe. Conside
răm că e cazul să se ia în discuție 
în mod acut problema principiilor 
de bază ale selecționării și pregă
tirii în baschetul feminin.

Un ultim cuvînt, despre asa-zisa 
întinerire. Iată, se vede clar: re
tragerea din activitatea competițio- 
nală internă sau internațională a 
crtorva jucătoare fruntașe a co- 
borît nivelul baschetului nostru fe
minin cu două clase. Anul viitor a- 
vem de apărat la „europenele ’ din 
Italia un loc IV. Aspirăm chiar Ia 
o medalie. Se poate, sau nu? Dacă 
da, ce e de făcut ?

Considerăm că, în orice caz, pri
ma condiție o constituie dispariția 
comodității, a „plezirismului", din 
sălile în care se antrenează bas
chetbalistele selecționabile sau cu 
perspective. Pentru rest, așteptăm 
cuvîntul și, mai ales, faptele celor 
în cauză.

G. Kl’SSU—ȘIRIANU

Australiei, învinsă la o 
mai mare (60—46), deși 

bună decît a Cubei, ne-a 
alte reflecții amare. în

antrenamentele comune 
prea frecvente.

minimum de bagaj 
individual pe care

Dar, 
teh- 
tre- 

in 
o 

de 
ce

Aeromodeliștii noștri an evoluat 
sub posibilități

de cîmp pentru copii și tineret 
între 7—17 ani.

Cursul este condus de antreno
rul Caralulis Cristea.

Pentru informații, amatorii 
pot adresa la complexul 
al Tineretului, sau la 
17.39.25 și 22.31.01.
• Biletele pentru jocu! 

lei DINAMO — STEAUA , 
sîmbălă. orele 19, din sala Flo- 
reasca și turneul internațional de 
box, din 3 mai. s-au pus în vîn- 
zare la casa specială de bilete 
din str. Ion Vidu.

se 
sportiv 
telefon

de vo
im) de

I
I
I
I
I
I
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Concursul international de mi- 
cromodele de la Slănic-Prahova, 
la care au participat sportivi din 
Cehoslovacia, Ungaria și România, 
a început cu mari emoții. Emoții 
însă... diferite. Pentru sportivii 
oaspeți ele au început în fata pu
fului salinei : ei nu mai coborî- 
seră niciodată spre adîncimi cu 
7 m pe secundă, așa că au aștep
tat mai multe invitații pînă să se 
hotărască a păși în originalul lift. 
Aeromodeliștii noștri, în schimb, 
erau „acasă*, dar confruntarea lor 
cu unii ..ași* ai acestui sport (Jiri 
Kalina (Cehoslovacia) — clasat pe 
locul VI la trecutele campionate 
mondiale și Zoltân Ucsody, cam
pionul și recordmanul Ungariei la 
această categorie de modele) i-a 
făcut să aibă trac.

întrecerea de la Slănic a fost 
primul concurs internațional orga
nizat după noul regulament F.A.I. 
(adaptat Ia sfîrșitul anului trecut), 
în care anvergura modelelor a 
fost redusă de la 900 mm (maxi
mă) la 650 mrh. Astfel, toți concu- 
renții au prezentat construcții la o 
valoare tehnică mult apropiată, 
folosmdu-se din plin experiența

campionatului mondial de la De
brețin, din anul trecut. Au exis
tat modele care nu au avut o 
greutate mai mare de 0,8 grame !

De la primul start, Kalina și 
Ucsody au preluat conducerea. Si 
aceasta pentru că au solicitat, chiar 
de la început întreaga putere a 
micilor „motoare" de cauciuc care 
propulsează modelele. în vreme ce 
aeromodeliștii noștri au tatonat 
doar rezistenta acestora. Trebuie 
subliniat însă, că materialele folo
site în construcțiile oaspeților — 
cauciucul și lemnul de 
fost superioare.

Concursul a cuprins 
din care s-au luat în 
două din cele mai bune. Oaspeții 
au evoluat de-a lungul acestora 
destul de constant. în vreme ce 
aeromodeliștii români au oscilat, 
abia spre sfîrșit reușind să cîștige 
încredere în forțele proprii (Mi
hai Teut și Otto Hintz). Faptul do
vedește un insuficient antrenament. 
In legătură cu acest lucru trebuie 
subliniat că, organizarea perioadei 
pregătitoare concursului de către 
Federația română de aviație a pre-

balsa — au

șase lansări, 
considerație

zentat o serie de carențe care s-au 
resimțit.

Clasamentul individual, după 
cele șase lansări, este următorul :
1. Jiri Kalina (Cehoslovacia) 50:56,0;
2. Zoltân Ucsody (Ungaria) 
50:46,0 ; 3. Kâroly Bird (Ungaria) 
46:30,0 ; 4. Mihai Teut (România 1) 
44:50.0 ; 5. Otto Hintz (România 
I) 38:41,0 ; 6. Dagmar Khlubna 
(Cehoslovacia) 32:25,0 ; 7. Nicolae 
Besman (România II) 30:36,0 ; 8. 
Stefan Ionescu (România II) 
25:44.0.

Echipe: 1. Ungaria 97:16,0; 2. 
Cehoslovacia 854)5,0 ; 3. România 
I 82:41,0 ; 4. România II 56:20,0.

Cu privire la această întrecere, 
Kalina și Ucsody apreciau că ori
ginala ,.sălă“ de concurs prezintă 
marele avantaj al unui spațiu 
imens, lipsit de curenți, dar eu o 
temperatură destul de scăzută în 
comparație cu sălile de la supra
față.

în cadrul tentativelor care au 
avut loc după concurs, Otto Hintz 
a stabilit un nou record- republican 
la această categorie de micromo- 
dele : 26:06,0.

