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Conferința pe tară a mișcării _ sportive din 

Republica Socialistă România, făcîndu-se ecoul 
simțămintelor maselor largi de iubitori ai sportu
lui, exprimă atașamentul lor profund și draaostea 
fierbinte față de partid, fată de Comitetul său 
Central.

Conducerea de către partid, înfăptuirea con
secventă, neabătută a politicii sale înțelepte, 
grija și sprijinul pentru mișcarea noastră spor
tivă, reprezintă temelia trainică a succeselor obți
nute în dezvoltarea sportului de masă și de per
formantă. La orașe și la sate creste an de an 
numărul celor ce practică exercițiile fizice si 
sportul, izvor de sănătate și vigoare. Se dezvoltă 
activitatea sportivă în rîndul tineretului. Nu
meroase talente își desăvîrșesc măiestria în 
cluburi și asociații.

Reprezentanții sportului nostru, participînd Ja 
marile competiții de pe stadioanele lumii,. își 
consacră întreaga energie sporirii prestigiului 
internațional al României Socialiste, căreia îi 
înrbînă din toată inima izbînzile lor.

Delegații Ia Conferință au primit cu adîncă 
bucurie si recunoștință Salutul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român si Consiliu
lui de Miniștri, exprimînd hotărîrea lor de a-si 
consacra toată outerea de muncă, tot entuziasmul, 
pentru îndeplinirea obiectivelor de mare răspun
dere ce revin mișcării sportive, răspunzînd 
astfel cu cinste încrederii și prețuirii acordate 
de partid și guvern.

Ținînd seama de rolul social mereu crescînd 
al educației fizice si sportului în viata contem
porană, Consiliul National pentru Educație Fizică 
si Snort, în colaborare cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Mi
nisterul învătămîntului și celelalte orqanizatii 
obștești și de stat, care au atribuții directe în 
domeniul educației fizice și sportului, vor atraqe 
mase tot mai largi, îndeosebi tineretul, la practi
carea sistematică și organizată a exercitiilor 
fizice și sportului factor de sporire a capacității
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de muncă, întăririi sănătății, educației morale și 
formării personalității.

Pentru realizarea unui progres general și con
tinuu în sportul de performantă și mai ales în 
atletism, gimnastică, fotbal și alte sporturi, vom 
acorda o atenție deosebită creșterii numărului 
cluburilor sportive capabile să desfășoare un 
proces de selecție și instruire corespunzător ce
rințelor moderne.

în lumina prețioaselor indicații cuprinse în 
Salutul Comitetului Central a! Partidului și Con
siliului de Miniștri, vom munci cu un înalt spirit 
de răspundere în vederea pregătirii temeinice a 
sportivilor și echipelor ce vor participa la marile 
competiții internaționale.

Ne angajăm în fața conducerii de partid și 
de stat să nu precupețim nici un efort pentru 
ca sportivii noștri să dobîndească în arena inter
națională rezultate la nivelul cerințelor actuale, 
al condițiilor create și al prestigiului de care se 
bucură astăzi în lume țara noastră.

Vom desfășura cu și mai multă intensitate 
munca de educare a sportivilor si cadrelor teh
nice în spiritul dragostei nețărmurite față de 
patrie, față de partid, în spiritul ideilor interna
ționalismului socialist, ale păcii și prieteniei.

Alături de întregul popor muncitor, sportivii își 
exprimă totala adeziune și hotărîre de a în
făptui neabătut politica externă a partidului și 
guvernului nostru, așa cum a fost expusă în 
cadrul recentei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, că sportivii, antrenorii, 
profesorii de educație fizică, toti lucrătorii din 
mișcarea sportivă vor munci fără preget, cu 
energie, competență și pasiune pentru înfăptui
rea sarcinilor de cinste puse în fața noastră 
de către partid, pentru ca sportul românesc să 
se afirme tot mai puternic în lume, spre gloria 
patriei noastre - Republica Socialistă România.

