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ORGAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT OIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

IERI S-AU DESCHIS ÎN CAPITALĂ 
LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ 
A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ 

SI SPORT

SALUTUL C. C. AL P. C. R.
Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

rostit de tovarășul LEONTE RĂUTU
DRAGI TOVARĂȘI,

Permiteți-mi să adresez, din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, un sa
lut călduros delegaților și invi- 
taților Ia Conierința pe țară a 
mișcării sportive, tuturor sportivi
lor din țara noastră și să urez 
Conferinței cel mai deplin succes 
în lucrările sale.

Conferința mișcării sportive își 
desfășoară lucrările în atmosfera 
de avînt generală de marile 
succese obținute de poporul nos
tru in opera de construcție socia
listă. România străbate o etapă 
în care poporul își manifestă din 
plin, în toate sferele vieții so
ciale, capacitatea și forța de 
creație materială și spirituală.

Conferința este chemată să ana
lizeze principalele probleme ale 
dezvoltării mișcării sportive, să 
stabilească măsurile cele mai po
trivite pentru a determina creș
terea substanțială și perfecționa
rea calitativă a educației fizice 
și sportului românesc.

în țara noastră, sportul are 
vechi și frumoase tradiții. Chiar 
în acest an se împlinește un secol 
de la formarea primei asociații 
sportive din România, „Societatea 
centrală română de arme, gim
nastică și dare la semn", condusă 
de istoricul șl patriotul Vasile 
Ureche. De atunci, mișcarea noas
tră sportivă a continuat să creas
că ; sportivi români, în ciuda 
unor condiții adeseori vitrege, 
au reușit să se impună pe plan 
internațional, prin rezultate meri 
torii.

In condițiile puterii populare, 

ștafeta acestor rezultate a fost 
trecută noilor contingente de 
sportivi, s-au creat condiții tot 
mai propice pentru dezvoltarea 
culturii fizice, pentru cuprinderea 
în activitatea sportivă a unor 
mase tot mai largi de tineri și 
oameni ai muncii.

In ultimii ani, mișcarea spor
tivă de masă a obținut rezultate 
îmbucurătoare. Un număr de clu
buri și asociații sportive din în
treprinderi, instituții și de la 
sate desfășoară o activitate bo
gată, milioane de tineri sint an
trenați in competiții și concur
suri, cunosc o înviorare activită
țile sportive din școli și institu
țiile de invățămint superior.

în sportul de performanță, spor
tivii noștri, susținînd cu cinsle 
culorile patriei, au cucerit laurii 
victoriei în întreceri internațio
nale de prestigiu ; fruntașii spor
turilor nautice, scrimerii, hand- 
baliștii și rugbiștii, jucătorii de 
volei, șahistele și luptătorii noș
tri se numără printre cei mai 
buni din Europa sau din lume 
Am plăcuta însărcinare de a 
transmite felicitările conducerii de 
partid și de stat tuturor acelora 
care au făcut ca tricolorul româ
nesc să fie ridicat în semn de 
salut al izbinzilor sportive pe di
ferite meridiane ale globului !

Examinind situația mișcării spor
tive, în spiritul de exigență care-i 
este propriu, conducerea partidu
lui apreciază că rezultatele de 
pînă acum, cu toate succesele în
registrate, nu sint pe măsura 
reală a condițiilor create, a ta
lentului sportivilor noștri. Orien
tarea dată de conducerea parti
dului la Conferința pe țară a 
U.C.F.S. din 1962, în cuvîntul de 
salut rostit de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, privind cuprinderea 
unor mase tot mai largi, a în
tregului tineret în practicarea 
organizată a exercițiilor fizice și 
sportului, nu a fost decît parțial 
realizată.

In această direcție, principala 
cerință este să se determine o 
largă și multilaterală dezvoltare 
a educației fizice și sportului de 
masă in școli și facultăți — care 
cuprind marea majoritate a tine
retului din țara noastră, sportul 
școlar și universitar trebuind să 
constituie veriga de bază a în
tregului sistem de educație fizi
că. în întreprinderi si instituții, 
asociațiile sportive, înmulțind re
zultatele bune obținute, sint che
mate să desfășoare cu continui
tate acțiunea de promovare a 
sportului de masă — într-o gamă 
largă de forme și de ramuri spor
tive, în scopul dezvoltării capa
cităților fizice ale oamenilor mun
cii, potrivit specificului activității 
lor productive. Această cerință 
se ridică insistent și la sate, unde 
este incă mic numărul tinerilor 
atrași Ia practicarea sportului.

Se X cer tratate cu mult mai 
mare atenție discipline sportive 
ca atletismul — fundamentul dez
voltării sportive multilaterale — 
gimnastica, înotul, turismul, schiul, 
ramuri accesibile practicării de 
către mase din cele mai largi, 
care nu necesită condiții matera
le deosebite.

Dezvoltarea largă a sportului 
de masă presupune deplina înțe
legere a rolului social al sportu
lui, a importantei sale in socie
tatea noastră. Cu cit activitatea 
sportivă cunoaște o amploare mai 
mare, cu atît se îmbunătățesc ca
racteristicile b.'oloqice ale poporu
lui. Sportul înseamnă sănătate și 

călire fizică, energie și capaci
tate sporită de muncă, înseamnă 
recreare și destindere, compen
sarea eforturilor intelectuale tot 
mai mari solicitate omului zilelor 
noastre. In același timp, sportul 
de masă formează baza sigură a 
sportului de performanță, singurul 
rezervor care-1 poate alimenta 
continuu cu talente.

Apreciind rezultatele valoroase 
obținute în sportul de perfor
manță, nu se poate trece cu ve
derea că in unele ramuri 
sportive importante se mani
festă încă pronunțate rămî- 
neri în urmă. Este bine cunoscută 
situația cu totul necorespunzătoa
re care se perpetuează în fot
balul nostru, al cărui nivel cobo- 
rît și ale cărui repetate insuc
cese provoacă atita amărăciune 
maselor largi ale iubitorilor aces
tui sport. De multă vreme ei 
așteaptă să se pună în sfîrșit 
capăt cauzelor care au determinat 
această situație.

Sportivii noștri sînt totodată 
chemați să depună eforturi per
severente pentru a-și ridica nive
lul măiestriei în ramuri ca gim
nastica, ciclismul, diverse probe 
de atletism, de tir și natație, hal
tere, baschet.

Este îmbucurător că in ultimii 
ani țara noastră este reprezentată 
la un număr mereu mai mare 
de competiții internaționale. Ase
menea confruntări, care nu urmă
resc obținerea de victorii facile, 
nesemnificative, dau sportivilor 
noștri prilejuri de afirmare, sînt 
o școală pentru a învăța din ex
periența celor mai buni și, tot
odată, un factor de apropiere și 
întărire a prieteniei sportivilor

(Continuare in pag. a 2-a)

LUCRĂRILE

PRIMEI

ZILE
In sala Ateneului român din 

Capitală s-au deschis vineri lu
crării» Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

Conferința urmează să analize
ze, în lumina obiectivelor stabi
lite de partid și guvern, rezulta
tele obținute în intervalul care a 
trecut de ta prima conferință și 
să elaboreze măsurile pentru con
tinua dezvoltare a educației fi
zice și sportului în țara noastră.

La lucrările Conferinței parti
cipă delegați aleși în conferințele 
regionale U.C.F.S. — conducători ai 
federațiilor sportive, președinți ai 
consiliilor regionale, raionale 
U.C.F.S. și ai cluburilor sportive, 
sportivi fruntași — maeștri eme
riti și maeștri ai sportului, an
trenori, profesori de educație fi
zică, activiști sportivi.

La deschiderea lucrărilor Con
ferinței au asistat tovaiășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil !>od- 
naraș, Constantin Drăgan, I eonte 
Răutu, Petre Lupu, Virgi! Trofin, 
membri ai C.C. al P.C.R.. miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consiliului 
General al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport.

Au fost alese prezidiul și cele
lalte organe de lucru ale Con
ferinței.

în unanimitate, delegații au

(Continuare in pag. a 4-a)

Aspect din timpul lucrărilor



SALUTUL C.C. AL P. C. R. 
$1 CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

rostit de tovarășul LEONTE RĂDTLI
(Urmare din pag. 1)

din diverse țări. Mișcarea noastră 
sportivă are menirea și pe viitor 
să întrețină și să amplifice legă
turile și contactele internaționale 
cn organizațiile de sport din ță
rile socialiste, din toate țările În
mii, adticîndu-si astfel contribuția 
Ia cauza prieteniei între popoare.

O condiție de cea mai mare 
însemnătate pentru progresul spor
tului este ca unitățile de bază 
ale mișcării noastre sportive — 
cluburile — să dispună de o 
largă independentă în tot ce pri
vește organizarea muncii, dezvol
tarea ramurilor lor sporlive. par
ticiparea la competiții, problemele 
financiare si să fie eliberate de 
tendințele de tutelă măruntă. Aș 
dori să subliniez în lenătură cu 
aceasta că pentrn transformarea 
fiecărui club fntr-o pepinieră de 
talente și sportivi fruntași, calea 
rodnică este, desigur, nu aceea a 
racolărilor, ci numai a muncii 
nronrii, răbdătoare, de perspec
tivă.

Trebuie sporit rolul federațiilor, 
ca organe de specialitate pe ra
muri de sport. Imbnnătătindu-și 
în mod serios activitatea, bucurîn- 
du-se de o mai mare indepen
dență — eeea ce itnnlică, desigur, 
s> răsnunderi sporite — federa
țiile de specialitate au de înde
plinit rolul unor piloni ai crește
rii valorice a sportului nostru.

Un factor-cbeie, atît pentrn 
dezvoltarea si creșterea calitati
vă a sportului de masă, cit și 
pentru perfecționarea activității 
sportive de performantă. îl consti
tuie asigurarea unui corn de an
trenori si specialiști bine pregă
tiți. Performanțele cele mai va
loroase obținute de snortivii frun
tași pe plan mondial sînl strîns 
legate de faptul că nregăttrea 
lor se realizează de către antre
nori Si specialiști care se spri
jină pe cele mai înaintate cuce
riri ale cercetării științifice în 
domeniul practicării sportului. Tn 
această privință, un rol important 
și sarcini de deosebită răspundere 
revin Institutului de Cultură 
Fizică, care trebuie să devină un 

centru puternic de formare a ca
drelor de specialiști cu înaltă 
calificare.

Dezvoltarea pe toate planurile 
a mișcării noastre sportive impu
ne ca o cerință de însemnătate 
primordială asigurarea în viața 
sportivă a unei atmosfere de 
principialitate, de intransigență 
față de orice fenomene străine 
eticii sportive și cetățenești. Prin 
întreaga lor comportare, pregătin- 
dn-se cu conștiinciozitate și dă- 
ruindu-se cu ardoare în întreceri, 
sportivii noștri fruntași trebuie să 
răspundă în mod demn condi
țiilor de care se bucură, simpa
tiei cu care, slut fncon'urali de 
masele iubitoare de sport.

Este necesar ca presa. în pri
mul rînd presa sportivă, radioul, 
televiziunea, să aducă o cit mai 
mare contribuție ia rezolvarea 
sarcinilor mișcării noastre spor
tive, manifesting permanent spi
rit de combativitate, împletit cu 
competentă si principialitate.

O problemă de care depinde 
în mare măsnră dezvoltarea spor
tului de masă si a celui de per
formantă este lărrrirea hazei ma
teriale a activității sportive, care 
a crescut an de an. pe măsura 
posibilităților statului nostru. 
Sprtjinrndu-se pe mirnca voluntară 
și frnctiticînd voința tineretului de 
a face SDort. stalurile populare 
cit si asociatele snortive. clu
burile trebuie să manifeste mai 
multă inițiativă în amenajarea de 
terenuri și baz,e sportive. O hază 
sportivă nu presunune neapărat 
o optică de monumentalitate: 
pretutindeni există multiple posi
bilități pentrn amenaiaroa de baze 
sportive simple — pns’bilităli care 
nu așteaptă dorit sniritul gospo
dăresc al iubitorilor de sport. Este 
necesar să se realizeze o intensă 
folosire a bazelor sportive exis
tente. as-aurindu-se accesul larg 
al tineretului.

Și pe viitor, dezvoltarea con
tinuă a bazei materiale a spor
tului va forma ohiect d» preocu
pare atentă a conducerii partidu
lui și statului. Sînletn convinși că 
ridicarea în București a „Sălii 
Sporturilor", precum și a altor edi

ficii și complexe sportive în 
Capitală și în alte centre, va fi 
primită cu deosebită satisfacție 
de sportivi și de toți oamenii 
muncii.

îmbunătățirea activității de 
educație fizică, a sportului de ma
să și de performanță necesită 
adoptarea unor măsuri organiza
torice. atît în ceea ce privește 
formele de activitate în rindurile 
tineretului, ale oamenilor muncii, 
cîl și în ce privește coordona
rea muncii tuturor factorilor care 
au fn atribuțiile lor acest do
meniu.

Reglementările actualmente în 
vigoare au făcut ca organizațiile 
de masă, în primul rînd Uniunea 
Tineretului Comunist și sindica
tele. să fie în fapt eliberate de 
preocupările concrete pe care le 
aveau anterior în organizarea 
activității sportive — ceea ce a 
avut efecte negative asupra miș
cării sportive.

Analizind această problemă, 
conducerea partidului nostru a 
stabilit că pe viitor sportnl de 
masă, ca parte integrantă a pro
cesului de educație a tineretului, 
trebuie să ocupe un loc impor
tant în munca Uniunii Tineretu
lui Comunist, care este chemată 
să desfășoare o gamă variată de 
acțiuni pentru atragerea tinere
tului la practicarea sportului, po
trivit vîrstei și temperamentului 
acestuia, tn vederea călirii fizice, 
întăririi sănătății, dezvoltării ini
țiativei și curajului. Pornind de la 
aceste considerente este indicat 
ca în școli și licee activitatea 
sportivă de masă să fie orga
nizată nemijlocit de U.T.C. în
drumarea de specialitate a activi
tății sportive în școli va ii asi
gurată de profesorii de educație 
fizică, care vor răspunde de în
deplinirea acestor sarcini in fața 
direcției școlii. In ce privește 
instituțiile de fnvățămint supe
rior. activitatea sportivă de masă 
va fi organizată de asociațiile 
studenților și organizațiile U.T.C., 
cu sprijinul catedrelor de educa
ție fizică. în îmbunătățirea edu
cației fizice, ca parte integrantă 
a procesului de învățămînt, în 

îndeplinirea tutnror sarcinilor 
privind dezvoltarea sportului în 
rîndul tineretului școlar, răspun
deri deosebit de importante re
vin Miuisterului Învățămîntului.

La sate, misiunea de organi
zator al activității sportive de 
masă îi va reveni, de asemenea. 
U.T.C.-ului prin asociațiile spor
tive sătești.

In ce privește întreprinderile șl 
instituțiile s-a considerat că sar
cina de a organiza activitatea 
sportivă de masă trebuie să re
vină sindicatelor, ceea ce cores
punde. de altfel, unei bune tra
diții a mișcării noastre sindicale. 
Aplicarea acestei concepții orga
nizatorice va contribui, fără în
doială, la o îmbunătățire a activi
tății asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții, la o lăr
gire a razei lor de cuprindere. 
Ținind seama că majoritatea celor 
care practică sportul sînt tineri, 
sindicatele vor colabora strîns cu 
organizațiile U.T.C.

Lin alt grup de prob'eme se 
referă la structura organizatorică 
a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. O mare parte a prevederi
lor holărîrii din 1957, pe baza 
căreia Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport funcționează în pr.’.zent. 
sînt depășite. In afară de aceas
ta structura și formele sale ac
tuale de activitate îndepărtau or
ganele de conducere ale mișcării 
sportive de sarcina lor esențială 
— îndrumarea tehnică de specia
litate.

Ca urmare a analizării acestor 
probleme de către conducerea 
de partid s-a ajuns la concluzia 
că în locul Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport este indicat să se 
creeze un Consiliu Național pen
tru Educație Fizică și Sport; 
acesta, ca organ de specialitate, 
păstrindu-și caracterul de orga
nism obștesc, să fie totodată in
vest'! cu atribuții precise pe li
nie de stat pentru asigurarea dez
voltării unitare a educației fizice 
și sportului.

Prin Consiliul Național se va 
asigura stabilirea obiectivelor de 
ansamblu și elaborarea planurilor 
de perspectivă privind dezvolta

rea diferitelor ramuri de sport, 
îndrumarea de specialitate a 
sportului de masă, controlul șl 
îndrumarea activității sportive de 
performanță, coordonarea meto
dologică a activității de educație 
fizică și sport, desfășurată de or
ganizațiile și instituțiile ce au 
atribuții în acest domeniu. Consi
liul Național va răspunde de 
buna reprezentare a țării noastre 
în competițiile internaționale.