VIOREL TONCEANU



non record republican la skeet
La sfîrșitul săptămînii trecute, poligonul Tunari a găzduit tradițio

nala competiție de tir dotată cu „Cupa 1 Mai“. Organizate de comisia 
orășenească de specialitate, întrecerile au reunit pe lingă cei mai buni 
trăgători bucureșteni și o serie de sportivi din provincie. Dintre rezul
tatele obținute menționăm recordul republican realizat de Gh. Sencovici 
(Șc. sp. nr. 1) la proba de skeet 100 buc. : 98 buc.

GII. SENCOVICI

„rcnomcnul
De pe treapta a X-a, ultima în clasamen

tul turului (3 înfringeri, 10 puncte, seta- 
veraj 12:24), pe-a Il-a in cel al returului 
(8 victorii și 17 puncte, la egalitate cu li
derul întrecerii, Rapid, setaveraj 24:8)... De 
la amenințarea retrogradării, la locul V în 
clasamentul final al campionatului... E ceva! 
Din succes in succes. O cale pe care echipa 
feminină de volei a Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii" a parcurs-o impe
tuos, revenind cu o elogioasă comportare în 
plutonul fruntaș al categoriei A. Performan
ței i se cuvenea o subliniere mai pronunțată 
decît aceea lapidară — impusă de lipsa spa
țiului — făcută cu prilejul consemnării re
zultatelor : „a doua, a treia,... a opta victo
rie consecutivă a tipografelor".

Dar, mai întîi, să reamintim ce-a fost în 
tur, cind echipa C.P.B., deși luptind ca și-n 
trecut, precum ii. era faima, pină la etapa 
a șaptea a părăsit terenul mereu învinsă. 
Cauze subiective ? In cantitate neglijabilă. 
In schimb, de apreciabile proporții — cau
zele obiective: pierderea, din diverse moti
ve, (pe care nu e locul să le analizăm) a 
nu mai puțin de 5 jucătoare (Ana Zabara, 
Stela Totoreanu, Ileana Mărăcine, Magda 
Ionescu, Eugenia Alexandrescu); începerea 
pregătirii pentru campionat cu un efectiv și 
•nai mult descompletat (Elena Covaci — 
plecată cu o selecționată peste hotare, Ro- 
lica Hălmăgeanu — in examene) ■, acciden- 
area, cu o săptămină înaintea „startului", 
i Elenei Florea, a Elenei Covaci și a Eca- 
erinei Crăciun, care în primele trei etape 
lici n-au jucat. Destule temeiuri pentru ca 
> echipă, să se prăbușească. Și totuși...

Să fi descoperit sportivele de la C.P.B. și 
mtrenorul lor, (prof. Eugen Scarlat), vreun... 
lixir, dătător de minunate electe asupra 
mtențialului voleibalistic și cu ajutorul 
cestuia să ii reușit tipografele redresarea, 
emarcabilul lor... retur de forță ? Nu, expll- 
ația nu are în ea nimic din domeniul tan- 
isticului. Miraculoasa rețetă a stat, pur și 
mplu, în muncă. Dar intr-o muncă plină 
e hărnicie, cu înalt spirit de disciplină, cu 
evotament, cu dragoste față de colectiv, fată

\SCQ!MĂ

pe echipe
Clasamente în turneul final

După etapa a doua a fazei fi
le a campionatului republican 

echipe desfășurată la Quj, 
afigurafia clasamentului pe 
)be este următoarea :

FLORETA BĂIEȚI
Jnio S. Mare
3.S.M. Cluj
Steaua Buc. 
vfedicina Tg. M. 
Jniv. Buc. 
’rogresul Buc.

FLORETA FETE
iteaua Buc. 
Fnio S. Mare 
rntv. Buc.
.P.O.B.
.S.E. S. Mare

3 3 0 0 34 102:158 6
4 2 0 2 33 178:204 4
3 2 0 1 28 138:152 4
3 0 0 3 11 166: 94 0
1000 6 «0: 54 0

Gheorghe Sencovici 98 hue.

Rezultate tehnice : skeet: 1.
Gh. Sencovici (Șc. sp. nr. 1) 98 b. 
— nou record al țării (v. r. 97 b.). 
De subliniat că vechiul record 
fusese egalat dc trăgătorul I. Al- 
bescu (Steaua) cu prilejul „Cupei 
Olimpia" din 14—16 aprilie. 2. 
S. Diaconu (Șc. sp. nr. 1) 94 b. 
(record personal), 3. I. Albescu 
(Steaua) 91 b. ; pistol viteză 60 f. :
1. D. Iuga (Dinamo) 590 p. (record 
personal), 2. S. Popa (Construcții) 
585 p., 3. V. Atanasiu (Steaua) 
584 p. ; pistol sport 60 f. juniori :
1. M. Popescu (Steaua) 545 p.,
2. N. Ciotlos (Steaua) 545 p., 3. 
E. Balaș (Steaua) 533 p. ; pistol 
sport 60 f. junioare : .1 Ana Buțu 
(Steaua) 487 p., 2. Dana Pavelescu 
(Steaua) 470 p., 3. Iuliana Ionescu 
(Steaua) 464 p. ; armă standard 
culcat 69 f. seniori : 1. T. Coldca 
(Steaua) 587 p. (record personal),
2. R. Waînerich (Arhitectura) 585 
p., 3. S. Caban (Dinamo) 582 p. ; 
armă standard 3x20 f. seniori :
1. N. Rotaru (Steaua) 563 p., 2.

C.P.B.
• s • •

Angela Ionescu (du
blată de Mihaela Vlă- 
deanu, Elena Florea 
și Elena Covaci) ac
ționează niai iute de- 
cît blocajul studen
telor de Ia I. C. F„ 
încheind cu succes 
atacul întreprins de 
echipa tipografelor.