Andreescu Gheorghe, Abrames- 
cu Paula, Anghel Alexe, Balaș Io- 
landa, Balița Cornel, Balaș Ion, 
Baroga Lazăr, Bădescu Gabriel, 
Băiașu Nicolae, Bălan Antonică, 
Bălan Dumitru, Biriș Mircea Vin- 
tilă, Birjega Marin, Bogdan Ion, 
Bordea Ion, Brîndușe Augustin, 
Brăiloiu Dan, Bucur Constantin, 
Bularca Valeriu, Capră Petre, Chi- 
riță Constantin, Chiose Vanghele, 
Cioacă Romulus, Cișmigiu Petre, 
Constantinescu Teodor, Constanti- 
nescu Ella, Constantin Gheorghe, 
Constandache Valentin. Corbu Ni
colae, Corneanu Ion, Crăciunescu 
Alexandru, Csipler Alexandru, 
Cucu Bazil, Dan Gavrilă, Deac 
Titus, Demeter Andrei, Dionisie 
loan, Dobincă Aurel, Drăgan Au
rel, Dumitrescu Ion, Dumiiriu Oc- 
tav, Ferencz Ion, Firea Victor, 
Flamaropol Mihai, Focșeneanu Pe
tre, Fojică Ion, Foldvari Tiberiu, 
Forțu Alexandru, Ghibu Emil, 
Ghișoiu Gheorghe, Gonczi Paul, 
Grigorescu Lucian, Guidea Nico
lae, Gruianu Marin, Huțan Radu, 
Iorga Ecaterina, Ivan Dumitru, 
Kunst-Ghermănescu loan, Lăptoiu 
Avram, Lăzăruț Vasile, Liță Coz- 
ma, Login Maria, Lorinz Fran- 
cisc, Manolescu Drăguța, Mari
nescu Elena, Măgdescu Cornel, 
Mărgineanu Ion, Mihai Constan
tin, Mihăilescu Mircea, Moldovan 
Mihai, Moraru Viorel, Mureșan 
Nicolae, Nae Ion, Neagu Aurel, 
Necșoiu Ion, Nicolau Alexandra, 
Nicu Alexe, Olteanu Miron, Opri- 
că Teodor, Opriș Valeria, Pandele 
Maximilian, Păun Ion, Pătruică 
Hie, Petre Mihai, Popa Ion, Pop 
Ion, Popescu Sorin, Rinderiu Ion, 
Rusu Costică, Săvinescu Maria, 

Șiclovan Ion, Sima Elena, Szemant 
Margareta, Szocs Ladislau, Șteiă- 
nescu Martie, Tatu Gheorghe, 
Taus Laurian, Teașcă Constantin, 
Teodorescu. Leon, Tepșan Dioni
sie, Todea Septimiu, Trincă Elena, 
Tudor Vasile, Valeriu Emanuel, 
Vernescu Aurel, Vlad Tiberiu, 
Vlăsceanu Ion, Vrabie AngheL 
Zaharescu Virginia, Zaharia Ro
mulus (desemnați de Conferința 
pe țară).

★

Gheorghiu Dumitru — vicepre
ședinte al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Popescu 
Ion — secretar al C.C. al U.T.C., 
Vereș Iulian — secretar al Comi
tetului Executiv al Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din România, 
Poparad Elena — vicepreședintă 
a Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, Constantinescu 
Miron — adjunct al ministrului 
învățămîntului, general locotenent 
Coman Ion — adjunct al ministru
lui forțelor armate, general loco
tenent Staicu Stellan — adjunct 
al ministrului afacerilor interne, 
Arsene Stan — vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru îndru
marea și Controlul Organelor Lo
cale ale 'Administrației de Stat, 
Mareș Eugen — adjunct al minis
trului sănătății și prevederilor so
ciale, Ionescu Stelian — vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Naghi Dezideriu — vice
președinte al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești 
(reprezentanți al unor organizații 
obștești și Instituții centrale d» 
stat).

Sîmbătă au continuat lucrările 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive.

în cursul dimineții au avut los 
conferințele federațiilor sportive, 
în cadrul cărora birourile federa
țiilor au prezentat informări asu
pra activității depuse și planurile 
de măsuri cuprinzînd obiectivele 
și sarcinile pentru dezvoltarea în 
continuare a ramurilor sportive. 
Au urmat discuții. A fost adoptat 
Statutul model al federațiilor pe 
ramuri sportive șl alese organele 
de eonducere ale federațiilor.

La amiază, lucrările Conferinței 
au continuat în ședință plenară, 
în cadrul dezbaterilor pe margi
nea rapoartelor prezentate în șe
dința de vineri au luat cuvîntul 
general-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, Ion Fojică, președintele 
C.A.P. din comuna Goicea Mică, 
regiunea Oltenia, Mihaela Peneș, 
maestră emerită a sportului, 
Gheorghe Popescu, maestru al 
sportului, profesor de educație fi
zică la Școala profesională din 
Cugir, Ion Ferencz, maestru al 
sportului, președinte al Consiliu
lui raional UCFS Miercurea Ciua, 
Stelian Ionescu, vicepreședinte al 
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Uniunii naționale a cooperativelor 
agricole de producție, Elisabeta 
Baciu, sportivă fruntașă, Va
sile Ionescu, președintele Fe
derației române de scrimă, 
Marin Gruianu, maestru al sportu
lui, profesor de educație fizică în 
comuna Curcani, regiunea Bucu
rești, Ion Corneanu, antrenor e- 
merit, Ion Pricop, președintele Fe
derației române de oină, șl Ion 
Nunweiller, maestru emerit al 
sportului.