Consiliul Național va fi alcă
tuit in principal din specialiști în 
diferite domenii ale sportului, 
precum și din reprezentanți de 
seamă ai organizațiilor și in
stituțiilor care au sarcini pe 
linia educației fizice și spor
tului. El va trebni să-și des
fășoare activitatea în strînsă co
laborare cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Uniunea Tineretu
lui Comunist, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor. Mi
nisterul Învățămîntului, Ministerul 
Sănătății, Ministerul Forțelor Ar
mate, precum și cu alte organi
zații și instituții centrale.

Considerăm că o asemenea 
structură a organului central de 
conducere a mișcării sportive, cît 
și a organelor teritoriale, consi
liile regionale, raionale și orășe
nești, va avea efecte pozitive 
pentru asigurarea unei orientări 
competente a procesului de dez
voltare a culturii fizice și spor
tului românesc.

Avem întrunite condiții favora
bile pentru ca printr-o muncă in
tensă. prin eforturile tuturor ce
lor cărora le este drag sportul, 
să se realizeze o importantă creș
tere cantitativă șl calitativă a 
întregii activități sportive din țara 
noastră.

Conducerea partidului și stalu
lui își exprimă convingerea că 
măsurile pe care le va adopta a- 
ceastă Conferință vor duce Ia 
un nou și viguros avtnt al spor
tului nostru, la cucerirea de către 
acesta a noi și noi succese, spre 
gloria sportivă a patriei. România 
socialistă

Raportul Consiliului General al U. C. F. S.
prezentat de tov.

STIMAȚI TOVARĂȘI,

în perioada la care se referă ra
portul, poporul nostru a dobîndit 
succese remarcabile în înfăptuirea 
sarcinilor istorice izvorîte din mă
rețul Drogram adoptat la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Politica partidului și guvernului, 
profund realistă, sprijinită și 
înfăptuită neabătut de întregul 
popor, care vede în ea propria sa 
politică ce corespunde întrutotul 
intereselor sale vitale, înfloririi na
țiunii noastre socialiste, a consti
tuit premisa succeselor realizate 
în toate domeniile de activitate.

După ce a înfățișat realizările 
dobîndite de popor, sub conduce
rea partidului, în industrie, agri
cultură. învățămînt, știință, cultură 
și in ridicarea nivelului de trai, 
raportorul s-a referit la lucrările 
recentei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, care, reflectînd acordul 
unanim al întregului nostru popor, 
a aprobat intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire patriotică politi
ca externă a României și sarcinile 
sale dc viitor, precum și activitatea 
desfășurată de guvern pentru rea
lizarea acestei politici. Va rog 
să-mi permiteți, a spus vorbitorul, 
ca în numele Conferinței noas
tre să exprim de la această 
tribună totala adeziune a tineretu
lui sportiv al patriei și al tuturor 
celor care lucrează în domeniul 
educației fizice și sportului, 
acordul întreg și neprecupețit 
față~ de politica marxist-leni- 
mstă, consecventă și creatoare, a 
partidului și guvernului în domeniul 
relațiilor internaționale și să asigur 
că mișcarea sportivă își va aduce 
din plin contribuția, laolaltă cu 
întregul popor, la înfăptuirea ei.

Tn continuare, vorbitorul a făcut 
o trecere în revistă a tradițiilor 
sportului românesc, a realizărilor

ANGHEL ALEXE, președintele U. C. F. S.
obținute de mișcarea sportivă în 
anii construcției socialiste.

TOVARĂȘI,

Educația fizică și sportul exercită 
o înrîurire profundă — azi unanim 
recunoscută — asupra dezvoltării 
fizice și psihice a omului, asupra 
formării caracterului tinerilor și 
profilului lor moral.

Solicitările nervoase intense, ca
racteristice societății modeme, me
canizarea si automatizarea procese
lor de producție fac ca sportul să 
devină un factor prețios al echi
librului fiziologic și psihologic, al 
combaterii lipsei de mișcare și efec
telor negative ale sedentarismului.

tn același timp, sportul reprezintă 
o adevărată scoală morală pentru 
tineri. Pe lîngă calitățile de carac
ter cum sînt voința, curajul, spiri
tul combativ, sportul învață tînărul 
să lupte cu sine însuși. îl obiș
nuiește să fie disciplinat. să se a- 
precieze la Justa sa valoare, reieșită 
din confruntarea posibilităților sale 
cu acelea ale altora, în sfîrșit. să-și 
subordoneze interesele celor ale co
lectivului din care face parte.

Toate acestea fac ca în. zilele 
noastre^ extinderea educației fizice 
în învățămînt. ca și stimularea 
practicării cu regularitate a sportu
lui și turismului în timpul liber al 
oamenilor muncii să fie probleme 
de actualitate și cu o mare valoare 
utilitară.

în munca depusă în ultimii cinci 
anh ale cărei rezultate le analizăm 
astăzi. Consiliul General al Uni
unii de Cultură Fizică și Sport, or
ganele și organizațiile sportive 
și-au concentrat eforturile asupra 
îndeplinirii sarcinilor trasate de 
partid și guvern, oglindite în do
cumentele Conferinței precedente, 
în acest^ scop s-a acordat atenție 
cu precădere acelor acțiuni care 
puteau determina cuprinderea 
unor mase cît mai largi, îndeosebi 

de tineri, în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului. în 
același timp, s-a reușit să se asi
gure, într-o măsură mai mare decît 
în trecut, o fundamentare științi
fică a procesului de instruire pen
tru a ridica pe o treaptă tot mai 
înaltă performanțele sportivilor 
noștri.

Raportorul a înfățișat apoi prin
cipalele realizări dobîndite de or
ganele și organizațiile sportive în 
activitatea sportivă de masa, 
popularitatea crescîndă de care se 
bucură campionatul asociației, 
concursul pentru Insigna de poli
sportiv. duminicile cultural-sportive 
și altele.

Tinînd seama de faptul că toți 
copiii noștri învață, că școala o- 
feră cadrul organizat cel mai po
trivit pentru deprinderea practicării 
sportului încă de la o vîrstă fra
gedă, s-au luat o serie de măsuri 
în vederea dezvoltării activității 
sportive în școlile de toate gradele, 
înființarea cluburilor sportive stu
dențești. care cuprind în secțiile lor 
peste 9000 de tineri, precum și 
rezultatele pozitive pe care le-au 
înregistrat acestea datorită în bună 
măsură condițiilor materiale din 
ce în ce mai bune ce li s-au asi
gurat. constituie, de asemenea, o 
contribuție prețioasă la dezvolta
rea sportului din țara noastră.

Vorbitorul s-a referit la proble
mele activității sportive de per
formanță. subliniind că în perioa
da anilor 1962—1967, în 
condițiile creșterii vertiginoase a 
performanțelor pe plan internațio
nal. sportivii români au cucerit 12 
medalii olimpice, 21 de triluri de 
campioni mondiali, 28 de campioni 
europeni, 150 de campioni balca
nici, precum și 14 cupe de cam
pioni europeni.

Performanțele sportive remarca
bile sînt rezultatul muncii per
severente depuse de către sportivii 
noștri fruntași, precum și de către 

antrenorii care i-au pregătit cu pri
cepere și stăruință.

Activitatea creatoare a specialiș
tilor noștri a dus la formarea unei 
școli românești la unele ramuri 
sportive cum sînt caiacul și canoea, 
handbalul, voleiul, luptele, scrima 
și tirul. Specialiștii români Radu 
Huțan. Ion Kunst-Ghermănescu, 
Ion Corneanu, Nicolae Navasart. 
Ion Popa, Vasile Chelaru, Farcaș 
Paneth, Petre Cișmigiu și alții și-au 
cucerit un binemeritat renume 
atît în tară cît și peste hotare. 
Alături de acești specialiști subli
niem și aportul numeroșilor profe
sori de educație fizică și activiș
tilor sportivi care an depistat și 
pregătit tineri ce au adus sportului 
românesc succese de prestigiu. De 
asemenea. în întreaga sa activitate 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
a fost sprijinită de activul său 
voluntar, de cei peste 400.000 
activiști obștești care, muncind 
eu pasiune în timpul lor liber, 
au participat la principalele ac
țiuni ce au revenit organizației 
noastre.

Arătînd că s-au luat măsuri și 
au fost obținute succese pe linia 
pregătirii și perfecționării cadre
lor, vorbitorul s-a referit la acti
vitatea desfășurată pentru dez
voltarea bazei materiale a spor
tului. în cei 5 ani care au trecut 
de la Conferința precedentă s-au 
investit în acest sector peste 
240.000.000 lei, urmînd ca în vii
torii ani ai cincinalului să se in
vestească în construcții și repa
rații de baze sportive sama de 
117.000.000 lei. în curînd, în ca
pitala tării se va începe construirea 
unui mare edificiu pentru sport ce 
va primi în tribunele sale peste 
12.000 de spectatori. De asemenea, 
în Capitală și în alte orașe ale 
tării se vor construi aoi baze 
sportive.

Uniunea de Cultură Fizică șî 
Sport, militînd pentru punerea în 
aplicare a liniilor directoare ale 
politicii externe a partidului nos
tru, a dezvoltat relații de colabo
rare frățească cu organizațiile si
milare din țările socialiste, a am
plificat legăturile sportive cu cele
lalte țări, pe baza principiului ega

lității și respectului reciproc. Și fn 
viitor vom acționa pe această li
nie, știind că sportnl este socotit 
tot mai mult astăzi ca Un ambasa
dor al păcii, al cunoașterii și bu
nei înțelegeri între popoare.

Rezultatele obținute de spor
tivii români pe plan interna
tional, precum și participarea 
activă a reprezentanților Consiliului 
General, ai Comitetului Olimpic 
Român și ai federațiilor la mani
festările cu caracter internațional au 
făcut să crească prestigiul Româ
niei în mișcarea sportivă interna
țională. Ca o recunoaștere a aces
tui fapt, tara noastră a găzduit 
în ultimii ani numeroase competi
ții internaționale, printre care cam
pionatele mondiale de handbal și 
popice, campionatele europene de 
volei, tir, caiac-canoe, baschet fe
minin. capacitatea noastră organi- 
zatorică și tehnică întrunind apre
cieri unanime.

TOVARĂȘI,

Realizările obținute în ultimii 
ani în activitatea dv masă, precum 
si victoriile reprezentanților noștri 
în competițiile Internaționale de
monstrează munca pozitivă a orga
nelor și organizațiilor sportive. 
Noi sîntem însă, pe deplin con- 
știenți că bilanțul activității noas
tre cuprinde încă multe neajunsuri, 
că rezultatele obținute nu Se ridica 
la nivelul cerințelor actuale, al 
așteptărilor oamenilor muncii, al 
posibilităților de care dispunem. 
Criticile repetate referitoare la’ 
lipsurile existente în munca orga- 
nelor Uniunii de Cultură Fizică jî 
Sport, a unor tehnicieni și sportivi 
fruntași au fost în bună parte 
justificate. L

Principalul obiectiv stabilit <K, 
Conferința pe țară din anui£ 
1962, și anume, cuprinderea nnogl 
mase tot mai largi, a întregului ti® 
neret.în practicarea exercițîîloir f»-J 
zice și sportului fa mod organizați 
ți sistematic, na s-a realizat pe1 
măsura cerințelor.

în întreprinderi și instituții se or
ganizează prea puține acțiuni care! 
să ducă la dezvoltarea capacități
lor fizice și 1* destinderea fizică.
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Consiliului General al U.C.F.S.

fi psihică potrivit specificului acti
vității productive. Multe asociații 
sportive și consilii raionale și re; 
gionalc manifestă formalism, lipsă 
de inițiativă, desfășoară o activi
tate sporadică, care nu stimulează 
practicarea pe scară largă de către 
oamenii muncii a exercipiloc lizice 
și a sportului. In activitatea spor
tivă de masă s-au promovat cu pre
cădere formele competiționale, ne- 
glijîndu-se mijloacele simple și 
larg accesibile de practicare a exer- 
ctțiiior fizice.

Campionatul asociațiilor nu a 
evoluat ca o competiție populai ă 
oare să mobilizeze masele intr-o 
activitate sportivă organ.zată de-a 
lungul întregului an. Multe aso
ciații înlocuiesc munca de m isă cu 
grijă excesivă pentru una sau 
doua echipe din campionatul raiu- 
-<ia! sau regional.

Față de transformările structu
rale de natură economică si socială 
petrecute în viața satelor noastre 
și marile posibilități pe care a- 
ccstea le-au generat, activitatea 
sportivă din mediul sătesc este, de 
asemenea, rămasă iu urmă. In ai ara 
duminicilor cultural-sportive și a 
uuoc competiții de lotbal nu s-au 
întreprins acțiuni diferențiate, po
trivite condițiilor geografice, tra
dițiilor comunelor sau regiunilor 
respective.

Educația fizică și sportul din în- 
vățămînt, veriga de bază a între
gului sistem de educație tizică d.n 
țar® noastră, nu contribuie în mă
sura cuvenită 'a întărirea sănătății 
tineretului, la dezvoltarea lui ar
monioasă, la creșterea numărului 
sportivilor fruntași.

Ministerul învățăm intui ui s-a 
preocupat într-o măsura insuficien
tă de dezvoltarea activității spor
tive ia rîndunle elevilor Preocu
parea limitată a organelor locale 
de învățămînt pentru organizarea 
acțiunilor sportive și dezvoltarea 
unor ramuri sportive de bază, mai 
ales a atletismului, calitatea nesa
tisfăcătoare a activității unei bune 
părți a asociațiilor și școlilor spor
tive au făcut ca numărul de elevi 
care piactică cu regularitate spor
tul să fie redus.

Nu s-a creat încă in rmdurile 
copiilor, tinerilor, părinților fi edu
catorilor o opinie de masă 
favorabilă practica™ s. jtemat.ee 
a ex’ncițiilor fizice ș< sportu.m in 
școli și in institutele de invâță- 
mînt superior. Necesitatea ur.ei 
schimbări în această mentalitate 
este cu atît mai necesară cu cit 
ponderea activităților stance ia 
programul zilnic al tineretului este 
marc

în clasele 1—IV, perioadă deo
sebit de importantă pentru dezvol
tarea corectă a organismului, orele 
de educație f zică se rezumă deseori 
Ia pract.carea unui număr resf.rîtu 
de exerciții și jocuri sau sînt în
locuite cu alte activități.

Procentul elevilor și studenților 
care practică sportul într-un mod 
organizat nu depășește KWo, ceea 
ce face ca la un număr Însemnat 
de elevi și studenți să se înregis
treze indici scăzuți ai dezvoltării 
fizice.

TOVARĂȘI,

Trebuie să arătăm că și în do
meniul sportului de performanță 
ritmul de dezvoltare si nivelul re
zultatelor — atît pe plan repu
blican cît și pe cel regional — la 
un număr de ramuri de sport im
portante este departe de a cores
punde exigențelor iubitorilor de 
sport, posibilităților existente și 
experienței acumulate.

în ultimul timp înregistrăm o 
îngrijorătoare rămînere în urmă la 
unele sporturi în comparație cu re
zultatele înregistrate anterior și, 
mai cu seamă, cu performanțele ob
ținute pe plan mondial. Astfel, la 
gimnastică feminină, ciclism de 
șosea, volei și handbal feminin, va
loarea demonstrată în competițiile 
internaționale de reprezentanții 
noștri marchează un pas înapoi 
față de anii precedenți, iar decala
jul dintre realizările sportivilor ro
mâni la unele probe de atletism 
(cum sînt cele de fond, garduri, 

-viteză, aruncarea greutății), la hal- 
ffere, la o serie de probe de înot, 
jla gimnastică masculină, baschet 
și acelea ale campionilor țărilor 

'Fruntașe în sport se menține, iar 
"Uneori crește.
« Faptul că rezultatele la ramurile 
’arătate mai sus continuă să fie — 
Sn ansamblu — nesatisfăcătoare, 
înrată că măsurile adoptate n-au 
fost aplicate și urmărite cu perse
verență de toate organele și orga

nizațiile noastre, incepînd chiar cu 
Consiliul General și federațiile 
sportive.

Planurile de dezvoltare întoc
mite de fiecare regiune și club 
pe perioada 1965—1968, in care 
au fost prevăzute sarcini concrete 
pentru secțiile pe ramură de sport, 
au fost date uitării în unele locuri, 
îndată după ce au fost aprobate 
de organele respective.

Campionatele regionale și orășe
nești se organizează la un număr 
mic' de ramuri și probe. Indica
ția care s-a dat la Conferința pre
cedentă de a se organiza campio
nate raionale și orășenești la cel 
puțin 4 ramuri de sport, din care 
să nu lipsească atletismul, nu a fost 
aplicată în nici o regiune din 
țară, fapt care de asemenea a 
dus la îngustarea bazei de masă la 
unele sporturi.