Foto : T. Roibu

• • • •

de asociația sportivă. Concret, in perioada 
dintre prima și cea de-a două parte a cam 
pionatului au fost administrate „leacurile" cu
venite : lucru asiduu în volum și intensitate con
siderabil crescute, antrenamente zilnice, muite 
in aer liber, tezolvind la un nivel superior pro
blema pregătirii fizice. Iar in sală, sub raport 
tehnico-tactic, s-a pus accent pe capitolele care 
necesitau ameliorări deosebite: preluările 
(fiecare voleibalistă — minimun 500 de 
execuții intr-un antrenament), apărarea de 
Ia fileu (cel pufin cite 100 de blocaje/jucă
toare la un antrenament), punerea la punct 
a concepției de joc și a atribuțiilor în ca
drul echipei. Apoi, o dată cu începerea re
turului — săptăminal, 4 antrenamente a 2 
ore. In aceeași atmosferă de disciplină, de 
dăruire, de totală absență a... absențelor. 
Pentru ceea ce a urmat (3-0 cu Penicilina 
Iași, 3—2 cu Rapid, 3—0 cu Universitatea 
Craiova. 3—0 cu Universitatea Cluj, 3—1 
cu C.S.M. Sibiu, 3—2 cu Țesătura P. Neamț, 
3—0 cu I.C.F., 3—0 cu Farul Constanța!) 
aceasta-» deci explicația succesului, „rețeta" 
de bază, fără un dram de fenomenal.

Perseverența și ambiția cu care au lucrat 
voleibalistele de la C.P.B., chiar dacă nu-s 
fenomenale, sînt exemplare. Evidențiem ~— 
de asemenea — condițiile create, atenția 
sporită pe care in retur i-au acordat-o

ecjtipei de volei Consiliul asociației sportive 
(președinte — I. Chivu) și Biroul secției de 
volei (președinte — M. Apostolescu). Cc și 
grija cu care sportivele au fost susținute de 
numeroși muncitori și funcționari ai Combi
natului in frunte cu directorul general, ing. Al. 
Constantin (nu o dată prezent in mijlocul 
galeriei C.P.B.). Sprijinul acesta a venit en
tuziast, mai cu seamă că la „Casa 
Scînteii" jucătoarele din echipa de volet nu 
sînt cunoscute doar ca sportive, ci înainte 
de toate ca muncitoare și funcționare active 
în producție, atașate de locurile de muncă: 
Elena Florea (câpttana echipei, cea dinții 
căreia i se cuvin laude și în această pri
vință) ; Ecaterina Crăciun și Angela Ionescu 
— muncitoare corectoare Ia „zețărie" > 
Constanța Popescu și Greta Marcu — mun
citoare montoare Ia „tiefdruck"; Elena Co
vaci — funcționară la contabilitate ; Rodiri 
Hălmăgeanu — la „muncă și salarii"; Mi
haela Vtădeanu — țuristconsult; Niculina 
Gabor — normatoare la „legătorie". Iată 
unde s-a sudat mai întîi colectivul echipei 
de volei și unde se află izvorul care le-a 
dat jucătoarelor tăria să învingă dificultății» 
și să izbutească pină la urmă saltul de pe 
locul al X-lea pe locul al V-iea. Iată în ce 
constă „fenomenul" C.P.B. I

CONSTANTIN FAUR

Campionatul republican pe echipe-cea mai 
importantă competiție a atletismului nostru

5 4 0 1 37 297:266 8
5 2 0 3 38 301:275 4
2 2 0 0 25 81:136 4
3 1 0 2 25 170:162 2
2 1 0 1 19 108:126 2
3 0 0 3 16 197:137 0

SPADA
1. Medicina Tg. M. 3 3 0 0 33 157:194 6
2. Electroputere Cv. 5 3 0 2 31 299:310 6
3. C.S.M. Cluj 5 2 0 3 38 294:278 4
4. Steaua Buc. 2 2 0 0 19 97:134 4
5. Univ. Buc. 2 0 0 2 14 117:113 0
6. Crișul Oradea 3 0 9 3 10 218:136 0

SABIE

1. Steaua Buc. 3 3 0 0 33 149:207 6
2. Unio S. Mare 5 2 0 3 31 310:281 4
3. Univ. Buc; 3 2 0 1 29 155:196 4
4. Scena Brașov 2 2 0 0 21 112:129 4
5. C.S.M.S. Iași 3 1 0 2 23 123:181 2
6. S.P.O.B. 4 0 0 4 23 274:200 0

Etapa a III-a a fazei finale a
campionatului republican pe e- 
chipe va avea Ion în zilele de 
4—5 mai în sala Constructorul 
(fostă Recolta) din Capitală.

Gh. Vasilescu (Olimpia) 561 p.,
3. I. Olărescu (Arhitectura) 559 p.; 
armă sport culcat 60 f. senioare : 
.1 Iuliana Daroczi (CSM Cluj) 
588 p., 2. Margareta Enache
(Steaua) 588 p., 3. Eda Baia (Ar
hitectura) 582 p. ; armă sport 
3x20 f. senioare: 1. Margareta 
Enache 559 p., 2. Eda Baia 552 
p., 3. Iuliana Daroczi 549 p ; armă 
standard culcat 60 f. junioare : 1. 
Mariana Borcea (Dinamo) 580 p.,
2. Mariana Vasiliu (Dinamo) 579 
p., 3. Veronica Stroe (Dinamo)
575 p. ; armă standard 3x20 f. 
junioare : 1. Mariana Borcea 540 
p., 2. Marina Vasiliu 536 p. ; 3. 
V. Stroe 535 p. ; armă standard 
culcat 60 f. juniori: 1. V. Savin 
(Dinamo) 584 p., 2. N. Vlad 
(Steaua) 581 p., 3. M. Marin (Me
talul) 579 p. ; armă standard 
3x20 f. juniori : 1. S. Lupașcu
(Șc. sp. nr. 1), 2. M. Marin 541 
p., 3. C. Lazarovici (Dinamo) 538 
p ; armă sport 3x20 f. seniori :
1. G Vasile (Steaua) 483 p., 2. 
P. Popescu (ICF) 482 p., 3. M. 
Vlad (Olimpia) 481 p. ; armă 
sport 3x20 f. junioare : 1. Ani- 
șoara Petrache (Olimpia) 465 p,
2. Ioana Lujeru (ICF) 457 p., 3. 
Mariana Constantin (Olimpia) 440 
p. ; armă sport 3x20 f. juniori : 1. 
Gh. Paștea (Dinamo) 502 p., 2. 
O. Galea (ICF) 500 p., 3. A. Mo
rarii (Sc. sp. nr. 1) 499 p.