în continuare, participantii la 
Conferință au aprobat activitatea 
Consiliului General al UCFS pe 
perioada 1962—1967 și raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

A fost adoptată apoi Rezoluția 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive.

S-a trecut, în continuare, la ul
timul punct al ordine! de zi — 
Alegerea organelor de conducere. 
Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport este alcătuit 
din 121 memb'rt — din care 110 
desemnați de Conferință și 11 re
prezentanți ai unor organizații 
obștești și instituții centrale.

în prima sa ședință plenară. 
Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a ales Comite
tul Executiv și Biroul.

în încheierea lucrărilor Confe
rinței, într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții au a- 
doptat textul unei scrisori adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul de închidere a lucră
rilor Conferinței a fost rostit de 
Anghel Alexe, președintele Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Biroul
ALEXE ANGHEL
GHIBU EMIL
BÎRJEGA MARIN 
TEODORESCU LEON 
GHIȘOIU GHEORGHE 
KUNST-GHERMĂNESCU 
OLTEANU MIRON
BALAS ION 
ȘICLOVAN ION

- președinte
- vicepreședinte
- vicepreședinte
- vicepreședinte
- secretar 

IOAN - secretar
- secretar
- membru
- membru(Agerpres)

Aspect din timpul lucrărilor



Din scrisorile corespondenților O zi la „Electra"
ȘCOLARII CLUJENI ȘI-AU DIS

PUTAT INT1IETATEA LA 
FOTBAL

Timp de trei zile orașul Bistrița 
a găzduit finala campionatului re
gional școlar la fotbal, pentru ele
vii claselor V—VIII. Au luat parte 
reprezentativele raioanelor Cluj, 
Aiud, Bistrița, Dej, Turda, Zalău, 
Gherla, Năsăud și Huedin. Cîș- 
tigătoarea concursului, campioană 
a regiunii Cluj, este echipa Liceu
lui „Gh. Barițiu" din orașul Cluj. 
Locul secund în clasament a re
venit fotbaliștilor de la Școala ge
nerală nr. 13 din Cîmpia Turzii. 
O bună comportare a avut și echi
pa Școlii generale nr. 1 Aiud. 
Dintre jucătorii evidențiați amin
tim pe V. Mureșan, Gh. Popa, Em. 
Mîndruț (Cîmpia Turzii), V. Vișean,
I. Juca, I. Moldovan (Cluj), 1. 
Pintea și FL Ianeău (Aiud).

I. TOMA

ÎNTRECERI LA POIANA 
IZVOARELOR

Comisia de turism și alpinism 
din Ploiești a organizat recent 
faza orășenească a campionatului 
republican de orientare turistică, 
întrecerile s-au desfășurat într-o 
zonă plină de pitoresc, în apro
pierea cabanei Poiana Izvoarelor 
din Bueegi. Au luat parte 10 for
mații masculine și 4 feminine. 
Traseul, foarte bine ales, cu trei 
posturi de control, avînd lungimea 
de 10 km pentru băieți și 7,800 km 
pentru fete, a fost parcurs în bune 
condițiuni de toate echipele pre
zente Ia start. Clasamentul frun
tașelor : masculin — 1. Petroehim 
Ploiești (Radu Rusu — Florian Pană) 
6 pct. penalizare ; 2. Petrolul Brazi 
70 p ; 3. Carotajul Ploiești 100 p: 
feminin — I. Petrochim Ploiești 
(Adina Zaharia — Ana Rusu)

Primii pași
Cu cîteva luni în urmă mă a- 

llam. singurul spectator, în sala 
de sport a clubului Electroputerc 
din Craiova unde își desfășurau 
antrenamentele micuții gimnaști 
ai acestui club, sub îndrumarea 
antrenorilor Elena Dobre și Mar
cel Mărășescu. După un timp 
aud în spatele meu o convorbire 
care mi-a atras atenția. Doi bă
ieți de vreo 5—6 ani discutau 
cu mama lor, care-i însoțea.

— Mama și eu pol sâ fac miș
cările acestea, spuse unui pri
vind exercițiile executate de cei 
din sală. Le-am făcut de atîtea 
ori acasă...