Efectivele secțiilor de performan
tă din numeroase cluburi și aso
ciații sînt reduse, iar unele cu
prind sportivi lipsiți de perspecti
vă, antrenorii nepreocupîndu-se cu 
răspunderea cuvenită de creșterea 
unui număr sporit de sportivi pen
tru schimbul de mîine. Sînt secții 
de performanță ale unor cluburi și 
școlii sportive de tradiție din Bucu
rești, Brașov, Timișoara, Cluj, 
Craiova, Tg, Mureș, lași etc. care 
într-o perioadă de 6—7 ani n-au 
reușit să descopere și să pregătească 
nici un element de valoare inter
națională la gimnastică, volei fete, 
probele de sprint și fond, fotbal, 
haltere.

Folosirea insuficientă a elemente
lor noi, ezitarea față de schimba
rea unui mod vechi de a gîndi și 
lucra se mai întîlneștc din păcate 
la unii antrenori și la o parte diu 
profesorii de educație fizică și me
dicii sportivi, care continuă să 
meargă pe căi bătătorite, nu expe
rimentează cu curaj metode și ipo
teze noi de lucru.

în sfîrșit. la unele din birourile 
federațiilor noastre se manilestă 
tendința de concentrare excesivă a 
activității sportive de performanță 
în București.

Cele arătate mai sus se oglindesc 
și în activitatea fotbalistică. Cu 
toate măsurile luate, în acest do
meniu încă nu s-au înregistrat 
progresele așteptate. O bună pe
rioadă de vreme problema instruirii 
timpurii, preocuparea cu privire la 
unde și cum joacă fotbal copiii și 
tineretul, n-a constituit un subiect 
de analiză și prilej de a lua mă
surile corespunzătoare. Rezultatele 
slabe obținute în competițiile in
ternaționale sînt o consecință a 
muncii superficiale desfășurate în 
cluburi, a tendinței acestora de a 
mări efectivul de jucători numai 
prin transferuri și nu prin promo
varea unor cadre tinere proprii. 
De asemenea, pregătirea raecorgs- 
punzătoare a unei bune părți din 
antrenori, numărul mic de terenuri 
simple ca și insuficienta preocupare 
pentru educația jucătorilor a deter
minat criza de valori certe din fot
balul nostru.

Federația și Biroul Consiliului 
General, sub influența unor rezul
tate de multe ori neconcludente ob
ținute de către fotbaliștii noștri, nu 
au privit îndeajuns de realist pro
blemele fotbalului și nu au inter
venit cu eficiență pentru a reme
dia lipsurile. Interesul deosebit pe 
care masele îl poartă fotbalului, 
dorința aprinsă a publicului ca re
zultatele și în acest sport să se ri
dice la nivelul multor performanțe 
de valoare mondială obținute de 
sportivii români, ne cer să mobi
lizăm toți factorii de care depinde 
deplina lui afirmare pe plan intern 
și internațional.

Munca educativă cu sportivii nu 
a stat în atenția tuturor cluburi
lor și antrenorilor ca o problemă 
legată nemijlocit de procesul de 
instruire și formare a sportivului 
dîrz, perseverent, capabil să lupte 
cu succes pentru obținerea marilor 
performanțe. Neînțelegînd că facto
rii antrenamentului formează un tot 
organic, unii antrenori consideră 
că atribuțiile lor se limitează la 
pregătirea tehnică și tactică a spor
tivilor, iar educația acestora cade 
în sarcina altora. Astfel se expli
că, in bună măsură, simțul de răs- 
puudere redus al unor sportivi față 
de propria lor pregătire, carențele 
serioase în ceea ce privește disci
plina și dîrzenia în lupta sportivă, 
dezinteresul fată de prestigiul clu- 
btiriior, manifestările de vedetism.

Ziarul „Sportul popular" și re
vistele de specialitate nu au ținut 
întotdeauna pasul cu tot ceea ce 
reprezintă noul în mișcarea noastră 

sportivă, au popularizat cu î-ntîr- 
ziere inițiativele și metodele poziti
ve și, din cauza slăbirii simțului 
critic, au ocolit sublinierea unor 
lipsuri importante din mișcarea 
sportivă.

★
Una dintre sarcinile de mare răs

pundere care stau în iața organi
zației noastre pe linia sportulu-i de 
performanță este aceea a pregă
tirii sportivilor pentru Jocurile O- 
limpice din anul 1968 și îndeosebi 
a celor de vară de la Mexico. în 
acest scop, au fost constituite loturi 
olimpice lărgite la următoarele ra
muri de sport: atletism, caiac-ca- 
noe, box, lupte, scrimă, tir, polo, 
gimnastică, ciclism, canotaj, înot, 
fotbal, volei, biatlon, bob, schi. Fe
derațiile și cluburile au asigurat 
sportivilor din loturile olimpice 
condiții de pregătire și un calendar 
competițional corespunzător.

Cu toate acestea, stadiul pregăti
rilor Și bilanțul realizărilor noas
tre nu sînt de natură să ne satis
facă. Sînt încă multe ramuri și 
probe olimpice la atletism, haltere, 
gimnastică, ciclism, la care sporti
vii noștri se comportă slab, ocupînd 
locuri mult în urma obiectivelor 
stabilite.

TOVARĂȘI,

Cauzele principale ale dezvoltă
rii necorespunzătoare a educației 
fizice de masă ca și a sportului de 
performanță rezidă în activitatea 
neeficientă a unor organe sportive, 
a unor federații, cluburi și asocia
ții, in faptul că educația fizică și 
sportul școlar, ca și cel universi
tar, nu s-au ridicat la nivelul sar
cinilor importante ce le reveneau, 
precum și în insuficienta extindere 
a bazei materiale.

Unele prevederi ale actualului 
statut al U.G.F.S., precum și stilul 
de muncă al Consiliului General 
și al organelor sale, au tăcut ca o 
parte din activitatea salariaților 
mișcării sportive să fie orientală 
spre probleme neesențiale, de im
portanță secundară, cum au fost 
înscrierea și evidența membrilor, 
întocmirea a numeroase statistici, 
organizarea de plenare și alegeri, 
elaborarea de planuri și altele.

Nerealizarea unor obiective im
portante privind conținutul și dez
voltarea educației fizice și spor
tului s-a datorat in mare măsură 
centralizării excesive a activității 
de către Consiliul General al 
U.C.F.S. și federații. Aceasta a 
avut drept consecință limitarea 
atribuțiilor și posibilităților consi
liilor locale U.C.F.S., cluburilor și 
asociațiilor, de a desfășura o ac
tivitate intensă, specifică, a dus la 
sărăcirea, șablonizarea și uniformi
zarea metodelor, mijloacelor și for
melor de desfășurare a activității 
sportive, a făcut să scadă răspun
derea pentru rezultatele activității 
in general.

Datorită subestimării importan
ței sportului școlar și universitar 
de-a lungul unei mari perioade de 
timp, activitatea de performanță 
n-a primit în măsură suficientă e- 
leanentele de valoare de care avea 
nevoie. Doar în ultimii doi ani, ca 
urmare a măsurilor luate, se mani
festă în acest domeniu un progres 
care ne îndreptățește să credem că 
in viitorul apropiat sportul școlar 
și universitar va deveni o pîrghic 
importantă pentru ridicarea nive

Aspect din sală

lului sportului de performanță din 
țara noastră.

Numărul încă redus de cluburi 
sportive și de secții fruntașe te
meinic consolidate din punct de 
vedere organizatoric și material a 
dus la tocirea spiritului de între
cere sportivă, la slăbirea luptei 
pentru întâietate, ceea ce a făcut 
oa o bună parte a campionatelor 
republicane să se desfășoare la un 
nivel mediocru. O asemenea stare 
de lucruri a influențat negativ 
pregătirea unora dintre sportivii 
chemați să facă parte din loturile 
reprezentative. Este neîndoielnic 
că, bazîndu-ne în continuare pe un 
număr restrîns de cluburi și spor
tivi de performanță, nu vom putea 
progresa și asigura reprezenta
rea cu succes a țării noastre 
la întâlnirile internaționale, a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît nu
mărul campionatelor mondiale, 
europene, balcanice și al competi
țiilor internaționale a crescut foarte 
mult.

Cu toate că este cunoscut rolul 
important pe care îl an cadrele 
în orice domeniu de activitate, 
Consiliul General și organele re
gionale nu s-au ocupat temeinic 
de această problemă. Din această 
cauză, numărul antrenorilor din 
mișcarea sportivă nu corespunde 
cerințelor dezvoltării normale a 
diferitelor ramuri de sport. Edifi
cator este faptul că pentru un nu
măr de peste 14 000 secții afiliate la 
cele 27 federații sînt încadrați doar 
1820 de antrenori.

In ceea ce privește baza mate
rială, cu toate eforturile făcute, 
se resimte încă nevoia sălilor și te
renurilor simple necesare practi
cării sportului. în același timp, în 
anii care au trecut, s-au desființat 
ori și-au văzut schimbată destinația 
multe terenuri și construcții spor
tive.

în cadrul sistematizării orașelor 
și construirii marilor cartiere, dens 
populate, va trebui ca, în viitor, 
să se țină seama de necesitatea 
amenajării spațiilor de joacă pen
tru copii și a spațiilor necesare 
unei activități sportive recreative. 
Chiar și in condițiile unui număr 
insuficient de baze, organele 
U.C.F.S., cluburile sportive, între
prinderea de Exploatare a Baze
lor Sportive, închid porțile unor 
baze sportive, păstrîndu-le, chi
purile, pentru competițiile oficiale. 
In același timp, din neglijență și 
lipsă de spirit gospodăresc, multe 
terenuri și săli se degradează 
continuu. devin impracticabile.

Sînt cunoscute greutățile pe care 
le întimpină în munca lor clubu
rile și asociațiile sportive din 
cauza carențelor ce se manifestă 
de ani de zile in producerea și 
difuzarea materialelor și echipa
mentului sportiv. Problema îmbună
tățirii calitative și cantitative a aces
tor produse nu a fost rezolvată la 
nivelul cerințelor impuse de dez
voltarea activității sportive.

Pe de altă parte, după preluarea 
de către Ministerul Comerțului 
Interior a întreprinderii de Difu
zare a Materialelor Sportive, a- 
provizionarea cluburilor și asocia
țiilor cu inventar sportiv, ia spe
cial pentru copii și juniori, a că
pătat forme greoaie, birocratice.

TOVARĂȘI,

După înființarea U.C.F.S., pre
ocupările. sprijinul și contribuția 

organizațiilor de masă și a insti
tuțiilor de stait privind d .uitarea 
educației fizice și sportului au 
scăzut simțitor. La această situa
ție s-a adăugat și faptul că, im- 
primindn-se U.C.F.S. o structură 
similară cu cea a altor organiza
ții de masă s-a diminuat rolul 
său de organism de specialitate în 
îndrumarea tehnică a activității 
sportive.

Experiența a arătat că realiza
rea ansamblului de sarcini privind 
dezvoltarea educației fizice și 
sportului, care să ducă nemijlocit 
la întărirea sănătății maselor și 
la o evidentă îmbunătățire a spor
tului de performanță, nu este po
sibilă fără participarea directă a 
mai multor factori cu capacitate 
organizatorică de cuprindere a ma
selor și cu largi posibilități ma
teriale. în acest sens, recenta ho- 
tărîre a conducerii de partid pre
cizează că în viitor organiza
țiile sindicale și de tineret vor 
avea sarcini concrete în domeniul 
activității sportive și, în special, 
a aceleia de masă. Astfel, se re
valorifică o rodnică tradiție pe 
care organizațiile de tineret și cele 
sindicale o aveau în acest domeniu,

Ținicd seama de necesitatea unei 
dezvoltări unitare a educației fi
zice și sportului, precum și de 
cerința unei îndrumări de specia
litate atît a sportului de masă 
cît și a celui de performanță, ur
mează ca în locul Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport să se constituie 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, din care vor face 
parte toți factorii cu atribuții în 
acest domeniu.

în continuare, au fost arătate 
atribuțiile ce revin Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport.

Cluburile sportive de perfor
manță vor fi organizate ca și până 
acum pe întreprinderi, instituții, 
unități de învățămînt, orașe șt 
departamente, avînd însă o largă 
independență în ceea ce pri- 
vește organizarea internă a activi
tății lor, gospodărirea mijloacelor 
financiare, alcătuirea calendarului 
sportiv și a bugetului propriu. 
Firește că în condițiile creșterii 
drepturilor lor va spori cores
punzător și răspunderea acestor 
unități pentru felul cum își vor 
realiza sarcinile. Atît cluburile, cit 
și asociațiile sportive vor funcțio
na pe baza regulamentelor pro
prii, întocmite îu concordanță c* 
normele generale elaborate de 
C.N.E.F.S.

Federațiile sportive, ca organe de 
specialitate, au datoria să îndrepte 
în principal atenția spre lărgirea 
bazei de masă a sportului dc per- 
formanță, spre selecția și promova
re» tinerelor talente, ca și spre rea
lizarea unei pregătiri superioare a 
echipelor reprezentative, astfel c» 
acestea să obțină rezultate cît mal 
valoroase. Federațiile vor avea atri
buții mai largi și posibilități mai 
mari de a rezolva direct sarcinile 
ce te revin.

Dat fiind că în practica de 
piuă acum calității de membru 
al asociației sau clubului sportiv 
i s-a suprapus aceeea de membru 
al U.C.F.S., ceea ce, evident, nu-și 
avea rostul, considerăm că ar fi 
potrivit ca, pe viitor, să se iuta- 
țină numai calitatea tte membru 
al asociației și al clubului pentru 
cei care doresc să practice sportul
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Consiliului General al U.C.F.S.

sau vor să contribuie la sprijinirea 
materială a activității sportive.

TOVARĂȘI.
Sarcina fundamentală a mișcării 

sportive va continua să fie dez
voltarea tot mai largă și la un 
nivel calitativ superior a educa
ției fizice și a sportului de masă.

în realizarea acestei sarcini un 
rol important revine dezvoltării 
educației fizice și sportului în în- 
vățămintul de toate gradele, care 
cuprinde întregul tineret, de vîrstă 
școlară. în acest scop va trebui 
modernizată predarea educației fi
zice, sporită eliciența practică a 
acesteia

Activitatea sportivă de masă cu 
elevii in afara procesului de în- 
vățămînt va trebui să cuprindă in 
principal gimnastica de înviora
re, excursiile, picurile distractive, 
întrecerile între clase, serbările și 
demonstrațiile sportive, inițierea in 
sporturi tc.'mico-aplicative ș.a.

în vederea pregătirii fizice mul
tilaterale a elevilor, se vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea largă 
a atletismului în toate școlile. Pe 
plan loca], incă de la începutul 
fiecărui an școlar, este indicat 
să se organizeze concursuri de 
atletism pe probe și categorii de 
vîrstă, dotate cu diferite cupe sau 
trofee ce vor putea deveni cu 
timpul tradiționale. înotul și schiul 
vor trebui, de asemenea, să de
vină sporturi pe care să le prac
tice marea majoritate a copiilor și 
tineretului.

Pentru sporirea eficienței acti
vității sportive în rîndurile tine
retului școlar și universitar vor 
trebui extinse competițiile locale 
la diferite ramuri de sport pe 
clase, școli și facultăți și centre 
universitare, creîndu-se în acest 
fel condiții în vederea obținerii 
categoriilor de clasificare sportivă 
de către un număr cît mai mare 
de elevi și studenți.

în asociațiile sportive din în
treprinderi șj instituții, precum și 
în cele din mediul sătesc, în afara 
diferitelor concursuri ale asocia
țiilor, a campionatelor locale și a 
altor întreceri dotate cu cupe, vor 
fi extinse formele de recreare, de 
petrecere plăcută a timpului liber, 
cum sînt : turismul, înotul, ciclo
turismul, tenisul de masă și de 
cîmp, canotajul popular, popicele, 
șahul, fotbalul, voleiul, schiul, ti
rul și alte sporturi îndrăgite de 
tineret.

O atenție deosebită se va acor
da la sate întrecerilor la sportu
rile cu o mai mare răspîndire în 
rîndurille tinerilor din comune, 
cum sînt : trînta. ciclismul, vo
leiul, popicele, șahul, oină, călă- 
ria și altor activități ce vor fi 
îmbinate cu manifestări culturale, 
îndeosebi, în zilele de sărbătoare.

★
în domeniul activității de per

formanță, principala sarcină asu
pra căreia trebuie să ne îndrep
tăm atenția în perioada următoare 
constă în realizarea unui progres 
continuu în toate ramurile spor
tive corespunzător importanței lor, 
în lichidarea rămînerii în urmă 
a unor sporturi, pentru a putea 
obține rezultate valoroase în com
petițiile interne și internaționale.

Dată fiind amploarea crescîndă 
pe care o au Jocurile Olimpice, 
sporturile individuale cu pondere 
mare în programul acestor între
ceri, cum sînt : atletismul, înotul, 
gimnastica, sporturile nautice, bo
xul, halterele, luptele, tiruil, ciclis
mul, scrima și schiul se vor bucura 
și pe viitor de o deosebită aten
ție. Totodată, se va acorda toată 
grija dezvoltării voleiului, hand
balului, baschetului, pofo-ului și 
hocheiului pe gheață.