(Urmare din pag. I)

tele prevăzute pentru categoriile de 
clasificare specificate mai înainte. 
In caz de nereușită, ori pentru dife
rite descalificări, atleții nu vor primi 
aceste puncte. Regulamentul actualei 
ediții a campionatului pe echipe pre
cizează însă că, față de edițiile an
terioare, acești atleți își păstrează 
locul în clasamentul unei probe, fără 
a primi însă puncte. Aceasta în
seamnă că nu se vor mai face „a- 
vansări" de poziții în clasatnentelo 
diferitelor probe. .

La încheierea competiției, echipa 
clasată pe primul loc al clasamen
tului general (bărbați-j-fetnei) al 

categoriei A va fi declarată campioa
nă republicană. Ultima clasată va fi 
retrogradată în categoria B — se
ria 1, în locul său promovînd cîș- 
tigătoarea acestei serii și tot așa

SĂ NU SE PIARDĂ!
• Elemente valoroase 9 Atenție la subaprecierea adversa
rilor ! © O „lecție11 a profesorului D. Popescu-Colibași...

Recentele campionate republi
cane de handbal rezervate elevi
lor din liceele cu program de 
educație fizică au scos în evi
dență pregătirea bună a majori
tății jucătorilor și jucătoarelor 
care au evoluat în Sala sporturi
lor din Timișoara. Au impresionat 
plăcut felul cum au jucat echi
pele, cunoștințele tehnico-tactice 
arătate de participanți. S-au re
marcat cu deosebire formațiile 
Liceului nr. 4 Timișoara (prof. 
Constantin Lache), Liceului nr. 2 
Brașov (prof. D. Popescu-Co
libași), Liceului nr. 2 Tg. Mureș 
(prof. V. Helvig), la care s-a vă
dit preocuparea pentru un joc 
modern. în viteză, pentru adapta
rea schemelor tactice de apărare 
și atac în funcție de adversar etc. 
Sîut, fără îndoială, lucruri bune, 
demne de reținut, mai ales că 
echipele sîut formate din elemente 
tinere, în plină ascensiune.

Munca depusă de antrenorii de 
handbal din liceele cu program de 
educație fizică poate fi apreciată 
ca rodnică. Mulți dintre jucătorii 
prezentați de ei la acest campio
nat sînt valoroși, reprezintă ta
lente și speranțe autentice. Toc
mai de aceea ar fi păcat să se 

se va proceda cu ultima clasată din 
seria I și prima din seria a Il-a.

In sfîrșit, regulamentul competi
ției prevede ca obligatoriu echipa
ment uniform pentru atlefii și atle
tele fiecărei echipe.

Pentru această importantă compe
tiție, care angrenează cîteva sute de 
atleți, cluburile și consiliile regio
nale ale UCFS, prin comisiile lor de 
atletism (în cazul reprezentativelor 
de regiuni), au luat din timp măsu
rile organizatorice și telmice pe caro 
le reclamă formarea echipelor și pre
gătirea componenților acestora.

Sperăm că întrecerile din acest an 
ale campionatului republican de at
letism pe echipe se vor desfășura la 
un înalt nivel valoric și vor prilejui 
obținerea unor rezultate valoroase, 
adueîndu-și astfel contribuția la o 
îmbunătățire a activității atletice din 
țara noastră. 

I

piardă 1 Spunem aceasta știind că 
o bună parte dintre componenții 
echipelor pe care le-am urmărit 
sînt în ultimul an de liceu și deci, 
după absolvire nu vor mai juca 
în cadrul acestor formații. Nu cu
noaștem cîți antrenori de la clu
burile sportive studențești au ur
mărit acest campionat dar... ar fi 
avut ce vedea, mai ales că absol
venții de azi vor fi candidați! de 
mîine în facultăți. Ne facem deci 
datoria să cităm numele cîtorva 
jucători care, pregătiți în conti
nuare cu aceeași atenție, pot de
veni înlocuitorii maeștrilor de as
tăzi ai handbalului nostru. Iată-i : 
Gr. Leuca, Tr. Pintea, L. Fritz 
(Timișoara), F. Motoc, Gelu Con- 
stantinescu (Iași), D. Șerpe, D. 
Oprescu, L. Bota, T. Stambert 
(Brașov), I. Maiorescu (Tg. Mureș) 
la băieți și Simona Arghir, Cris
tina Metlenrat, Hilda Hrivnac, 
Elisabeta Simo (Timișoara), Ma- 
rilena Pepene, Elisabeta Aftenie, 
Elena Postelnicu, Florica Aga- 
pescu (Brașov), R. Cordoș, Elena 
Gheorghiu (Tg. Mureș), Gabriela 
Onuța (Iași).

Echipa de băieți a Liceului 
nr. 2 din Brașov a fost cea mai 
omogenă. Normal, avea șanse Ia 
cucerirea titlului. După ce în
vinsese Ia mare luptă Liceul 
nr. 4 Timișoara și la scor Liceul 
nr. 2 din Iași, în ultima zi avea 
de susținut jocul cu elevii din 
Tg. Mureș. (Aceștia pierduseră 
toate partidele).