-— Du-te si tu st încearcă — 
îl povățui mama. Băiețelul își scoa
se hainele, făcu cîțfva pași în 
interiorul sălii, dar curajul 11 
părăsi și se întoarse.

— Nu am echipament ca al 
lor, mamă. Mi-e rușine... Se îm
brăcă. înciudat parcă de pro- 
pria-i timiditate. între timp, an
trenorul Mărășescu. observînd 
scena, se apropie de ei și între
bă pe mama lor pe cine caută.

— Pe dv... răspunse încurcată 
femeia... pe oricine ar vrea 
.să primească și băieții mei aici 
la antrenament. Le place gim
nastica. Nu mai am scăpare. în 
fiecare zi mă cicălesc sâ-i aduc 
la club. Astăzi, abia am sosit 
de la serviciu că nici nu m-au 
lăsat să mănînc...

— Din păcate, se scuză an
trenorul, programul de astăzi 
este pe sfirșite. dar mîine not 
veni

Ochii băieților seînteiară de 
bucurie. De mîine .

După plecarea lor. întreb pe 
antrenor cine sînt înflăcărații a- 
matori de gimnastică. (Tonul cu 
care se des fă șura se discuția m-a 
făcut să presupun că cei care 
o susținuseră erau cunoștințe 
vechi).

— Nu-i cunosc de fel, îmi 
răspunse ai'esta zâmbind. Aproa
pe in fiecare zi unm asemenea 
musafiri.

Alerg să-i găsesc. Dispăruseră. 
La reîntoarcere.. un alt „uriaș*4 
k luase locnl. Privea cu atenție 
mărită <y\oîti|ia unei fetile, apoi 
zîmbi satisfăcut.

— Cum te cheamă, pnștiule?
— Criști Iordan. Am venit să 

o ian pe surioara mea. Rodica, a- 
easă. îi-a plăcut, nene, cum 
face sări l-ara ?

— Dar tu nu faci gimnastică ?
-— / ac acasă cu Rodica. Lo 

anu mă voi înscrie și eu la club. 
Vină atunci rin să privesc si 
să-mi conduc surioara acasă.

Ridică brațul și (are un semn 
spre sală. Rodiră îi răspunde cu 
aceeași mișcare a brațului.

1562 p î 2. Petrolul Brazi 2050 p, 
3. Carpați. I.P.D.P.

De menționat comportarea ne
sportivă de care au dat dovadă 
I, Tănase (Carotajul) și Gh. Ar- 
sene (Unirea „24 Ianuarie" Plo
iești), care la sosire au jignit pe 
organizatori.

ST. IONESCU
t

„CUPA MINERULUI"

In regiunea Maramureș este în 
curs de desfășurare ediția a II-a 
a competiției sportive de masă 
„Cupa minerului".

în program figurează cinci ramuri 
sportive și anume : tenis de masă, 
tir, volei, popice și fotbal. Printre 
rezultatele de pînă acum s-a în
registrat Și o surpriză : echipa de 
fotbal Minerul Săsar, deținătoa
rea trofeului de anul trecut, a 
fost întrecută Ia un scor sever 
(7—1) de o formație cu pretenții 
mai modeste, Flotația centrală 
Baia Mare, care astfel s-a cali
ficat pentru turneul final de la 
Baia Borșa. întrecerile finale vor 
avea loc, la toate sporturile, în 
perioada 30 iulie — 13 august.

S. VASILE

Actul în sine al selecției pre
zintă două aspecte: depistarea 
propriu-zisă și trierea sau alege
rea acelor tineri ia care antreno
rul întrezărește calitățile nece
sare unui viitor campion.

Descoperirea talentelor poate fi 
întîmplătoare sau ca urmare a 
unei acțiuni organizate cînd an
trenorul, medicul sau amîndoi îm
preună, merg în școli sau asistă 
la diferite concursuri pentru copii. 
Indiferent dacă depistarea este or
ganizată sau întîmplătoare, ea este 
determinată de impresia globală 
pe care o face elevul, și de ca
pacitatea motrică pe care o dove
dește cu ocazia probelor de con
trol. în cadrul acestei capaci'ăti 
motrice, îndemînarea, detenta și 
viteza de reacție în executarea 
mișcărilor sînt calități primordiale.