Organele și organizațiile spor
tive se vor preocupa în continuare 
în vederea menținerii și consoli
dării pozițiilor cucerite de spor
turile în care avem o certă vai 
loare internațională ca rugbiul, 
tenisul de masă, șahul, popicele 
și tenisul de cîmp.

Deoarece elevii din școlile spor
tive și liceele cu program de edu
cație fizică reprezintă una din 
principalele surse de completare 
a rondurilor sportivilor de per
formanță, rămîne și pe mai de
parte ca sarcină esențială a 
C.N.E.F.S. și a Ministerului în- 
vățămintajui îmbunătățirea selec
ției, pregătirii și dirijării acestor 
tineri țalentați spre cluburile și 
asociațiile sportive pentru a-și 
ridica măiestria sportivă.

Kste necesar să sporească pre
ocuparea de a consolida cluburile 
sportive existente, capabile să des

fășoare un proces de instruire 
care să asigure realizarea unor 
performanțe superioare. Treptat, 
va trebui să se organizeze în fie
care regiune cluburi sportive 
puternice. în funcție de condi
țiile și tradițiile existente, de ne
cesitatea sprijinirii unor sporturi 
se va continua înființarea pe ora
șe, întreprinderi și instituții a 
unor cluburi profilate pe una sau 
mai multe ramuri sportive, avînd 
o bază proprie de tineret și co
pii. 0 deosebită atenție se va 
acorda consolidării cluburilor stu
dențești, care prin rezultatele ob
ținute în scurtul timp dc- cînd au 
fost create s-au dovedit capa
bile să antreneze tineretul studios 
în sportul de performanță și să 
valorifice mai bine talentele spor
tive din rîndul studenților.

Evoluția vertiginoasă a recor
durilor, determinată de ascuțirea 
întrecerii pe plan mondial, de apa
riția tot mai multor valori spor
tive dornice să se afirme, creează 
în viitorul apropiat dificultăți noi 
în depășirea lor și implicit în ob
ținerea locurilor fruntașe, a me
daliilor în marile competiții ofi
ciale.

Această perspectivă impune a- 
plicarea cu consecvență în prac
tică a cuceririlor științei din do
meniul biologiei și pedagogiei an
trenamentului sportiv.

Pentru a ridica nivelul fotba
lului nostru trebuie lărgită baza 
sa de masă, constituindu-se in fie
care secție din categoriile diviziona
re și echipe de copii și juniori. Tot
odată, împreună cu Ministerul 
învățămîntului, se vor lua măsu
rile necesare pentru crearea unui 
număr cît mai mare de secții dc 
fotbal în școlile de toate gradele, 
precum și în școlile sportive. în 
acest fel se va putea dezvolta baza 
de masă a acestui sport, ajungîn- 
du-se ca în următorii 5—6 ani să 
existe peste 150.000 de tineri fot
baliști. C.N.E.F.S. va continua să 
studieze posibilitatea organizării 
unor cluburi de fotbal puternice 
în funcție de posibilitățile pe plan 
local.

Procesul de antrenament din 
secțiile de fotbal va trebui îmbu
nătățit radical pe linia realizării 
unor indici înalti de pregătire fi
zică, tehnică și tactică, insistîn- 
du-se pe creșterea răspunderii per
sonale a jucătorilor. Federația 
de specialitate, cluburile și a- 
sociațiile sportive vor trebui 
să acorde o grijă mai mare for
mării și perfecționării antrenori 
lor de fotbal.

Tinînd seama de influența pe 
care o are sistemul competițional 
asupra ridicării nivelului perfor 
manțelor sportive, este necesar ca 
federațiile de specialitate și co
misiile sportive locale să studieze 
eficiența actualului sistem și să 
propună îmbunătățirea Iui

De asemenea, este necesar să 
sporească preocuparea pentru re
zolvarea problemelor legate de îm
bunătățirea muncii de selecționare 
și perfecționare a cadrelor, de 
creștere a eficienței muncii de cer
cetare științifică și de îmbunătă
țire a propagandei sportive.

Măsurile de mai sus vor tre
bui să ducă la mărirea num- • 
rului de sportivi clasificați, mai 
ales a celor din categoria I și 
maeștri, pentru a avea asigurata 
o bază mai largă de selecție pen
tru loturile reprezentative.

în vederea îmbunătățirii con
dițiilor materiale de practicare i 

In pauza lucrărilor Conferin/ei

exercițiilor fizice și sportului, se 
vor lua măsuri împreună cu 
CSICOLAS ca sfaturile populare 
să prevadă în planurile de sis
tematizare și construcție a noilor 
cartiere, pe lîngă școli și insti
tute de învățămînt superior, spa
țiile necesare pentru amenajarea 
de terenuri de sport, locuri de 
joacă pentru copii și de recreere 
pentru adulți, precum și pentru 
amplasarea, construirea unor baze 
sportive, cum sînt bazine, pati
noare, terenuri, săli etc. Este ne
cesar ca sfaturile populare comu
nale să rezerve spiții pentru ame
najarea de terenuri sportive și, îm
preună cu cooperativele agricole 
de producție, se vor îngriji de în
treținerea și buna lor utilizare.

în colaborare cu Ministerul Indus
triei Ușoare se vor lua măsuri 
în vederea concentrării treptate a 
producției de materiale și echipa
ment sportiv în unități speciali
zate, dotate cu utilaj corespun
zător, care să permită realizarea 
unei producții de calitate și la 
prețuri mai accesibile. Tinînd sea
ma de numărul tot mai mare de 
copii și juniori care practică spor
tul, se vor intensifica eforturile 
pentru producerea echipamentului 
și materialelor sportive adecvate 
particularităților acestor vîrste.

★
Ridicarea pe o treaptă supe

rioară a activității de educație fi
zică și sport impune organelor și 
organizațiilor noastre, tuturor lu
crătorilor din domeniul sportului 
să-și îmbunătățească continuu sti
lul și metodele de muncă, mai 
ales pe linia controlului și îndru
mării, a exigenței și răspunderii 
personale, a dezvoltării inițiati
vei. Hotărîrile ce se vor lua 
trebuie să fie rodul unei consul
tări cît mai largi și atente a celor 
în măsură să sprijine activitatea 
sportivă. Este necesar să luptăm 
cu mai mult curaj pentru înlătu
rarea formelor greoaie, adeseori 
birocratice ce se mai manifestă 
în activitatea noastră, să promo
văm un spirit mai realist, creator 
în munca organelor și organiza
țiilor sportive.

TOVARĂȘI.
Bilanțul activității desfășurate 

dc la precedenta Conferință pe 
țară pînă în prezent ne arată că 
există condiții pentru ca, perfec- 
ționînd neîncetat metodele noastre 
de muncă, luptînd cu hotărîrc 
pentru lichidarea lipsurilor din 
activitatea organelor și organiza
țiilor sportive, făcînd să crească 
simțul de răspundere și inițiativa 
cadrelor noastre, să imprimăm un 
nou avînt activității de educație 
fizică și sport.

Sîntem convinși că îmbunătăți
rile organizatorice ce se vor adop
ta, precizarea răspunderii și 
creșterii aportului organizațiilor 
și organelor centrale obștești 
și de stat, vor contribui la 
dezvoltarea educației fizice și 
sportului în concordanță cu aspi
rațiile și necesitățile crescînde ale 
poporului, în pas cu marile reali
zări înfăptuite de țara noastră în 
toate domeniile.

in numele participanților la Con
ferința noastra asigurăm conduce
rea partidului și statului că 
nu vom precupeți nicj un efort 
pentru Îndeplinirea sarcinilor în
credințate, militînd cu mai multă 
hotărîre pentru extinderea educa
ției fizice și sportului în mase și 
ridicarea neîncetată a performan
țelor sportivilor noștri la nivelul 
cerințelor actuale.

Ne angajăm să muncim în așa 
fel ineît activitatea de educație 
fizică și sport să-și sporească con
tinuu contribuția Ia măreața operă 
de desăvîrșire a construirii socia
lismului în scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă România, 
la cauza progresului și păcii în 
întreaga ' lume.

(Text prescurtat).

LUCRĂRILE
(Urmare din pag. 1) 

aprobat următoarea erdine de zi 
a Conferinței:

1. Raportul Consiliului General 
al U.C.F.S. privind activitatea des
fășurată în perioada 1962—J967(

2. Raportul Comisiei centrale de 
revizie;

8. Alegerea organelor de cen- 
ducere.

Salutul adresat Conferinței de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România a fost rostit de la tribu
na Conferinței de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al G.G. 
al P.C.R. Salutul a fost primit de 
întreaga asistență cu puternice și 
îndelungi aplauze.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Anghel Alexe a 
prezentat Raportul Consiliului 
General al U.C.F.S. privind activi
tatea desfășurată în perioada 
1962—1967.

In continuare, treeîndu-se la 
punctul 2 al ordinei de zi, to
varășul Coloman Maioreanu, pre
ședintele Comisiei Centrale de 
revizie a U.C.F.S., a prezentat 
raportul acestei comisii.

Au început apoi discuțiile pe 
marginea celor două rapoarte. 
Au luat cuvîntul tovarășii : 
Tudor Vasile, președintele Consi
liului orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești, Ion Bindea, șeful secției 
învățămînt a Sfatului popular al 
regiunii Cluj, Gheorghe Zîmbreș- 
teanu, antrenor federal de atle
tism, Radu Huțan, antrenor eme
rit — caiac-canoe, Petru Enache, 
primsecretar al C.C. al U.T.C., 
Dumitru Ivan, președintele Consi
liului regional Dobrogea al 
U.C.F.S., Elena Marinescu, antre-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
AȘTEPTĂM CUVÎNTUL 

FEDERAȚIEI

In ziarul nostru nr. 5272, la ru
brica „Alb și negru", a apărut o 
notă in legătură cu unele aran
jamente pentru întreruperea me
ciului dintre Portul Constanța și 
Rapid București, din campionatul 
republican de fotbal Ia juniori. în 
min. 39, echipa Portul (care înce
puse partida cu 8 jucători ! ! !) ră
măsese in 6 oameni, astfel că, po
trivit regulamentului, arbitrul a 
fluierat sfirșitul meciului. După 
cum s-a relatat in nota respectivă, 
aranjamentul a intervenit între an
trenorii celor două formații, pen
tru ca bucureștenii să nu piardă 
acceleratul de prînz cu care voiau 
să se întoarcă acasă. Instructorul 
juniorilor constănțeni, Traian Pe- 
tricu, cunoscînd valoarea adver
sarului precum și faptul că echipa 
lui n-avea șanse la victorie, a ve
nit în ajutorul oaspeților obligînd 
pe doi dintre jucătorii săi să simu
leze că sînt accidentați, pentru ca 
arbitrul să oprească meciul. S-a co
mis, prin această manevră, un act 
nesportiv, cu consecințe cu atît 
mai grave cu cît el s-a produs la 
un meci de juniori. Ce autoritate 
morală mai poate avea acest ins
tructor sportiv în fața elevilor pe 
care i-a învățat asemenea prac
tici ?

Comisia regională de fotbal Do
brogea ne răspunde că n-a luat

PRIMEI IILE
noare la clubul sportiv orășeneso 
Baia Mare, Stan Arsene, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru îndrumarea și controlul 
organelor locale ale administra
ției de stat, conf. univ. Bucur 
Constantin, vicepreședinte al clu
bului sportiv Politehnica Timi
șoara, Viorel Moraru, maestru 
emerit al sportului — rugbi, Ni- 
colaie Pantilie, președintele clu
bului sportiv Petrolul Ploiești, 
prof. univ. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Ion 
Dumitrescu, din partea Biroului 
federației române de fotbal. Con
stantin Herescu, secretar al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Kunst Ghermănescu, 
antrenor emerit — handbal, prof. 
Nicolaie Gheorghiu, de la Uni
versitatea Alexandru Ioan Cuza 
din Iași, Cristina Balaban, maes- 
tră a sportului — natație, Fejei 
Acatiu, învățător în comuna Mie- 
falău, regiunea Brașov, Ion Popa, 
antrenor de box, Ion Stoica, se
cretar al clubului sportiv orășe
nesc Cîmpla Turzii, general-loco- 
tenent Stelian Staicu, adjunct al 
ministrului afacerilor interne. 
Constantin Chiriță, scriitor, Tra
ian Pop, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor, Leon Teodorescu, rectorul 
Institutului de Cultură Fizică, 
Teodor Oprică, președintele Con
siliului regional Galați al 
U.C.F.S., Petrache Trofin, vice
președinte al O.N.T., Virgil Ata- 
nasiu, maestru emerit al sportu
lui — tir, Eugen Mareș, adjunct 
al ministrului sănătății și preve
derilor sociale, Ion Bar, vice
președinte al Sfatului popular ra
ional Chișineu-Criș.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

nici o măsură disciplinară, întru
cât competiția respectivă este or
ganizată de federație iar de cele 
întîmplate se face vinovat și an
trenorul echipei Rapid. Această 
poziție ni se pare cei puțin ciu
dată !

Ar fi cazul ca și federația de 
fotbal să-și spună cuvîntul !

SANCȚIUNI... „DAR NU CINE 
ȘTIE CE”

Consiliul regional UCFS Mureș- 
Autonomă Maghiară ne comunică, 
printr-o scrisoare, măsurile disci
plinare luate împotriva celor cri
ticați în articolul „Două feluri de 
a privi activitatea sportivă*', pu
blicată în ziarul nostru nr. 5314 c 
„Președintele consiliului raional 
UCFS, P. Lăcătușu, a fost aspru 
criticat și i s-au imputat cheltuie
lile de cazare a lotului de voleiba
liști".

Pentru ce a primit P. Lăcătușu 
această „aspră" sancțiune ? înso
țind lotul de juniori (băieți și fete) 
din Toplița la o competiție de 
volei desfășurată la Tg. Mureș, 
P. Lăcătușu a uitat că trebuie — 
la înapoierea lotului — să vină 
la gară cu biletele de tren și a in
trat într-un restaurant unde a stal 
pînă noapte tîrziu. Juniorii și-aO 
așteptat zadarnic conducătorul pe 
peronul gării, au pierdut trenul 
spre Toplița și au fost nevoiți să 
mai stea o noapte în plus Ia Tg. 
Mureș. Pentru această gravă lipsă 
de răspundere, președintele de la 
Toplița este „aspru" criticat, deși 
— după cum se arată în scrisoare, 
consiliului regional UCFS — P. 
Lăcătușu nu se află la prima sa 
abatere.

La fel de „aspre" au fost și sanc
țiunile date antrenorului N. Năsăn 
deanu (Energia Iernut) și arbitru
lui Al. Lukacs, care la un meci de 
fotbal s-au luat la bătaie în fața 
spectatorilor. Primul a fost scoo 
din biroul comisiei regionale de 
fotbal, iar cel de al doilea a fost 
suspendat din arbitraj doar pe 
cîteva etape.

Ar fi cazul ca biroul Consiliului 
regional UCFS Mureș-A.M. să nu 
mai umble cu duhul blîndeții cînd 
e vorba de sancționarea unor acte 
de o asemenea gravitate.

R. D.



FOTBAL

in nocturnă

0 fană din ultimul meci 
dintre Steaua fi Progre

sul : Ilaidu a reținui ba
lonul.

Foto : V. Bageac

Mîine seară

RAPID-DINAMO Șl STEAUA-PROGRESUL
Deci, miinc seară, primul „cu

plaj bucureștean" al sezonului. In- 
cepînd să scriu aceste rinduri, care 
trebuie să însemne o avancronică 
a jocurilor de pe stadionul Re
publicii, am avut la un moment 
dat sentimentul că încerc să for
țez o ușă... deschisă.

Oare trebuie să-i spui unui su
porter că jocul echipei sale este 
interesant ? Să încerci să-I convingi 
să vină la stadion ? Oare, in 
ciuda tuturor jurămintelor făcute 
in clipele de decepție, in ciuda 
tuturor hotăririlor luate după în- 
l'rîngere, s-a pomenit vreodată ca 
un autentic suporter să-și pără
sească favoriții ? Aș putea face 
rămășag că deși pregătirile lor 
s-au făcut dezorganizat, fără do
cumente de planificare sau linie 
metodică, „galeriile" celor patru 
echipe bucuteștene sint in maxi
mum de formă, că de abia aș
teaptă să-și măsoare puterea coar
delor vocale. Mai este oare ne
cesar să scriu aici că partidele de 
miine seară sint atractive ? Evi
dent, ar fi inutil.