Brașovenii au intrat pe teren 
încrezuți și, de*considerîndu-și 
adversarii, au fost învinși dc o 
echipă mai modestă ca valoare, 
dar care și-a apărat cu ardoare 
șansele. Și astfel echipa de băieți 
a Liceului nr. 2 din Brașov a 
pierdut titlul de campioană, la 
care pregătirea și valoarea lor le 
dădeau dreptul.

La fel au încercat să joace și 
elevele aceluiași liceu într-o par
tidă susținută cu colegele lor din 
Tg. Mureș. Dar prof. D. Popeacu- 
Colibași sesizînd că în prima re
priză elevele lui se menajau 
și-și desconsiderau (la fel ca și 
băieții) partenerele de întrecere, 
le-a obligat în pauza dintre re
prize, în fața întregii asistențe, 
să exerseze lansări pe contraatac 
și pase în marc viteză. La re
luare brașovencelc au jucat mult 
mai bine, mult mai atent și au 
cîștigat meciul. Deci, lecția pro
fesorului D. Popescu-Colibași a 
dai roade !

PAUL IOV AN

ACTIVITATEA INTERNĂ
In orașul București, se va desfă

șura între 19 și 21 mai turneul fi
nal al echipelor ce se întrec pentru 
calificarea în campionatul catego
riei B seria I. tn perioada care a 
rămas pină Ia data primelor mo» 
ciuri, echipele participante se pre
gătesc cu asiduitate, dornice de a 
reprezenta cit mai bine cu
lorile cluburilor lor. Bineînțeles, 
dorința tuturor formațiilor care 
se întrec este de a obține pri
mul Ioc în turneul final, iar o dată 
cu acesta și dreptul de a participa 
în viitorul campionat republican 
de categoria A seria a Il-a.

Echipele care participă în finala 
campionatului de calificare sînt: 
(feminine) — Constructorul Baial 
Mare, Spartac Mediaș, Școala spor
tivă Ploiești și Școala sportivă Tg. 
Mureș; (masculine): A.S.A. Ploiești, 
Voința Bistrița, I.C.O. Arad, și Ma
rina Constanța.

FINALELE DE JUNIORI

In zilele de 2, 3 și 4 mai, în două 
orașe din țară, respectiv Craiova 
și Baia Mare, va avea loc turneul 
final pentru desemnarea echipelor 
cîștigătoare ale titlurilor de cam
pioane republicane de juniori. La 
Craiova vor participa 4 echipe do 
fete, iar la Baia Mare se vor între
ce pentru cucerirea titlului 4 echi
pe de băieți.

La Bacău, în meci restantă din 
categoria A (m), Dinamo Bacău a 
fost întrecută de Dinamo Bucu
rești, la capătul unei partide în 
care oaspeții au dovedit mai 
mult calm, chiar cînd băcăuanii 
reușiseră egalarea (min. 41 : 7-7). 
Scor final: Dinamo București — 
Dinamo Bacău 11-8 (5-3). Princi
palii realizatori au fost Licu 5 șl 
Costache II, 2 de la învingători, 
respectiv Coasă 3 și Papp 2 de 
la învinși (Gh. Dalban - coresp.).



Ultima rundă va decide pe cîștigătorul 
turneului internațional de șah

CALEIDOSCOP
ln pragul finișului, participanta 

i turneul international de șah 
u accelerat tempoul întrecerii. 
Trena" a imprimat-o Vasiukov. 
tarele maestru sovietic s-a... 
ăzbunat pe startul său slab (2 
uncte din 6), declanșînd o „se- 
ie* formidabilă: 6 victorii con-

ONCURS DE ATLETISM LA SOCI
MOSCOVA. La Soci se desfă

șoară în prezent un concurs de 
itletism la care participă o serie de 
itleți fruntași sovietici. în prima 
si, cunoscutul aruncător de ciocan 
Romuald Klim a realizat o perfor
manță de 68,66 m. iar campioana 
Europei Nadejda Vijova a cîști
gat proba de aruncarea greutății 
cu 17,82 m. Boris Savciuk a aler
gat 400 m în 47 secunde, iar tînă- 
rul atlet din Vilnius, lares Vital- 
tes, s-a clasat pe primul loc la 
aruncarea discului cu 58,70 m. în 
proba de ștafetă 4)000 m echipa 
U.R.S.S. a realizat timpul de 40,7 
sec.

Gh. Enache a cîștigat 
concursul internațional 

de talere de la Moscova
Timp de două zile, duminică și 

luni, la Moscova a avut loc un in
teresant concurs internațional de 
talere cu participarea unor trăgă
tori cunoscuti din România. R.D. 
Germană și U.R.S.S. Cu toată vre
mea ploioasă și rece au fost înre
gistrate rezultate valoroase. Ast
fel, Ia individual victoria a fost 
cucerită de reprezentantul Româ
niei, Gh. Enache cu 196 t. (99+97) 
— după un baraj în care a reali
zat cifra maximă : 25. De aseme
nea, se cuvine a fi menționată și 
comportarea lui Șt. Popovici — 
singurul care a obținut în ziua a 
Il-a 100 t. din tot atîtea posibile. 
Clasament individual : 1. Gh. E- 
nache 196 t., 2. Zimenco (U.R.S.S.) 
196 t. (la bara j : 21), 3. Heite 
(R.D.G.) 193 t. ...9. Șt. Popovici 
189 t. (89-(-100), ...14. I. Dumitres
cu 187 t. (91+96), ... Gh. Florescu 
180 t. (90-J-90). Echipe: 1. U.R.S.S. 
763 t., 2. România 752 t., 3. R.D. 
Germană 750 t

în preziua intilnirii internaționale de tenis

/Urmare din pag. 1) 

mâții indică un avantaj pentru te- 
nismanii români. Aceasta, bineîn
țeles, în strictă dependentă de fap
tul că echipierii noștri, Ion Țiriac 
și Ilie Năstase, trebuie să joace Ia 
nivelul posibilităților cunoscute.