Ce poate fi nou, interesant, pen
tru viitorii spectatori ai „cuplaju
lui" ? Desigur, regulamentul com
petiției inițiată de Consiliul oră
șenesc București al UCFS, com
petiție care prilejuiește jocurile de 
duminică seara și „reversul" lor 
de marți. Să procedăm atunci în 
consecință :

faptul că această competiție se va 
disputa in fiecare an, întrecerea 
fiind rezervată exclusiv echipelor 
de categoria A. Cupa cu care este 
dotată întrecerea va rămine de
finitiv in posesia eehipei care o 
va cuceri de două ori consecutiv 
sau de trei ori alternativ. Pentru 
stabilirea formației ciștigătoare, 
daeă după 90 de minute scorul este 
egal, se vor executa cite 5 lo
vituri de la 11 metri; dacă ega
litatea se menține, se continuă 
executarea seriilor de cite 5 lovi
turi de la 11 metri pină la deter
minarea ciștigătoarei. Echipele pot 
folosi, intr-un meci, 16 jucători 
(inclusiv cei pentru care s-au de
pus formele de transfer).

Și, acum, iată formațiile proba
bile :

RAPID: Răducanu — Lupescu, 
Motroc, Dan, Greavu — Dinu, Ja- 
maischi — Năsturescu, Dumitriu II, 
Ionescu, Codreanu (rezerve: 
drei, Ștefan, Pop, Dumitriu 
Ciomoavă).

DINAMO : Datcu — Popa, 
Nunweiller III, Ștefan 
gheli, Dinu — Pîrcălab, 
Naghi, Lucescu
lescu, Stoenescu, Pîrvu, Nunweil
ler VI, Haidu).

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, 
Jenei, D. Nicolae, Hălmăgeanu — 
D. Popescu, Negrea — S. Avram, 
Constantin, Soo, Voinea (rezerve:

Suciu, Cbiru, Tătaru II, Creini- 
ceanu, Pantea).

PROGRESUL : Matache — V. 
Popescu, Măndoiu, Peteanu, Adr. 
Constantinescu — Al. Constanti- 
nescu, Halagian — Banu, Matei, 
Mihai, Țarălungă (rezerve : Min- 
dru, Georgescu, Colceriu, Soangher, 
Mocan u).

P. V.

mai iutii, să notăm

Ultima etapă în
se dispută ultima e-Duminică

tapă în „Cupa de vară". Iată pro
gramul : Seria a VlII-a : A.S. Cu
gir — Minerul Lupeni, Mureșul 
Deva — Metalul Hunedoara; Se
ria a IX-a: C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Arad, Vagonul Arad — 
C.S.M. Reșița; Seria a X-a: 
Steaua roșie Salonta — Olimpia 
Oradea, Minerul Bihor — Crișul 
Oradea; Seria a Xl-a: Metalul 
Aiud — Ind. sîrmei C. Turzii, Me
dicina Cluj — Clujeana; Seria a 
XJI-a : Unirea Dej — Chimica Tir-

An-
III.

Boc, 
Gher- 

Frățilă,
(rezerve : Nicu-

„CUPA DE VARĂ“
năveni, 
Ocna 
A.S.A. 
Mică ;

Turda — Soda 
Seria a Xlll-a : 
Metalul
XlV-a :

Copșa
Chimia

Arieșul 
Mureș ; 
Sibiu — 
Seria a

Făgăraș — Tractorul Brașov, Fa
ianța Sighișoara — Metrom Bra
șov.

Meciul Gaz metan Mediaș — 
C.S.M, Sibiu, din seria a XIII-a. 
a fost amînat, deoarece echipa Gaz 
metan susține miine o partidă a- 
rnicală internațională cu formația 
Neubrandenburg.

AM AFLAT,

Pînzaru, 
Bohony,

Uj-
Su- 

Cos-
Do-
Ro

• Mtneruț Baia 
Mare își continuă 
pregătirile sub con
ducerea antrenoru
lui Andrei Șepci. 
La antrenamente 
participă jucătorii 
Moriț, Donca, 
vâri, Moșoni, 
ciu, 
ma,
boș, Silaghi, 
man, Neumaier și 
Fulop. Alți trei ju
cători, Cromeli, 
Vaida și Snakovski 
se pregătesc după 
un program spe
cial, în urma acci
dentelor suferite 
in timpul campio
natului trecut. Zi
lele trecute, băi- 
mărenil au susți
nut primul meci 
amical, 
formația 
Cărei. A 
Minerul

Tul de 5—0, 
golurile 
de Pînzaru (2), Do
boș, FUlop (din 
m)

întîlnind 
Recolta 
cîștigat 

cu sco- 
prin 

înscrise

și Suciu.

Duminică 
disputa la 

cel de al 
meci din
barajului pen- 
categoria C,

11

se
Pi- 

tre- 
ca-

vo 
teșii 
ilea 
drul 
tru

dintre Minerul Mo- 
tru și Victoria Bo
boc. în caz de e- 
galitate, după 90 
de minute de joc, 
meciul se va pre-

cu două 
a cite 15
Dacă egali- 
se menține

re- 
mi-

lungi 
prize 
nute.
tatea

și după prelungiri, 
se va califica în 
categoria C echipa 
cea mai tînără.

• De la 20 iulie 
au început antre
namentele fotbaliș
tilor de la S. N. 
Oltenița. Antreno
rul Vasile Copil 
are la dispoziție 
vechiul lot, căruia 
i s-au adăugat Nițu. 
Baltag, Țone și 
juniorii Mușat și 
Stelian. în progra
mul de pregătire 
figurează cîteva 
meciuri amicale, 
printre care cu Du
nărea Giurgiu 
Selecționata 
matei 
reene

R.P.D. 
(tineret).

și
Ar-
Co-

A. TG. MU-A. S.
REȘ — NEU

BRANDENBURG 
(R. D. G.) 6-0 (3-0)

TG. MUREȘ, 28 
(prin telefon). In 
prezenta a 10 000 
de spectatori A.S.A. 
Tg. Mureș a obți
nut o 
clară în

baliștilor oaspeți. 
Golurile au fost 
înscrise de Pavlo- 
vici (min. 8, 52,
71), Vasilescu (mi
nutul 25), Ciutac 
(min. 36) și Fe- 
renczi (min. 67). 
De remarcat că în 
min. 81 Raksi a 
ratat un penalii.

C. ALBIJ 
coresp.

BULETINUL 
TRANSFERĂRI

LOR

forme de 
pentru ur- 

jucători : 
Halagian

Pînă joi după- 
amiază, la F. R. 
Fotbal au mai fost 
depuse 
transfer 
mătorii 
Florin
(fost la Politehnica 
București), Romeo 
Banu (Progresul 
Brăila) și Nicolae 
Mihai (T. U. G. 
București) toți pen
tru Progresul Bucu
rești; Lică Nun- 
weiller (Dinamo 
București), Gheor- 
ghe Ene (Dinamo 
București), Danie! 
Ene (Dinamo Bucu
rești), Cristian Ma
ghiar (Dinamo Vic
toria București) și 
Laurențiu Velicu 
(Dinamo Victoria 
București) toți pen-victorie

fața lot- tru Dinamo Bacău.

VA INFORMAM

PROGRAMUL
turului campionatului categoriei B —1967-1968, seria a ll-a

ETAPA I, DUMINICA 20 AUGUST 1967
C.F.R. Timișoara - A. S. Cugir
C.F.R. Arad - Ind. sîrmei C. Turzii 
Olimpia Oradea - Gaz metan Mediaș 
C.S.M. Reșița - Minerul Baia Mare 
C.S.M. Sibiu - Politehnica Timișoara 
C.F.R. Cluj - Vagonul Arad
Metalul Hunedoara - Crișul Oradea

ETAPA A ll-A, DUMINICA 27 AUGUST
Ind. sîrmei C. Țurzii - C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș - C.F.R. Cluj 
Minerul Baia Mare - Metalul Hunedoara 
Politehnica Timișoara - Olimpia Oradea 
Vagonul Arad - C. F. R. Timișoara 
Crișul Oradea - C.F.R. Arad 
A. S. Cugir - C.S.M. Reșița

ETAPA A III-A, DUMINICA 3 SEPTEMBRIE
C.F.R. Arad - Vagonul Arad
Ind. sîrmei C. Turzii — C.S.M. Reșița
C.F.R. Timișoara - Politehnica Timișoara 
Metalul Hunedoara - A. S. Cugir 
Olimpia Oradea - Crișul Oradea
C.S.M. Sibiu - Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare - C.F.R. Cluj

ETAPA A IV-A, DUMINICA 10 SEPTEMBRIE
Olimpia Oradea - Metalul Hunedoara 
A. S. Cugir - Politehnica Timișoara 
C.S.M. Reșița - Vagonul Arad
Gaz metan Mediaș - Crișul Oradea 
C.F.R. Arad - Minerul Baia Mare 
C.F.R. Cluj - Ind. sîrmei C. Turzii 
C.F.R. Timișoara - C.S.M. Sibiu

ETAPA A V-A, DUMINICA 17 SEPTEMBRIE
Politehnica Timișoara - C.S.M. Reșița 
Crișul Oradea - Minerul Baia Mare 
A. S. Cugir - C.F.R. Arad 
C.F.R. Cluj - C.F.R. Timișoara
Metalul Hunedoara - Ind sîrmei C. Turzii 
C.S.M. Sibiu - Olimpia Oradea
Vagonul Arad - Gaz metan Mediaș

Arad - Minerul Baia Mare

ETAPA A VI-A, DUMINICA 24 SEPTEMBRIE

Minerul Baia Mare - Gaz metan Mediaș 
Metalul Hunedoara — C.F.R. Timișoara 
Ind. sîrmei C. Turzii - Crișul Oradea 
C.S.M. Sibiu - A. S. Cugir
Olimpia Oradea - C.F.R. Cluj 
Politehnica Timișoara - Vagonul Arad 
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița

ETAPA A VII-A, DUMINICA 1 OCTOMBRIE
Crișul Oradea - Politehnica Timișoara 
Vagonul Arad - A. S. Cugir
C.S.M. Reșița - Olimpia Oradea 
Minerul Baia Mare — Ind. sîrmei C. Turzii 
Gaz metan Mediaș — Metalul Hunedoara 
C.F.R. Timișoara — C.F R. Arad
C.F.R. Cluj — C.S.M. Sibiu

ETAPA A VIII-A, DUMINICA 8 OCTOMBRIE
Metalul Hunedoara - C.F.R. Cluj 
C.S.M. Sibiu - Minerul Baia Mare 
C.F.R. Timișoara - Crișul Oradea 
C.F.R. Arad - Politehnica Timișoara 
A.S. Cugir — Ind. sîrmei C. Turzii 
Gaz metan Mediaș - C.S.M. Reșița 
Olimpia Oradea — Vagonul Arad
ETAPA A IX-A, DUMINICA 15 OCTOMBRIE
Ind. sîrmei C. Turzii - Gaz metan Mediaș 
C.F.R. Arad - C.F R. Cluj
A. S. Cugir - Olimpia Oradea 
Minerul Baia Mare - Vagonul Arad 
C.S.M. Reșița - C.F.R. Timișoara 
Crișul Oradea - C.S.M. Sibiu 
Politehnica Timișoara - Metalul Hunedoara

ETAPA A X-A, DUMINICA 22 OCTOMBRIE
C.F.R. Timișoara - Minerul Baia Mare 
Gaz metan Mediaș - Politehnica Timișoara 
Vagonul Arad - Crișul Oradea 
C.S.M. Sibiu - C.F.R. Arad
C.F.R. Cluj - A. S. Cugir
C.S.M. Reșița - Metalul Hunedoara 
Olimpia Oradea - Ind. sîrmei C. Turzii

Azi, ultima zi la Pronosport
La concursul Pronosport nr. 30 de 

mîine, se atribuie ca premiu excep
țional : un autoturism „Renault 16", 
plus 3.500 lei în numerar (diferența 
pînă la 75.000 lei, valoarea integrală 
a premiului).

Datoiită meciuiilor atractive din pro
gramul de concurs, se prevede o parti
cipare numeroasă. De aceea este bine 
să vă depuneți buletinele din vreme, 
cunoscînd că este ultima zi pentru 
concursul Pronosport de mîine.

Vă prezentăm acum programul con
cursului Pronosport nr. 31 de duminică 
6 august 1967: I. Steaua — Ț.S.K.A. 
Sofia ; II. Jiul — Vilaznia Tirana ; III: 
Fenerbahce — Dinamo București; IV: 
Farul — Universitatea Craiova; V:

Steagul roșu Brașov — Dinamo Bacău, 
VI: Crișul Oradea — U.T. Arad , VII: 
Siderurgistul Galați — Progresul Bucu
rești ; VIII: Victoria Roman — C.S.M.S. 
Iași; IX: Olimpia Oradea — C.F.R. 
Cluj ; X: Metalul Hunedoara — Va
gonul Arad ; XI: Ferencvăros — Gyor ; 
XII: Szombathely — Ujpesti Dozsa , 
XIII: Eger — Diosgy&r.

LOTO DIN 28 IULIE 1967

84 83 81 16 56
80 23

26 30
87

34 48

FOND DE PREMII : 878.912 lei,
Tragerea următoare va avea loc vi-

neri 4 august 1967, la Brașov.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 29 DIN 23 IULIE 1967

Premiul excepțional: 1 variantă a
75.000 lei (1 autoturism „Renault 
Dauphine Gordini* + 31.700 lei nume
rar) ; categoria a III-a: 7 variante a 
5.888 lei.

Report categoria 1: 22.900 lei.
Report categoria a Il-a: 27.480 lei.
Premiul excepțional s-a atribuit unei 

variante de categoria a III-a prin tra
gere la sorți, participantului MIHAI 
HARALAMBIE din București.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

ETAPA A Xl-A, DUMINICA 5 NOIEMBRIE
A. S. Cugir - Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare — Olimpia Oradea 
Ind. sîrmei C. Turzii - C. F. R. Timișoara 
Crișul Oradea - C.S.M. Reșița 
Metalul Hunedoara — C.F.R. Arad 
Politehnica Timișoara - C.F.R. Arad 
Vagonul Arad — C.S.M. Sibiu
ETAPA A Xll-A, DUMINICA 12 NOIEMBRIE

Ind. sîrmei C. Turzii - Vagonul Arad 
Crișul Oradea - A. S. Cugir
Metalul Hunedoara - C.S.M. Sibiu
Minerul Baia Mare - Politehnica Timișoara 
C.S.M. Reșița - C.F.R. Cluj
C.F.R. Arad - Olimpia Oradea
C.F.R. Timișoara - Gaz metan Mediaș

ETAPA A Xtll-A, DUMINICA 26 NOIEMBRIE

Olimpia Oradea - C.F.R. Timișoara 
Vagonul Arad - Metalul Hunedoara
A S. Cugir — Minerul Baia Mare
C.S.M. Sibiu - C.S.M. Reșița
Gaz metan Mediaș - C.F.R. Arad
C.F.R. Cluj - Crișul Oradea 
Politehnica Timișoara - Ind. sîrmei C. Turzii



„SECETĂ SPORTIVĂ"
O reușită inițiativă

PE MALUL BORCEI
știe ? poate nu 
cu certitudine 

fără

Tabăra „tinerelor speranțe", de la Cheia
Anul 1967 (cuie 

în întregime, dar 
în prima lui jumătate) trece 
să se ii întîmplat aproape nimic 
in sportul de 
Ne-am convins 
urma unui raid 
țiiie din orașul 
oet.

Analizînd rezultatele obținute 
de asociațiile din orașul Călărași, 
tăcem totodată aprecierea muncii 
depuse în primele 6 luni ale anu
lui de consiliile acestora, de la 
legerea lor, astă-iarnă.

masă călărășean. 
de acest lucru in 
făcut prin asocia- 
de pe malul Bor-

a-

SINGURA „ACȚIUNE" - 
UN PROCES VERBAL

Atît am putut descoperi în ac
tivitatea asociației sportive Strun
gul, a întreprinderii ,11 luiue'- 
Călărași De la acest proces ver
bal nu s-a făcut nimic altceva» 
Campionatul asociației nu se des
fășoară, la Spartachiadă nu se par
ticipă, purtători de insignă nu 
există. Toate veniturile asociației 
sînt cheltuite cu o echipă de lot- 
bal ce activează în raion. Altceva 
nu se știe. Președintele asociației 
sportive, Nicolae Dumitru, părea 
foarte contrariat Gind am adus 
vorba despre sportul de masă.

Am cerut și părerea direc
torului Întreprinderii, C. Voicules- 
cu. ijunsul ne-a vorbit foarte lru- 

mos despre binefacerile sportului, 
despre influența pozitivă pe care

RAID-ANCHETA

• are el în viața omului, criti- 
cind lipsa de activitate de care 
se face vinovat consiliul asocia
ției.

in timpul raidului efectuat în 
orașul Călărași am avut neplă
cuta surpriză de a întîlni preșe
dinți 
care încercau să mascheze totala 
lipsa de activitate prin prezenta
rea unor realizări fictive. Așa de 
pildă, secretarul asociației sporti
ve Contectia, Vasile Șerban, ne 
spunea că anul acesta au fost or
ganizate întreceri la volei, hand
bal, tir și atletism în cadrul cam
pionatului asociației. De aseme
nea, ne-a vorbit despre întreceri 
la șah, oros și tir, care ar ii avut 
loc in cadrul Spartachiadei de 
vară. „Eroarea” a fost îndreptată 
de președintele asociației, Nico
lae Șerban, care arăta că nu s-a 
desfășurat nici un fel de activi
tate sportivă și că secretarul nici 
nu-și cunoaște funcția în cadrul 
consiliului asociației. (De fapt, 
nouă ne spusese că este „organi
zatoric" și nu secretar). Ce acti
vitate să aibă asociația Confecția, 
cînd membrii consiliului nu-și cu
nosc nici măcar atribuțiile ?