Dar, să facem scurte prezentări 
ale oaspeților noștri. Patrick Hosn- 
bergen, actualul campion al Bel
diei, este mezinul echipei, născut 
în 1946. A debutat anul trecut în 
„Cupa Davis", jucînd o excelentă 
partidă în compania sud-africanu- 
lui Diepraam. Eric Drossart (25 
ani) este fost campion al tării. Nu
mără patru victorii în „Cupa Da
vis" : la chilienii Rodriguez, Apey. 
Aguire și maghiarul Komâromy. Si 
Claude de Gronckel (24 ani) are 
rezultate frumoase, fiind de șase 
ani membru al echipei. Toți trei 
au jucat recent în Australia, Cir
cuitul Caraibilor și pe Riviera 
franceză.

I-am văzut pe belgieni la pri
mele lor antrenamente, pe terenu
rile de la Progresul, care de mîine 
după-amiază găzduiesc mult aștep
tatul meci. Toți se remarcă prin
tr-o bună tehnică, au un stil spec
taculos și eficace. Discutînd cu 
oaspeții, ne-am putut convinge că 
ei sînt încrezători în posibilitățile 
lor. Iată ce ne-a 'declarat d. Henri 
<de Coninck, conducătorul delega
ției belgiene : „Cunoaștem valoa
rea tenismanilor români și nu ne 
îndoim de faptul că avem în față 
un meci greu. .Vom lupta însă cu 

secutive 1 Astăzi dimineață el a 
obținut un punct la Ciocîltea (în 
partida amînată din runda a 
10-a), far după-amiază — încă 
unul la Drimer, fiind acum prin
cipalul contracandidat al lui Flo
rin Gheorghiu la primul loc. în 
runda a 12-a campionul nostru 
n-a reușit decît o remiză cu Par- 
tos.

Soos l-a învins pe Ungureanu, 
reușind să atingă obiectivul pro
pus in acest turneu — norma de 
maestru international. Felici
tări 1

Ghitescu și Ciocîltea, eliberați 
de obsesia rezultatului s-au an
gajat într-o partidă autentică, 
așa cum așteaptă de mult de la 
ei iubitorii șahului. După com
plicații, lovituii și contralovituri,Reorganizarea Federației braziliene de fotbal

RIO DE JANEIRO (Agerpres). Con- 
federația braziliană a sporturilor a 
hotărît să procedeze la o importantă 
reorganizare în sinul Federației de 
fotbal. Astfel, cei patru membri ai 
conducerii tehnice a echipei Brazi
liei la ultimul campionat mondial, 
respectiv Vicente Feola, dr. Gosling, 
Nascimento și Amarai au fost des- 
tituiți din funcțiile lor. Noul condu
cător al loturilor de fotbal este 
Paulo Machado de Carvalho, care 
va fi asistat de Aimore și Zeze 
Moreira, antrenori și consilieri teh
nici la campionatele mondiale din 
1958 și 1962. Confederația a modificat 
și programul competițiilor interne 
de fotbal. începînd cu anul viitor, se 
va disputa un campionat național în 
care vor fi reprezentate toate pro
vinciile țării. In prezent există cam-

Clasamentul celor mai buni 
jucători de tenis de masă din lume

la încheierea campionatelor 
mondiale de tenis de masă de la 
Stockholm, comitetul de clasifi
care al F.I.T.M. a stabilit urmă
torul clasament al celor mai buni 
jucători pentru perioada 1967— 
1969 : bărbați : 1. Nobuhiko Hase- 
gava (Japonia), 2. Mitsuru Kono 
(Japonia), 3. Kim Cian Ho (R.P.D. 
Coreear.ă), 4. Eberhard Scholer 
(R. F. a Germaniei), 5. Stanislav 
Gomoskov (U.RS.S.j, 6. Kjell Jo
hansson (Suedia), 7. Koji Kimura 
(Japonia), 8. Istvan Korpa (Iugo
slavia), 9. Vlado Miko (Ceho
slovacia), 10. Iun Rian Von 

România - Belgia Itinerariul „flăcării olimpice" PE SCURT
toată ardoarea, știind că o victo
rie asupra României, la București, 
ar fi un rezultat deosebit de fru
mos în palmaresul tenisului bel
gian".

Să amintim că acest palmares 
conține o prezență în finala „Cu
pei Davis" încă în anul 1904 1 
Avem în față o echipă purtătoare 
a unei bogate tradiții în „sportul 
alb". Și, parafrazînd pe d. De 
Coninck, vom spune că... o victo
rie asupra belgienilor ar fi un 
rezultat deosebit de frumos în pal
maresul tenisului românesc.

DIN NOU EGALITATE:

Ț.S.K.A. Cerveno Zname — Internazionale 1-1 (0-0)
Așteptat cu un deosebit interes, 

meciul revanșă dintre T-S.K.A. Cer
veno Zname Sofia și Internazionale 
Milano, din cadrul semifinalelor 
„C.C.E.“, nu a dat nici de data 
aceasta un învingător. Ca și la Mi
lano, și la Sofia, meciul s-a încheiat 
cu scorul de 1—1 (0—0).

într-adevăr, așa cum a prevăzut 
antrenorul Ilelenio Herrera, acest meci 
a fost cel mai greu pentru echipa 
sa din actuala ediție a „C.G.E.“. 
Ieri, Inter n-a reușit să reediteze 
succesele realizate la Madrid și Bu
dapesta, unde a cîștigat într-o ma
nieră categorică (2—0 cu Real și 
tot 2—0 cu Vasas). 

care au ridicat „tribunele" în pi
cioare, a c.îștigat — spectaculos
— Ciocîltea.

în rest: Haag—Pfleger Vj-'/z. 
Hennings — Fichtl 1-0, Czerniak
— Mititelu întreruptă. Hennings a 
cîștigat partida neterminată cu 
Czerniak.
CLASAMENTUL : Gheorghiu 8>/2, 

Vasiukov 8. Soos și Pfleger 7l/2. 
Partos 7. Haag 6'/a, Ghițescu, 
Hennings, Fichtl 5'/2. Mititelu, 
Drimer 5 (1), Ciocîltea 4>/2. (1), 
Czerniak 3‘/2 (1). Ungureanu 2'/2 
puncte.

Astăzi dimineață se joacă par
tidele întrerupte : după-amiază, de 
la ora 16,30, în sala I.P.C.G. — 
ultima rundă. Capetele de afiș 
întîlnirile : SOOS — VASIUKOV 
și CIOCÎLTEA — GHEORGHIU. 
(V. Ch.)

pionate paralele, la care participă 
doar echipe din statele Guanabara 
(Bio) și Sao Paulo. Campionatul na
țional va înlocui „Cupa Braziliei" la 
care nu participau decît echipe din 
cele două state menționate. Va Ii 
reluată, de asemenea, cupa „Rio 
Branco", o competiție mai veche or
ganizată împreună cu federația din 
Uruguay.

In ce privește viitoarele Jocuri 
Olimpice și campionatul mondial, 
vor fi selecționați 44 de jucători, din 
care vor fi alcătuite echipele pentru 
Mexic 1968 și 1970. Prima reprezen
tativă a Braziliei va întreprinde tur
nee în America Latină, iar cea se
cundă în Europa. Măsurile luate au 
fost primite cu satisfacție în cercu
rile fotbalistice braziliene.

(R.P.D. Coreeană), 11. Pan Sin 11 
(R.P.D. Coreeană) 12. Hajime 
Kagimoto (Japonia), 13. Iaroslav 
Stanek (Cehoslovacia), 14. Hans 
Alser (Suedia), 15. Dorin Giur- 
gitică (România), 16. Sarkiz Sar- 
kojan (U.R.S.S.); femei: 1. Sachi
ko Morisava (Japonia), 2. Noako 
Fukazu (Japonia), 3. Noriko Ia- 
manaka (Japonia). 4. Zoia Rud- 
nova (U.R.S.S.), 5. Marta Luzova 
(Cehoslovacia), 6. Maria Alexan
dru (România), 7. Erzsebet Jurik 
(Ungaria), 8. Mary Wright (An
glia), 9. Gabriele Geissler (R. D. 
Germană), 10. Eva Koczian (Un
garia), 11. Agnes Simon țR. F. a 
Germaniei), 12. Svetlana Grinberg 
(U.R.S.S.).

Numeroase probleme îi frămîn- 
tă în prezent pe organizatorii 
Jocurilor Olimpice din anul 1968. 
Printre acestea este și aceea le
gată de aducerea flăcării olimpice 
din Grecia, de peste ocean.

Se preconizase ca flacăra olim
pică să efectueze călătoria cu a- 
vionul din Atena in Spania, iar 
apoi, pînă la continentul ameri
can, cu vaporul — pe drumul ur
mat cindva de Cristofor Columb.

Dar comitetul de organizare a 
J. O. a respins acest plan. Flacăra 
va ajunge la Ciudad de Mexico

în „C.C.E.“, formația bulgară și-a 
păstrat invincibilitatea pe teren pro
priu, deși, puțini mai sperau acest 
lucru după ce fusese condusă cu 
1—0.

Datorită mizei importante și a ten
siunii, meciul nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic superior. Totuși, italienii 
și-au etalat de multe ori subtilitățile 
tehnice, în timp ce gazdele — în 
special în prima repriză — au ma
nifestat o superioritate teritorială. O 
remarcă pentru frumusețea ambelor 
goluri, marcate în min. 61 de Fac- 
chetti iar în min. 78 de Radlev,

SANIA cu motor în
cepe să se impună tot 
mai mult ca sport de 
performantă în Canada 
și S.U.A. în acest an 
a avut loc la Aspen 
cea de-a treia ediție a 
campionatelor S.U.A. 
Titlul a revenit, pentru 
a doua oară, lui Willie 
ITerner. care a parcurs 
pista de motocros (36 
km) cu o viteză medie 
de cca. 60 km/h.

AU TRECUT 107 ani 
de la înregistrarea pri
mului record Ia proba 
de sărituri cu schi uri le. 
Cea dinții trambulină 
de sărituri a fost cons
truită în 1840 în Nor
vegia, la Telemark. 
Insă primul record a 
fost înregistrat cu 
douăzeci de ani mai 
tîrziu. de norvegianul 
Nordheim, cu perfor
manța de... 30 m. De 
atunci și pîiiă în anul 
1935 săriturile record 
au fost atributul norve
gienilor. Hegemonia lor 
a fost întreruptă de po
lonezul Marusarz. care 
a sărit 97,5 m. Mai tîr
ziu, austriacul Bradl a 
realizat prima depășire a 
sutei de metri. Din anul

1947, recordurile cresc 
vertiginos: elvețianul
Tschanen — 120 m, 
germanul Weiler —- 133 
m, elvețianul Netzell — 
135 m, finlandezul 
Luiro—139 m. iugosla
vul Slibar — 141 m. nor
vegianul Grini—147 m, 
suedezul Sjîiherg—148 
m. din nou Grini—150 
m și apoi austriacul 
Bachler — 154 m — 
actualul record.