Președintele consiliului asocia
ției Celuloza, Vasile Oprea, cu 
care ne-am intîlnit la consiliul a- 
rășenesc UCFS, ne-a înfățișat și 
el în cuvinte frumoase activitatea 

sportivă din fabrică...
Am mers la fața locului, unde 

am vorbit și cu secretarul asocia
ției Celuloza, Ion Boblc. Acesta 
n-a auzit de vreo competiție de 
masă. Purtători de insignă nu e- 
xistau, după cum nu exista caiet 
de evidență. De fapt, nimeni nu 
știa cum arată un astfel de docu
ment.

La Voința Călărași, în cadrul

șt secretari de asociație

Spartachiadei de vară și al cam
pionatului asociației, s-au organi
zat numai un meci de volei și un 
concurs de tir. Președintele aso
ciației, Ion Voicu, 
anul acesta au realizat și 33 de 
purtători ai Insignei de polispor
tiv. Numai că aceștia au 
insigna anul trecut, fără 
însă toate probele (? !).

RĂBUFNIRE
Trecînd printr-una din 

Combinatului de celuloză și iiirtic, 
o mulțime de tineri, avizați asu
pra problemei care ne preocupa, 
s-au adunat în jurul nostru.

— Vă place sportul ? întrebăm.
— Cui nu-i place ?! zise cineva. 

Doar sintem tineri 1 Numai că nu 
loată lumea înțelege acest lucru. 

In fabrica noastră există două e- 
chipe de fotbal : Celuloza I, in 
campionatul regional, și Celuloza 
II, in cel raional, una de volei și 
cîțiva boxeri. In rest, nu se face 
nimic. Așa că noi ceilalți stăm și 
ne uităm.

— Anul trecut—intervine fre
zorul Paul Arsene — s-a organizat 
o întrecere intersecții la fotbal, 
în cadrul căreia s-au remarcat 
mulți băieți talentați. Ei au con
stituit apoi eebipa Celuloza II. 
Anul acesta, nimic.

— Mie îmi place foarte mult șa
hul — intervine Ștefan Pascaru. 
Aici nu putem juca și nici în o- 
raș, unde există două cluburi pen

tru pensionari, dar nici unul 
pentru tineri ! Oare nu se 
poate amenaja și pentru noi 
un club în tot orașul ăsta ? 
Vom merge și de-acum inainte 

' să jucăm pe iarbă, în parc ? 
Și răbufnirea se mani- 

> festă din ce în ce mai pu
ternic. Toată lumea protes

tează in numele tinereții și 
ai dragostei pentru sport. Fie
care referindu-se la sportul în
drăgit. „Se va construi în oraș 
un stadion — începe T. Voinea de 
la atelierul mecanic. Va fi o mare 
bucurie pentru cei ce vor să facă 
atletism, volei, handbal, fotbal 
etc. Dar pentru noi, cărora ne pla
ce înotul și polo, ce se va face ? 
Nimic ! Unde sini secțiile de înot? 
Aici ar trebui să existe așa ceva, 
cădi tinerii sînt obișnuiți să înoate 
și vor acest lucru. Borcea e la 
doi pași. Ce mai performanțe s-ar 
realiza ! întrebați pe băieții din 

și o să vedeți că nu 
facă muncă pă
zi, numai să a-

ne spunea că

secțiile

echipa mea 
s-ar da înapoi să 
triotică în fiecare 
vem un bazin”.»

Se mai poate plînge cineva, in 
condițiile arătate, că este dificil 
să mobilizezi pe tineri ? Ce pă
rere au membrii consiliilor aso
ciațiilor sportive și Consiliului o- 
rășenesc UCFS Călărași, care 
poartă integral vina pentru slaba 
— mai bine zis inexistenta — 
activitate sportivă de masă din 
acest oraș ? Și cînd te gîndești că 
președintele consiliului orășenesc, 
A. Rădulescu, ne informase in a- 
jun că asociațiile de care am a- 
mintit „sint cele mai active din 
oraș".

Ce-ar fi dacă activiștii consili
ului orășenesc UCFS ar mai 
merge și pe teren, în mijlocul a- 
cestor tineri dornici să facă sport? 
Să le asculte doleanțele, să le sa
tisfacă pe cit posibil necesitățile 
acute, să nu se mai spună (oum 
des am auzit în asociațiile din Că
lărași) că cei din consiliul oră
șenesc nu au fost văzuți niciodată 
la ochi. Nu din birou se dezvoltă 
baza de masă a sportului.

B. AUREL

IgESESIH Școlile sportive
în fața primului examen

de amploare 
tinerilor noșiTi

Prima competiție 
cu caracter intern a 
Înotători va aduce astăzi și mîine 
pe blocstarturile piscinei de 50 m 
de la Obor pe cei mai talentați re
prezentanți ai Școlilor sportive din 

■ întreaga țară. Concursul lor deschide 
seria celor mai importante întreceri 
din sezonul estival, care ne vor da

maiîntr-o 
realizat în 
înotători.

grupate

posibilitatea să cintărim 
justa măsură progresul 
ultima vreme de tinerii

Probele competiției sint 
pe categorii de vîrstă, copii (A și B)
și juniori, ele desfășurindu-se în 
serii contratimp. Primul start — 
astăzi dimineață la ora 9,30.

■ BASCHET : Terenul ICHF din strada Uranus, 
de la ora 18 : meciuri în cadrul „Cupei României"

■ ÎNOT : Bazinul Obor, de la orele 9,30 și 
17 Concursul republican al școlilor sportive

inițiativa Consiliului Național al Organi- 
Pionierilor din Republica Socialistă Ro
și cu sprijinul Ministerului Invățămintu- 
Cheia — pe frumoasa vale a Teieajenu-

Din 
zației 
mania 
lui, la 
lui — intr-un decor de basm, a fost organizată 
o tabără de copii. Participanți, elevii giînnaști 
și atteți, care au ocupat locul I la campiona
tele școlilor generale. ~ 
a „tinerelor speranțe", 
rodnică. Timp de două 
au luat parte ia lecții 
de profesori — antrenori de specialitate, 
excursii in piloreștile împrejurimi ale Cheii, 
activități culturale, la „seri" de 
poezie.

Nota dominantă a activității din 
constituit-o insă concursurile finale, 
intr-un cadru festiv (la cele de gimnastică au 
fost prezenți și sportivi fruntași din lotul repu
blican, sub conducerea prof. NICOLAE VIERU, 
antrenor federal) aceste întreceri au reprezentat, 
intr-un fel, finalele pe 
școlilor generale.

La atletism, întrecerile 
chipe cit și individual, 
constat dintr-un triation 
metri plat, săritura în 
mingii de oină. Lupta pentru intiietate a fost 
strinsă și a dat — în 
de cauză regiunii Crișana (antrenor proi. fon 
Hie), care a totalizat 1241 de puncte. Micii allețt

Tabăra, numită simbolic 
a desfășurat o activitate 

săptămini, micii sportivi 
de antrenament conduse 

antrenori de

cîntece

la 
la
9i

tabără
Organizate

au

tară ale concursurilor

au avut loc atît pe e- 
Pe echipe, concursul a 
cuprinzînd proba de 60 
lungime și aruncarea

cele din urmă — cîștig

din Crișana au fost urmați in clasament de către 
cei din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
(antrenor, prof. J. Șuteu) care au adiționat 1 219 
puncte. Pe locul 3 pe... podium, atieții bucureș- 
teni (antrenor, prot. Theodor Drăgan) 
puncte. ,

Concursul individual (alcătuit de 
dintr-un triation) a scos in evidență frumoasele 
posibilități ale pionierului Vasile Obreja, tot un 
reprezentant al regiunii Crișana. Punctajul rea
lizat : 304. „Laureatul" concursului tinerelor spe
ranțe a fost urmat de Nicolae lantovan (oraș 
București) și de Petre Orbulescu (regiunea Banat). 
Pe probe, cele mai bune performanțe au fost 
realizate de atieții Cabâu (Crișana), Cojocaru, 
și lantovan (București), Rindea și Blatz (Mureș- 
A.M.) cu 7,9 secunde pe 60 m, Obreja (Crișana) 
cu 6,15 m la lungime, Orbulescu (Banat) 77,70 m 
la aruncarea mingii de oină.

La gimnastică, locul I a fost ocupat de echipa 
regiunii Argeș (antrenor, prof. Gheorghe Dan), 
cu 130,35 p. Pe locui 2 — gimnașlii regiunii Bucu
rești (antrenor, prof. I. Caragea), cu 125,80 p. 
Locul 3 — echipa regiunii Banat (antrenor, 
prof. F. Hedeș),

Tabăra tinerelor speranțe de la Cheia a în
semnat o inițiativă foarte reușită pentru care 
organizatorii merită felicitări.

cu 1197

asemenea

prof. CAMIL MORȚUN

0AIAC CANOE AVEM JUNIORI DE VALOARE!
Fiecare din cele 22 de finale 

ale ediției din acest an a cam
pionatelor 
poate fi, 
tată. Vom 
citeva din 
lejuite de 
spre bucuria noastră, ne-a răspuns 
favorabil la importante probleme

republicane de juniori 
desigur, amplu comen- 
desprinde, insă, numai 
concluziile generale pri- 
această competiție care.

Selecție îmbunătățită : Mai mult 
devii in alți ani, ne-am convins 
că .și in acest domeniu au tost rea
lizate progrese remarcabile. Se vede 
că majoritatea antrenorilor a în
țeles importanta selecției făcute in 
baza unor criterii complexe, cu 
caracter științific și fundamentale 
pe dale obiective. Remarcăm.

întinsul Snag&vulniCaiacele „ zboară pe

privind „schimbul de mîine" al ca
iacului și canoei.

Numărul practicanților este in 
creștere. Constatarea are în vedere 
nu numai prezența Ia „finale" a 
383 de juniori și junioare, ci și a 
altor numeroși tineri caiaciști și 
canoiști participanți la etapa pe 
orașe a campionatelor. Referindu- 
ne la finaliști, facem precizarea că 
marea majoritate sint incă departe 
de limita maximă a junioratului 
și, deci, au încă destul timp să-și 
iinbunătățească performanțele. Ia
tă de altfel, cum arată — din a- 
cest punct de vedere — departa
jarea concurenților la recentele 
campionate de la Snagov : n. 1948— 
69; n. 1949—106 ; n. 1950—132 ; 
n. 1951—56 ; n. 1952—13 ; n. 1953—6; 
n. 1955—1.

Așadar, mulți juniori ! Un pas 
inainte care reflectă preocuparea 
sporită a secțiilor din cluburile și 
asociațiile bucureștene. dar — ca 
un fapt extrem de pozitiv — și din 
alte orașe ale 
rad, Galați,

Tg. Mureș.
Numărul de

însă un criteriu izolat de apreciere 
a muncii.

țării : Timișoara, A- 
Reșița, Hunedoara,

sportivi nu poate fi

Foto : A. Neagu

mod deosebit, atenția acordată 
criteriului dezvoltării fizice și cri
teriului calităților motrice (punct 
de plecare — rezistență). Caracte
rul general al acestor constatări nu 
exclude insă rarele excepții. Prin
tre finaliști — mai ales în probele 
de fete — am remarcat și pre
zența unor sportivi cu o conforma
ție fizică necorespunzâtoare, care 
arată că n-a dispărut in întregime 
practica selecției ocazionale. Să 
mai amintim că selecția este un 
proces neîntrerupt, continuu ?

Cantitate, dar și calitate. Cum 
s-au reflectat creșterea numărului 
de juniori și selecția îmbunătățită 
in valoarea întrecerilor ? Fără în
doială că nu putem — și nici nu 
trebuie — să ignorăm decalajul 
încă existent între echipajele cla
sate pe primele trei locuri (de re
gulă) și celelalte. In probele de 
junioare mari — de exemplu — au 
fost înregistrate diferențe de pină 
la 45 de secunde intre locul I și 
VI. Și in alte curse au existat 
„bulevarde" între plutonul frun
taș și restul concurenților. Dar, 
niulți, foarte mulți finaliști nu au 
decit un sezon de activitate com- 
petițională ! Vom aștepta, 
încredere, îmbunătățirea 
rezultate.

Fruntașii au confirmat
deplin. Multe din evoluțiile aces
tora ne-au amintit de valoarea 
probelor de... seniori. Cele 22 de

deci, cu 
acestor

insă pe

■ FOTBAL : Stadionul Republicii, de la ora 
18,30: Rapid - Dinamo, Steaua — Progresul, me
ciuri în cadrul „Cupei Bucureștiului"

■ BASCHET : Terenul ICHF din strada Uranus, 
de la ora 8,30 : meciuri în cadrul „Cupei Româ
niei"

■ ÎNOT : Bazinul Obor, de la ora 10 : Con
cursul republican al școlilor sportive.

d>. 
lor

fnvin
— me-

că, intr-a- 
juniori de 

noastră, ti- 
Evdochimov, Tu-

Pîndic, Ignatencos

titluri a<t fost ci ști gate de repre
zentanții cluburilor Dinamo (12), 
Steaua (6), Clubul sportiv școlar 
(3) și Ancora Galați 
gătorii — și antrenorii 
rită toate felicitările.

„Finalele" au arătat 
devăr, avem numeroși 
valoare. După părerea 
neri cum sitrt 
lea, Feodotov,
Humă, Comișan, Cotoranu, Tudor, 
Georgescu, Cojan, Nițu, Drăghici, 
Petrescu și alții au mari posibili
tăți de afirmare. In mod speriat, 
consemnăm valoarea deosebite 
arătată de I. Sevastian și N'. 
Schmul, (Steaua), V. Năs.ase Ș« 
P. Năstase (Ancora Galați), R. 
Rujan. Macarenco, Graciov, Stoi
ca, Botez și Crăciun (Dinamo), 
Dragotă (Clubul sportiv ștolar).

Dar, așa cum subliniam și 
cronica finalelor, 
chipaje din provincie 
progrese remarcabile 
C.S.O. Galați, Școala 
Politehnica Timișoara,

subliniam și in 
multe alte e- 

au dovedii 
(Ancora și 
sportivă și 

Olimpia Re
șița, U.T.Arad, Constructorul Hu
nedoara). Această creștere valorică 
s-a reflectat direct in echilibrul 
multor probe, in finalurHc foarte 
strinse ale unor întreceri in caro 
n-a lipsit mult ca învingătorii aă 
fie... alții.

Avem, deci, juniori de valoare. 
Se vede ca în cluburile și asocia
țiile cu secții de sporturi nautice 
se acordă o mai mare atenție ca
iacului și canoei. Se vede că la 
priceperea lor, antrenorii au adău
gat un plus de pasiune și entu
ziasm. Să muncim insă — in con
tinuare — cu acești tineri taicn- 
tați, să-i ajutăm să urce cit mai 
curind noi trepte ale 
sportive. „Schimbul de 
cit mai numeros, cit
ros — să poată răspunde, la prima 
chemare, „prezent” !

măiestriei 
mîine“ — 

mai valo-

DAN GĂRLEȘTEANU

Concurs popular de regularitate

și rezistență pe motorete „Carpați"

Comisia orășenească de motociclîsm 
din București organizează in zilele 
de 12 și îs august un concurs popular 
de regularitate și rezistență deschis 
posesorilor de motorete „Carpati".

Concursul se va desfășura în două 
etape ; sîmbătă, 12 august : Bucu
rești — Alexandria — Tr. Măgureie 
și duminică, 13 august : Tr. Măgurele 
— Alexandria — București. Primii 
zece concurenți din clasamentul ge
neral (al ambelor etape) vor primi 
premii constind în materiale și echi
pament sportiv.

înscrierile se fac la Consiliul oră
șenesc București al UCFS din sir. 
Biserica Amzei nr. t între orele IU— 
16 sau la telefon 16.77.80 (pină la data 
de 2 august) unde se pot primi și 
informații suplimentare.

NUMÂRUL VIITOR AL ZIARULUI NOSTRU VA 
APARE DUMINICĂ 30 IULIE a.c. LA ORA OBIȘNUITĂ



O adevărată oglindă
a Munților Apuseni

zîle, Editura UCFS a 
tipaT o valoroasă lucra- 
despre Munții Apuseni, 

6ei doi autori 
și SEVER 
acest volum

In aceste 
scos de sub 
re turistică 
Bihor—Vlădeasa.
MARCIAN BLEAHU 
BORDEA. au numit 
„ghid al Munților Apuseni*. Or. 
această lucrare nu poate fi catego
risită aici din modestie un simpli] 
îndrumar al turiștilor. Ea este, fără 
exagerare, o adevărată monografie a 
„Apusenilor*, a acestor locuri plir.c 
de farmec, care constituie perla Car- 
paților românești. In cele peste 300 
de pagini cei doi autori, buni cu
noscători ai acestor meleaguri, nc 
oferă interesante frînturi de istorie, 
elemente de geografie, folclor, faună, 
floră, speologie, geologie și, firește, 
multe amănunte turistice.

Apariția acestei monografii a Mun-

Un colț impresionant prin frumusețea sa, este cel al Porții din Cheile 
Rime iilor din Apuseni. Aici se opresc numeroși turiști din toate col

țurile țării și admiră sculptura naturii.

Informarea buclucașă
De cîtva timp, am luat 

o hotărîre fermă : cînd 
trec printr-o asociație să 
mă interesez de activita
tea sportivă de masă. în
treb mai întîi pe secretar, 
președinte, instructor etc. 
dacă nu au cumva de 
făcut vreo „informare". 
Dacă au. îmi iau frumu
șel carnetul și plec. De 
ce să le anulez, prin pre
zența mea, spontaneitatea, 
fantezia, inventivitatea 
care se cer în astfel de 
împrejurări ? Am comis o 
astfel efe imprudență și 
nu mai vreau să se repete. 
O regret așa cum o re
gretă fostul tehnician or
ganizatoric salariat al 
asociației S.P.O.B., Ște

fan Chiriac. Cum s-a în- 
tîmplat ? Sosesc la sediul 
asociației cu cîtva timp 
înainte să i se ceară o 
informare asupra activi
tății sportive a celor circa 
2 OM de salariați ai Sfa
tului. De fapt, mai fuse
sem o dată (cu cîteva 
luni în urmă) și aflasem 
că celor din sfat nu le 
place sportul... De data a- 
eeasta am revenit în spe
ranța că s-au... răzgîndit.

— N-aveți noroc. Tot nu 
fac — mă întîmpină ve
chea mea cunoștință. Da’ 
stdți ca tocmai scriu o in

ților Apuseni este cît se poate de 
oportună, întrucît după Bucegi, Fă
găraș, Piatra Craiului, Ceahlăul, acești 
munți din nord-vestul țării au de
venit în ultimii ani un important 
centru turistic. Peisajele lor de o 
sălbăticie ispititoare, peșterile cu 
faimă internațională chiar, precum 
și curioasele fenomene carstice a- 
trag aici mii și mii de vizitatori.

Cartea lui Bleahu și Bordea, bo
gat ilustrată cu fotografii, schițe și 
hărți, face o captivantă prezentare 
a munților Bihor și Vlădeasa, din- 
du-ne amănunte interesante despre 
cele 43 de trasee turistice și insis- 
tînd asupra fenomenelor și monumen
telor naturii, deosebit de variate în 
Munții Apuseni, Citind această lu- 
cîare le cuprinde dorul de a colinda 
„Apusenii**, de a le admira locurile

formară către conducere 
(mi s-a cerut) în care o 
să arăt cum am muncit 
noi în zadar : am pus în 
vitrină un tablou — in
flația la drumeție, am 
pus afișe la intrarea în 
sfat, am depus efort pen- 
tru.^. Degeaba I

— Și chiar nimic nu s-a 
făcut de-atîtea luni ?...

— Ba, da ! Cine-a zis că 
nimic ? Dar știți, nu ne 
putem mulțumi cu... Fă

— Făi tu nu întrebi pe 
om, cînd îi dai echipa
ment ce face cu el și unde 
se duce ?...

în birou intră președin
tele asociației, M. Deme- 
trescu.

— Informarea, tov. Chi
riac ! E gata ?

— Încă nu, da1 se face.
— Hai s-o facem împreu

nă ! (Către mine, după ce 
face cunoștință). Ne scu
zați, e urgent. Ia sd vedem

FOILETON — 
nică, (se adresă el gestio
narului asociației, Șt. Ră- 
dulescu, care se afla în 
birou), cui i-al dus tu șa- 
hurile de-au jucat pînă 
i-a apucat noaptea ?

— ? ?
— Celor de la investiția, 

Fănică 1 Se poate să nu-ți 
mai amintești ? (Către 
mine). Se joacă și șah, 
da’ excursiile și tirul sînt 
pe primul plan... Fănică, 
unde se duce în fiecare 
duminică Grigor eseu cu 
soția ?

— în excursie, răspun
se Fănică prompt.

— Unde, Fănică ?
— ? ?

activitatea grupei noastre 
sportive de la 1 ianuarie.

— Așa și-așa..
— Nu verbal, scris... Pe 

concret — preciza preșe
dintele.

—- 411 de narticipanți la 
excursii : S3 de la Gospo
dăriri comunale, 170 de 
la...

— Imposibil ! Nu avem 
noi atîția salariați la gos
podăriri...

— Tovarășu1, avem pre
sa... spuse tov. Chiriac 
privindu-mă

— Lasă să se știe că 
mai avem și lipsuri In 
fine, unde au fost ?

— Cine mai știe ? ? Pu

de mare atracție, cum sînt Cetățile 
Ponorului, frumoasa stațiune Stîna 
de Vale, Vlădeasa, PadișuL Gheța
rul de la Scărișoara, peștera Mcziad. 
ca și celelalte peșteri, chei, tăuri, 
avene (peșteri verticale) și alte o- 
biective turistice unice în felul lor. 
Descrierea traseelor turistice este fă
cută foarte sugestiv cu ajutorul schi
telor din care drumețul află distan
ța de la locul de plecare și pînă la 
ținta excursiei, diferențele de nivel, 
cotele de altitudine ale văilor și vîr- 
furilor întîlnite în cale. La fel, lu
crarea ne arată posibilitățile de prac
ticare a alpinismului — la supra
față și subteran (în peșteri șî a- 
vene). Sînt descrise pe larg locurile 
cele mai pitorești, cabanele precum 
și ultimele descoperiri ale speologilor 
clujeni și ale lucrătorilor de la Co
mitetul geologic, ca de 
etajele inferioare ale
Scărișoara, peșterile Pojarul Poliței, 
Coliba Mare, Galeria Mare în aval 
a Cetății Ponorului și altele.

Lucrarea „ MUNȚII 
BIHOR- VLĂDEASA* 
bit de valoroasă și utilă, 
siguri că ea va fi primită 
interes de iubitorii naturii, 
și editura merită felicitări, 
trivă. pentru prezența în librării a 
acestui volum.

exem piu, 
Ghețarului

APUSENI, 
este deose- 

Sîntein 
eu viu 
Autorii 
deopo-

I 
I

TOMA RABȘAN

Filmul
sportiv

Cînd și cî«d, la cîte un bilanț sportiv 
de sfîrșit de an, apărea, subțirel, și 
un articolaș despre filmul sportiv. 
„Retrospectiva“ amintea de un docu
mentar, două, realizat din pasiunea 
pentTu sport a unui regizor sau ope
rator. Ponderea mare cădea însă pe 
săraca perspectivă, an de an mai 
„bogată* în tot felul de filme spor
tive, care, dintr-un motiv sau altul, 
nu vedeau lumina ecranului.

Așa stînd lucrurile, Consiliul cine
matografiei și UCFS au elaborat la 
sfîrșitul anului trecut un plan co
mun de măsuri în vederea îmbună
tățirii popularizării sportului prin 
intermediul filmului.

— Ce s-a realizat din acest 
plan comun de măsuri?

Întrebarea am pus-o tov. Virgil 
Anastasescu, din cadrul secției de 

nem și noi pe Valea Pra
hovei. Excursii individuale.

— Ne trebuie o situație 
clară cu ce s-a făcut or
ganizat.

— Nimic !
— Cînd spuneam eu că 

mai avem și lipsuri... Cîți 
polisportivi ?

— Nici unul. Ba, parcă... 
Fănică, cum îl cheamă pe 
ăla care a fost la concurs 
și n-a reușit ?

— Aaa, ăla ? Nu-mi a- 
mintesc.

— Tov. Chiriac — con
chise președintele — fă-o 
tot dumneata ! Eu mă 
grăbesc.

Și a făcut-o fără pic de 
fantezie, spontaneitate etc. 
Cînd am plecat, vechea 
mea cunoștință m-a asi
gurat : „Să vedeți cum o 
să se spargă în capul meu 
toate oalele"...

Nu am văzut, dar am 
aflat că s-au spart chiar 
în capul domniei sale, 
așa cum prevăzuse. Pe 
deasupra, le-a mai și plă
tit : l-au dat afară ! Și 
asta numai din cauza mea. 
De aceea, de cîte ori voi 
mai trece nrintr-o asocia
ție sa întreb de activitatea 
sportivă de masă...

AUREL RREBEANU

CARMEN IONESCU

urmă, oCu ani în
fată blondă, în virstă 
de 17 ani, tși făcea in
trarea pe firmamentul 
atletismului cu un re
zultat de 32,49 m la 
aruncarea discului, nou 
record național de ju
nioare. Numai după un 
an, numele ei s-a înscris 
In dreptul recordurilor 
tării la junioare și se
nioare, cu cifra de 41,44 
m. Specialiștii au între
zărit încă de atunci ma
rile perspective ale ce
lei care avea să urce 
de două ori pe podiu
mul premialilor olim
pici — Lia Manoliu.

lată însă că, în ulti
ma vreme, doua tinere 
aruncătoare, Carmen lo- 
nescu din București și 
Argentina Menis din 
Craiova, trimit discul 
la distanțe de care Lia 
Manoliu nu se putea a- 
propia cînd era de 
vîrsta lor.

Carmen Ion eseu, după 

Urmașele

Lîei

Manoliu

trei doboriri consecuti
ve ale recordului iuni- 
oarelor mici, s a oprit 
la 46,24 metri, Deocam
dată... Dacă ne eindim 
că în ultimele IG luni 
a progresat cu aproape 
10 metri și că nu are 
decit 16 ani (împliniți 
miercuri 26 iulie), pu
tem fi siguri că la 46 
de metri Carmen va face 
doar o scurtă... haltă. 
Poate nu este lipsit de 
interes să arătăm că. 
la liceul „Ion Creangă* 
unde învață, eleva lo- 
nescu Carmen a absol
vit clasa a IX-a cu me
dia 9,30.

Mai „vîrstnico* ei 
colegă de proba, Argen
tina Menis (18 ani), 
reușise anul trecut un 
nou record de junioare 
mari, dar apoi în jurul 
numelui ei s-a cam aș
ternut tăcerea. Multi în
cepuseră să creadă că, 
la fel ca alte tinere 
atlete, a fost o „spe
ranță** neîmplinită. Ar-

propagandă șî agitație a UCFS, care 
se ocupă de această problemă. Iată 
răspunsul primit':

— Colaborarea dintre Consiliul ci
nematografiei și Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport s-a dovedit a fi o 
cale eficientă și operativă în popu
larizarea sportului prin intermediul 
marelui ecran. Realizările obținute în 
această privință sînt mai mult decîtf 
mulțumitoare. Astfel, Studioul de 
filme ..Alexandru Sahia* (director 
tov. Mihăiță Lupu) a pus la dispo
ziția miilor de iubitori ai sportului 
din țara noastră două apreciate 
„scurt-metraje*. Este vorba de fil
mele „Mai repede, mai sus, mai tare* 
și „Drumul spre succes*. în momen
tul de față. Studioul „Alexandru 
Sahia* lucrează la filmele documen
tare „File din istoria sportului în 
România*, „Nota 10 la sport**, „Micii 
înotători** etc.

— Cîteva cuvinte despre sec
vențele sportive apărute în jurna
lele de actualități.

— Cu sprijinul Direcției jurnale
lor de actualități (director tov. Va- 
sile Răchita) au fost introduse su
biecte de sport în mai toate jurnalele 
săptămînale. S-au filmat jocurile de 
volei din cadrul „C.C.E.* — „Finala 
românească** — realizîndu-se un film 
de 7 minute, care a fost prezentat în 
sala Dalles cu ocazia unui simpozion. 
In comunele Voinești (Ploiești), Scor- 
nicești și Gâești (Argeș) s-au orga
nizat vizionări de filme (jurnale 
pentru sate cu secvențe sportive din 
viaja acestora) care s-au bucurat de 
mult succes. Pentru îndeplinirea a- 
cestui plan comun de măsuri, am 
mai colaborat cu Studioul cinemato
grafic „București* (Buftea), cu Stu
dioul „Animafilm*. cu Direcția re
țelei cinematografice și difuzării fil
melor și cu Arhiva națională de fil
me.

— Rezultatele acestor colabo
rări ?

— Studioul de Ia Buftea, bună
oară, pregătește două filme de lung

ARGENTINA MENIS 

gen tina nu ă fost insă 
de acord și. zilele tre
cute. a lansat discul la 
48,84 metri. Nou re
cord de junioare mari, 
în ziua cină idolul ei, 
(ia Manoliu. arunca la 
Sofia doar cu un metru 
mai m ult 1

Este clar pentru ori
cine că aceste. tinere 
vin din urmă cu nași 
mari, a sal tind pozițiile 
fruntașe ale aruncării 
discului. $i daca Liei 
i-au trebuit 11 si. res
pectiv, 15 ani pentru a 
cuceri medaliile de 
bronz la Roma și Tokio. 
sperăm ca Argentina si 
Carmen sa nu ne lase 
să așteptăm chiar aiît. 
Credem că cinci ani le 
sînt de ajuns lor și an
trenorilor lor. Ion Rin- 
deriu și Teodor lones- 
cu. Nu de altceva, dar 
în 1972 vor fi J.0. de 
la Mânchen I...

ADRIAN lONBSCU

metraj : „Un pumn năpraznic* și co
media muzicală pe temă de ciclism 
„6 4*. Acestea, ca și unele „scurt -
metra je* cum ar fi 5 „Frumusețea 
mișcării și satisfacția prin sport*f 
„Pledoarie pentru box11. De aseme
nea. cu sprijinul Studioului de la 
Buftea (dir general Dumitru Fer- 
noagă) s-au filmat unele aspecte 
sportive care vor face subiectul unor 
filme semnate de Ion Popescu-Gopot 
IIoria Popescu și George Grigoriu.

— Aminteați si de o colabo
rare cu „Animafilm**.

— Șî aici am găsit înțelegere (prin 
tov. director Marin Pîrîianu), înțele
gere care s-a soldat cu realizarea n- 
nor diafilme („Concursul pentru In
signa de polisportiv**, „Alfabetul atle
tism ului** et'c ). Ținem, de asemenea, 
o legătură strînsă cu Direcția rețelei 
cinematografice și difuzării filmelor 
— dir. Glieorghe Ravaș — și cu Ar
hiva națională de filme (pentru do
cumentație) și cu unele cinecluburi 
din tară (C.F.R. Timișoara. Oteltil 
roșu) etic.

— Deci, o colaborare strtnsâ, 
rodnica, un bilanț pozitiv I

— Da. La care aș adăuga : cu 
perspectiva sigură (bazată pe această 
fructuoasă înțelegere) a unor înfăp
tuiri și mai mari în domeniul popu
larizării «portului prin film!

★

^MiiMderăm că buchetul acestor fru
moase realizări s-ar întregi și prin:
a) înființarea în cadrul UCFS a u- 
nui Cineclub sportiv (și de ce du. a 
a unui Studio de filme sportive, așa 
cum de altfel există în multe țări) ;
b) activizarea laboratorului „foto* al 
Centrului metodic de la „23 August* 
care, cu aparatele ce-i stau la dis
poziție. ar putea să „producă* mai 
mult în sectorul popularizării spor

tului ; c) valorificarea (cît de cît) O 
celor 30 de aparate de filmat care 
— lipsind pelicula — xac in sei
furile diferitelor cabinete și clu

buri sportive din țară, Și anul a- 
cesta zestrea se va mări cu încă 29 

de asemenea aparate 1...

VASILE TOFAN



CÎȘTIGÎND „CUPA ORAȘULUI BUCURFȘTI" CU O PERFORMANTĂ BUNĂ '

Echipa României a făcut primul pas 
spre C. M. de ciclism

Steaua a învins și pe Honved 
in turneul de handbal de la Budapesta

Așteptată cu deosebit interes de 
specialiști, proba de 100 km contra
timp pe echipe, desfășurată ieri în 
cadrul competiției internaționale „Cu-

Eckipa României în timpul între
cerii de ieri.

pa orașului București*, a adus multă 
bucurie în tabăra rutierilor noștri. 
Pe șoseaua București—Pitești, destul 
de aplompratfl, pe o vreme nu toc

mai favorabilă în ultima parte a 
cursei (între km 76 și 100 a bătut 
puternic vîntul din față), prima echi
pă a României a realiza t timpul de 
2 h. 12 : 56 (medie orară 45,1 km), 
apropiindu-se de baremul consacră
rii internaționale. Ținînd seamă de 
aglomerația de pe șosea (pentru evi
tarea numeroaselor vehicule echipa a 
pierdut de fiecare dată secunde pre
țioase) și de vîntul potrivnic din fi
nalul întrecerii putem socoti că re
prezentativa tării noastre — alcătuită 
din Emil Riisu, Constantin Grigore, 
Gabriel Moiceanu și Ion Ardeleanu, 
antrenor Nicolae V oicu — a avut ieri 
valoarea necesară pentru 2 h. 11:00.