DE LA înființarea 
clubului londonez Ar
senal. în anul 1893, 
pînă la sfîrșitul sezo
nului 1966, ..tunarii* 
au jucat mereu în 
prima ligă. Ei au dis
putat în total 2 446 de 
meciuri de divizie, din 
care au cîștigat 1050, 
au făcut 573 meciuri 
nul& și au pierdut 823. 
Arsenal a înscris 4 302 
goluri și a primit 3 596. 
Cu un astfel de bilanț 
nu se poate lăuda nici 
o echipă din lume!

INTR-UNA din zile, 
pe străzile din Tokio 
gonea o mașină a po
liției, iar în fața ei un

Fotbal, rugbi sau... lupte ? Greu de descifrat 
această fază curioasă în care extremul stîng al 
echipei suedeze Hammarby, celebrul „Nacka“ 
Skoglund, pare să fi suportat un placaj din par
tea adversarului sau direct Lennartson de la 
Orebro. Skoglund, care a activat mai multi ani in 
Italia, este probabil obișnuit însă cu asemenea 
maniere „categorice4* de a fi oprit în atac.

pe un avion turboreactor, trecînd 
prin Roma, Madrid și New York, 
unde ar urma să facă escale fes
tive. Nu este exclusă însă o soluție 
mai... expeditivă, avionul plecînd 
din Atena direct spre Mexic.

în orașul celei de a XIX-a O- 
limpiade, s-a elaborat deja planul 
ceremoniei de primire a flăcării 
olimpice. Un loc important în pro
gramul festivității este rezervat 
dansurilor rituale ale indienilor, 
vechii locuitori ai teritoriului Me
xicului dinaintea invaziei spa
niole.

Astfel, Internazionale va trebui 
să susțină un al treilea meci — pe 
teren neutru — în „C.C.E.“. Partida 
decisivă va avea loc la 3 mai, pro
babil la Graz (Austria).

Arbitrul spaniol Sarakiza a condus 
formațiile: Ț.S.K.A.: lordanov — 
Vasiliev, Gaganelov, Penev, Marin- 
cev — Stankov, Țanev — Atanasov, 
Radlev, Iakimov, Nikodimov, INTER
NAZIONALE ; Sarti — Burgnich, 
Picchi, Guarneri, Facchetti — Eedin, 
Suarez — Domenghini, Cappellini^ 
Mazzola, Corso, 

cangur mare. Cînd fu
garul a fost ajuns, a- 
ceșta a luat poziția de 
box și numai după ce 
a scos din luptă trei 
polițiști, a putut fi 
prins și legat. Ulterior 
s-a constatat că el a 
fugit de la un circ 
unde se produce în fie
care seară în rolul de... 
boxer.

ÎN TIMPUL unui 
meci de fotbal dispu
tat în localitatea Villate 
(Italia), căpitanii echi
pelor, fiind nemulțumiți 
de arbitraj, au hotărît 
în timpul pauzei să e- 
limine pe... arbitru de 
pe teren. Deși acesta 
a onus rezistenta. în 
cele din urmă cei 22 de 
jucători l-au dus cu 

forța în vestiar. unde 
l-au încuiat. Meciul a 
continuat fără arbitru si 
fără incidente. Federa
ția italiană a descalifi
cat ambele echipe pa 
timp de cinci ani!

FESTIVITATEA de 
deschidere a celei de-a 
XlX-a ediții a J.O. din 
1968 a fost fixată pen
tru ziua de 12 octom
brie. deoarece la 12 oc
tombrie 1492 Cristofor 
Columb a descoperit A- 
nierica, iar aniversarea 
acestei zile constituie o 
mare sărbătoare în 
Mexic.

SC1IIO A RA franceză 
Armie Famose, una din
tre cele mai bune c.obo- 
rîtoare din lume, poartă 
în timpul îndrăznețelor 
ei coborîri o cască îm
podobită cu niște de
sene amuzante, al căror 
autor este Pablo Pi
casso. Nu este deci de 
mirare că simpaticei 
schioare i se spune 
„Fam o sa—Picasso**.

UN om de afaceri ja
ponez cumpără în mo
mentul dc față din Bra
zilia materiale pentru 
fotbal. El duce, de ase
menea, tratative cu cî- 
teva cluburi braziliene 
pentru a susține me
ciuri demonstrative în 
țara sa. Japonia imită 
Statele Unite, intențio- 
nînd să creeze o ligă 
profesionistă de fotbal.

ROMA. Cea de-a 12-a ediție a 
cursei cicliste Milano—Vignola a 
fost cîștigată de Rudi Altig (R.F.G.) 
urmat de Mealli (Italia) și Ritte- 
(Danemarca).

MADRID. Echipa spaniolă care 
întîlnește R.A.U. în „Cupa Davis" 
va cuprinde pe M. Santana. M 
Orantes, J. L. Arilla și J. Gisbert.

HAGA. Reprezentativa de polo 
pe apă a U.R.S.S. a învins cu 7—3 
selecționata Olandei.

• Selecționata de tenis a Olan
dei pentru meciul cu R.S.A. din 
„Cupa Davis" cuprinde pe Tom 
Okker. Jan Haier, Evert Schneider 
șr Peter Soetres.

PARIS. Selecționatele masculi
nă și feminină de tenis de masă 
ale U.R.S.S. au obținut o dublă 
victorie (5—3 și respectiv 3—1) 
în întîlnirile cu echipele Franței.

MUNCHEN. La Duisburg, selec
ționata feminină de tenis de masă 
a Japoniei a învins cu 3—1 repre
zentativa R.F. a Germaniei.

CIUDAD DE MEXICO. Comi
tetul de organizare a T.O. a con
firmat că întrecerile ultimei ..Săp- 
tămîni preolimpice" se vor desfă
șura între 14 și 29 octombrie la 
toate disciplinele cu excepția fot
balului, halterelor, probelor hipi
ce și maratonului. înscrierile par- 
ticipanților se vor închide fa 15 
august pentru probele pe echipe și 
'4 octombrie pentru cele indivi
duale.
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