Așadar, primul pas spre „mon
diale* a fost făcut. Poate joi, la 
Lubben (R.D G.), în cadrul „Crite
riului olimpic*, băieții noștri vor 
reuși confirmarea valorii lor și vor 
obține toate sufragiile pentru a lua 
startul la C. M. îmbucurător este 
faptul că prima garnitură a României 
A REUȘIT SA ÎNVINGĂ DETAȘAT 
toate partenerele de întrecere, printre 
ele numărîndu-se și reprezentativa 
Bulgariei care, recent, a obținut pe 
această distanță 2 h. 11:00.

Echipa noastră, pe care am urmă
rii-o de la primul și pînă la ultimul 
kilometru, a avut perioade în care a 
mers excelent și perioade de cădere. 
După o porțiune de 5 km — acope
rită în 6:05, de pildă — a urmat 
alta în care cronometrele ne-au indi
cat 7:00. Diferență mare, nefirească. 
Singurul dintre cei patru componenti 
ai echipei care a mers constant, la 
un ritm ridicat, de la început pînă 
la sfîrșit a fost Emil Rusu. La km 
78, sesizînd că alura a devenit mai 
lentă, el i-a cerut antrenorului să-i

mobilizeze pe ceilalți parteneri pen
tru a ridica din nou media orară. 
Este o mărturie elocventă că acest 
rutier a avut un potențial mult mai 
ridicat decît al celorlalți. în ordine, 
se cuvine a fi menționată contribuția 
tânărului debutant Constantin Gri
gore. Mai slab. Ion Ardeleanu, deși 
trebuie să-l evidențiem pentru dîrze- 
nia cu care s-a menținut pînă în fi
nal lîngă coechiperii săi. G. Moicea
nu a dat' tot ce a putut, dar cu 2—3 
km înainte de sosire n-a mai rezis
tat și a rămas. Aceasta fiind situația 
este evident că antrenorul Nicolac 
Voicu n-a scăpat de griji. Mai arc 
examenul de la Lubben și, apoi, o 
foarte scurtă perioadă de pregătire 
pînă la campionatele mondiale. Este 
greu să-l sfătuieșri la o schimbare 
în echipă. Poate, mai curînd, se sim
te nevoia unei încurajări, din partea 
tuturor, pentru ca acest lot să mun
cească fără preget la perfecționarea 
pregătirii.

Clasamentul final : 1. ROMÂNIA I 
2 h. 12:56; 2. Italia 2 h. 17:40; 
3—4. Bulgaria și Danemarca 2 h. 
17:57; 5. Polonia 2 h. 18:04;
6. România II 2 h. 18 :19.

HRISTACHE NAUM

BUDAPESTA, 28 (prin telefon). 
Jucind în fața a peste 10 000 de 
spectatori care și-au încurajat fre
netic formația favorită, handbaliștii 
de la Steaua au întrecut, în ziua 
a treia a turneului echipelor arma
telor prietene, campioana Ungariei, 
Honved Budapesta.

Gazdele au început partida cu mult 
aplomb și au condus întreaga primă 
repriză (4—1, 7—5, 9—6), dar nu 
au reușit să o încheie decît la o 
diferență minimă. în această parte, 
handbaliștii unguri au „ținut* foar
te bine pe Cruia și pe Goran, re- 
ducînd posibilitățile de concretizare 
ale formației române.

In repriza secundă aspectul jocu
lui s-a schimbat. Gruia a fost aju
tat de coechiperi (prin blocaje) și a 
înscris 4 goluri. De altfel, Steaua 
a egalat imediat după reluare, dar la 
scorul de 12—12 a ratat două a- 
runcări de la 7 ni (prin l’opescu 
și Gruia). Totuși, Steaua s-a distan-

țal treptat și a realizat o victorie 
clară în fața unui adversar dificil. 
Scor final: 19—16 (10—11).

Au înscris: Gruia 7, Popescu 4 
(3 din 7 m), Coran 3, Cristian 2, 
Oțetea, lacob, Alboaica pentru 
Steaua, Varga 4, Kovacs 4, Fenyo3, 
Adorian 2. Braunsteiner 2, Spiller 
pentru Honved. A arbitrat' cu scă
pări: Mittendorf (R.D. Germană).

Alte rezultate: Ț.S.K.A. Moscova— 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia 32—15 
(13—6), Dukla Praga—Vorwarts
Berlin 22—16 (9—9).

Clasamentul după trei etape: 1. 
Dukla Praga 6 p (golaveraj Ț-24), 
2. Steaua București 6 p (-|-7), 3. 
Honved Budapesta 2 p (-f-13), 4. 
Ț.S.K.A. Moscova 2 p (4-10), 5.
Vorwărts Berlin 2 p (—3), 6, 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia 0 p. 
Sîmbătă, în penultima zi a compe
tiției, Steaua întâlnește puternica for
mație cehoslovacă Dukla Praga.

CRISTIAN ȚOPESCU

Elevii sibieni - învingători și egali ai echipei
de baschet Motor

SIBIU, 27 (prin telefon). — 
Miercuri și joi, în localitate au 
avut loc două întâlniri internaționale 
de baschet, întrd echipa Școlii spor
tive din Sibiu și formația Motor 
Halle din R.D. Germană. Primul 
meci s-a încheiat la egalitate, 
61—61 (33—33), în cel de-al doi-

Halle (R. 0. G.)
lea oaspeții cedîndu-Ie juniorilor si- 
bieni, care au învins cu scorul de 
51—47 (19—17). Din rîndurile ju
cătorilor echipei locale s-au eviden
țiat Parei Lup, Ciprian Sasu și 
Vasile Ganea. De la oaspeți — 
Cfitsc Și Knosn. (ILIE 1ONESCU — 
coresp. principal).

„Concursul speranțelor olimpice" la gimnastică
De pe toate meridianele

PRĂJINI - CATAPULTE

în cel mal apropiat timp ne putem aștepta la performante și mal 
senzaționale în proba de săritură cu prăjina. Materialul sintetic obiș
nuit nu-i mai satisface pe inovatori. Au fost construite două variante 
de prototipuri a unor adevărate catapulte. în Interiorul prăjinii, cu 
dimensiuni normale, există un sistem complicat de canale, umplute 
cu lichid. Sub acțiunea greutății sportivului și a energiei eliberate în 
timpul săriturii, prăjina se îndoaie, ceea ce condiționează deplasarea 
lichidului și o întindere foarte puternică și rapidă. în felul acesta, 
săritorul este pur și simplu catapultat. Alt tip de prăjină este con
struit pe același principiu, dar lichidul este înlocuit cu gaz com
primat.

Aspectul exterior al acestor prăjini nu se deosebește cu nimic de 
cele folosite în prezent. După toate probabilitățile, ele vor intra „în 
funcțiune* înainte de Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico.

Tinere gimnaste în vîrstă de pînă 
Ia 16 ani s-au întîlnit în „Concursul 
speranțelor olimpice" în orașul ceho
slovac Hradiste Uherske. Ău parti
cipat echipe din șapte țări. O bună 
comportare au avut tinerele sportive 
din țara gazdă, care au ocupat pri
mul loc cu 189,90 p. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 3 cu 178,35 p, 
după selecționata R.D. Germane

(185.15). în continuare. în clasament fi
gurează echipele Ungariei (175,90), Bul
gariei (175,10), Iugoslaviei (168,95) și 
Cubei. La individual compus, pe pri
mul loc s-a clasat Kveta Svințova 
(Cehoslovacia) cu 38,50, urmată de alte 
cinci gimnaste cehoslovace. Pe locu
rile 9-—10 s-au clasat sportivele ro
mânce Sărăcuț cu 36,85 și, respectiv, 
Goreac cu 36,80.

VACANȚA REDUSA

Fotbaliștii polonezi 
și-au îngăduit In a- 
ceastă vară prea pu
ține zile de vacanță. 
Și aceasta, dintr-un 
motiv toarte serios. 
„Olimpicii" vor în
cepe noul sezon cu

două meciuri foarte 
dificile. Este vorba 
de dubla întîlnire 
Polonia — U.R.S.S., 
programată ieri (Wro
claw) ji la 4 august 
(Moscova) în cadrul 
preliminariilor olim

pice. fn vederea a- 
cestui examen. selec
ționata olimpică po
loneză a întîlnit re
cent echipa de tine
ret a Finlandei, pe 
care a întrecut-o cu 
scorul de 7-2 (4-1).

„SPAIMA ARBITRILOR" Ștafeta Franței a stabilit la Ostrava un nou record european la 4x100 m 
cu 38,9 s. In dreapta, Roger fiambuck

* în calitate de recordman mondial la aruncarea greutății, Randy 
Rfatson se bucură de o mare faimă. Am aflat însă că atletul ame
rican a devenit celebru și în altă postură : aceea de „spaimă a arbi
trilor*. Recent, dorind să oprească cu piciorul greutatea aruncată de 
Matson, unul din membrii colegiului de arbitri din Los Angeles s-a 
ales cu un deget luxat; un alt arbitru, în urma unei situații asemănă
toare celei relatate mal înainte, și-a văzut piciorul contuzionat; iar 
un al treilea, nimerind la încălzire „în mîinile* lui Matson, se află 
în spifal cu... trei coaste rupte. Gurile rele spun că în curînd pe sta
dioanele unde va concura recordmanul mondial este posibil să apară 
afișe cu următoarea inscripție : „Concurează Matson. pericol de 
moarte !•

Foto : A.F.P.

Agendă 
baschetbalistică

La Berlin s-a desfășurat a 12-a 
Conferință permanentă a țărilor eu
ropene și a celor din bazinul Me
diteranean afiliate la Federația 
internațională de baschet amator 
(F.I.B.A.).

Conferința a hotărît ca cea de 
a XI-a ediție a campionatului eu
ropean de baschet feminin să se 
desfășoare în luna iulie 1968, în 
Italia. Sînt calificate direct echi
pele U.R.S.S., campioană europea
nă, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Italia, Olanda și Ro
mânia. Celelalte șase echipe care 
vor participa la întrecerile din Ita
lia vor fi desemnate în urma a 
trei turnee de baraj ce se vor dis
puta în perioada ianuarie — mai 
1968 în : R. F. a Germaniei (Dane
marca, R.F.G., Izrael, Ungaria) ; 
Franța (Anglia, Bulgaria, Elveția, 
Franța) și Polonia (Belgia, Polonia, 
Suedia).

Au fost fixate și grupele preli
minarii ale celui de-al doilea cam
pionat european rezervat junioare
lor care se va desfășura în acest 
an. între 16—27 august.

Selecționata României face par
te din grupa C, alături de forma
țiile Bulgariei și Iugoslaviei. în 
grupa „A“ vor juca echipele R. F. 
a Germaniei, Franței, Poloniei și 
U.R.S.Ș., iar în grupa B vor evolua 
reprezentativele Belgiei, Cehoslo
vaciei, Izraelului și Ungariei.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica pentru tur
neul final, in care Italia este cali
ficată direct ca țară organizatoare.

ȘTIRI •REZULTATE •ȘTIRI •REZULTATE

LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

f)a Ciudad de Me
xico, sînt pe termi
nate lucrările unui 
mare complex de no
tație destinat între
cerilor olimpice ce 
vor avea loc anul 
viitor în capitala 
Mexicului. Capacita
tea tribunelor com
plexului va fi de 10 
mii de spectatori. 
Se apreciază că con
strucția va fi dată în 
folosință la 30 mai 
1968. Președintele 
Comitetului de orga
nizare a celei de a 
X!X-a ediții a J.O.. 
Pedro Ramires Vas
ques. a declarat re

prezentanților pre
sei că constructorii 
intenționează să rea
lizeze cel mai „ra
pid" si mai bun ba
zin din lume.

„Dispunem de un 
proiect excepțional, in 
care sînt prevăzute 
toate realizările în 
domeniul arhitecturii 
și care include ul
timele noutăți tehni
ce" — a declarat 
președintele Comite
tului de organizare 
a J. O. de la Ciudad 
de Mexico.

Complexul de na
iade va cuprinde ba

zinul principal pen
tru întreceri (21X50 
m), un bazin pentru 
sărituri (20 X 20 m); 
un bazin pentru în
călzire (21 X 33 m) 
și un bazin cu în
călzire specială pen
tru odihna concu- 
renților după cursele 
de înot. Bazinul 
pentru sărituri va 
avea adîncimea me
die de 5 metri. El 
va fi utilat cu o 
platformă pentru să
rituri de 10 metri, o 
altă platformă de 
6.5 m. două trambu
line de 3 m și două 
— de 1 metru.

JOCURILE 
PANAMERICANE : 

52,6 LA 100 M LIBER !

MONTREAL 28 (Agerpres) 
— în cadrul întrecerilor 
de natație ale Jocurilor 
Panamericane, care se des
fășoară la Winnipeg, au 
fost stabilite trei noi re
corduri mondiale.

După ce cu o zi înainte 
a corectat recordul mon
dial in proba de 200 m 
spate. tînăra înotătoare 
canadiană Elaine Tanner 
a realizat un nou record 
mondial și în proba de 
100 m spate cu performan
ța de 1:07,3. Vechiul re
cord mondial era de 1:07,4 
și aparținea sportivei Ann 
Fairlie (Republica Sud 
Africană).

în primul schimb al șta
fetei de 4x100 m liber, 
sportivul american Ken 
Walsh a stabilit un nou 
record mondial în proba 
de 100 m liber cu timpul 
de 52,6. Performanța lui 
Walsh este superioară cu

trei zecimi de secundă ve
chiului record mondial de
ținut din anul 1964 de 
francezul Alain Gottvalles.

Cei de al treilea record 
mondial a fost obținut de 
înotătoarea americană De
borah Meyer cronometrată 
pe 400 m liber cu 4:32,7 
(vechiul record mondial 
aparținea compatrioatei 
sale Pam Kruse cu 4:36,4).

S-au încheiat întrecerile 
la gimnastică feminin. Pe 
echipe, primul loc a fost 
ocupat de S.U.A.? urmată 
de Canada și Cuba. La 
individual, pe primul loc 
s-a clasat Jov Tanac 
(S.U.A.) cu 39,599 puncte. 
La scrimă, întrecerile sînt 
în plină desfășurare. Titlul 
individual Ia sabie a re
venit lui Anthony Keane 
(S.U.A.). Iar la floretă 
sportivului argentinian
Guillermo Saucedo.

în turneul de fotbal. Ca
nada a învins cu scorul 
de 2—1 S.U.A. și conduce 
neînvinsă în clasamentul 
grupei respective.

CUPA „GALEA* 
LA TENIS

Au început întrecerile 
preliminarii ale tradițio
nalei competiții internațio
nale de tenis pentru echi
pele de tineret, dotată cu 
„Cupa Galea". La Ma- 
rianske Lazne, în Cehoslo
vacia, echipa R.F. a Ger
maniei conduce cu 3—0 în 
jocul cu România. Rezul
tate tehnice : Fassbender— 
Marcu 8—6, 4—6^ 6—1:
Meiler—Sântei 6—1^ 5—7,
6— 4; Fassbender, Pohmann 
—Dumitrescu, Marcu 6—1,
7— 5, 6—2. în aceeași grupă. 
Cehoslovacia conduce cu
2— 1, în meciul cu Iugo
slavia. Alte rezultate: gru
pa de la Vught (Olanda); 
Olanda—Spania 0—3; An
glia—Belgia 2—1; grupa de 
Ia Wroclaw : Polonia—Sue
dia 1—1; Franța—Austria
3— 0; grupa de Ia San Be
nedetto del Tronto : Italia 
—Elveția 2—0; Ungaria— 
U.R.S.S. 2-0.

• în turneul internațio
nal de tenis de la Coruna, 
Mukerjea (India) l-a în
vins cu 5—7, 9—7, 6—4 pe 
Jose Luis Arilla (Spania), 
iar Bob Hewitt (Republica 
Sud Africană) a dispus cu 
6—0, 6—2 de spaniolul Mar
tinez.
• In sferturile de finală 

ale probei de simplu băr
bați din cadrul concursu
lui internațional de tenis 
de la Haverford (S.U.A.), 
Ray Moore (Republica Sud 
Africană) l-a întrecut cu
6— 3, 5—7, 10—8 pe Bill
Bowrey (Australia). Cliff 
Drysdale (Republica Sud 
Africană) a cîștigat cu
7— 5, 2—6, 6—3 la Steele
(S.U.A.).

J O. DIN 1976 
ÎN CANADA?

Organizațiile sportive ca
nadiene vor prezenta can
didatura orașului Winni
peg la organizarea Jocuri
lor Olimpice de Vară din 
1976.
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