în esență, selecționarea se (ace, 
pe de-o parte, în funcție de ce
rințele tehnice ale tenisului de 
masă, iar pe de altă parte, de par
ticularitățile biologice ale candi
datului ccfre condiționează posibi
litățile de adaptare ale organismu
lui la efortul specific. Printre a- 
ceste particularități, o mare im
portanță prezintă și activitatea a- 
nalizomlui optic, înregistrarea și 
interpretarea acțiunilor prin inter
mediul vederii. Gradul de perfec
țiune a acestuia are un rol deose
bit în formarea deprinderilor mo
trice necesare jocului, la aprecie
rea distantei și traiectoriei pe 
care o descrie mingea aflată in 
plină viteză. în funcție de calita
tea analizorului optic se dezvoltă 
— pe parcursul pregătirilor — 
capacitatea de anticipare a acțiu
nilor adversarului, o altă ceriniă

DE CE NU MAI VIN COPIII LA 
ANTRENAMENTE...

După cum se știe, elevii sînt de 
mult timp în vacantă. Multi dintre 
ei au plecat la munte sau la mare. 
Elevii din Șomcufa Mare, însă, care 
îndrăgesc atletismul, au continuat să 
vină zi de zi la antrenamente, pre- 
gătindu-se cu conștiinciozitate pen
tru etapa regională a campionatului 
școlilor generale.

în calitate de antrenor al micilor 
atlefi, zilele trecute am fost chemat 
la Consiliul raional al organizației 
pionierilor pentru a raporta rezultatele 
de la etapa raională. Credeam că, 
în sfîrșit, se va organiza etapa re
gionala care trebuia să aibă loc în 
zilele de 29— 30 iunie. Bucuros, le-am 
spus copiilor calificați pentru „re
gionale" că, în curînd, vor partici
pa la concursul mult așteptat.

în ziua de 10 iulie însă am aflat 
că faza regională nu va mai avea loc, 
clasamentele întocmindu-se după re
zultatele înregistrate la faza raiona
lă. De atunci, atleții mei nu mai 
vin la antrenamente. Spre București 
au plecat totuși rapoarte informati
ve despre desfășurarea întrecerilor 
acestei etape în regiunea Maramu
reș...! ?

D. CHIVER

de prim ordin pentru un bun jucă
tor.

De obicei, prima fază a selec
ției —- depistarea talentelor — 
trebuie făcută cu elemente avînd 
vîrsta de 10—11 ani ,cînd anali
zorul motric (coordonarea mișcă
rilor) este bine dezvoltat, iar pro
cesele de excitație și inhibiție a 
scoarței, se găsesc intr-un echili
bru favorabil unei munci ordonate 
și susținute. Cîteva exemple : 

UMElt CONSIDERAȚIEI ME0IC0 PE0AG0G1CE 
ASUPRA SELECȚIEI LA TENIS DL MASĂ

mabstrele emerite ale sportului 
Ella Constantinescu și Maria A- 
lexandru au fost depistate la 12 
ani. La fel și Tiberiu Harasztosi. 
Alți jucători ca Negulescu, Cobîr- 
zan, Reti și Hidveghi au avut 11 
ani, în limp ce Giurgiucă a intrat 
în prima fază a selecției cînd avea 
13 ani. Fiind însă foarte talentat, 
Giurgiucă a putut recupera în 
2—3 ani întirzierea cu care a în
ceput să joace tenis de masă în 
mod organizat.

Dacă în urmă cu un deceniu 
depistarea se efectua la 10—11 
ani, acum acest lucru se face în 
jurul vîrstei de 8 ani. întrucît 
fenomenul accelerației în dezvol
tarea fizică apare și la tenis de 
masă, aceasta face ca vîrsta de 
începere a pregătirii sportive să

In fiecare zi, baza sportivă bucu- 
reșteană Electra este gazda primi
toare a zeci de copii din cartie
rele Giulești și Crîngași, care își 
petrec vacanța de vară acasă sau 
au revenit din taberele școlare. 
Am poposit recent în mijlocul lor. 
Fete și băieți erau adunați în 
jurul unui teren de handbal unde 
două echipe de fete, alcătuite la 
întimplare, își etalau cunoștințele 
acumulate in cele cîteva săptămîni 
de cînd funcționează aici cen
trul de copii.

De pe margine profesoara Au
relia Cristea, antrenoare la clubul 
Progresul, le urmărea cu atenție. 
Din cind in cînd intervenea cu 
un „trage !”, „înapoi” sau „pa
sează !" Ne apropiem...

— Ce program aveți astăzi ? — 
întrebăm.

— Jocuri sportive — răspunse 
antrenoarea. Astăzi au venit nu
mai fetele. Este o zi mai ușoară, 
dar mîine se schimbă situația. O 
sg avem mult de lucru cu coor
donarea activităților. Vin și băieții.

Aruncăm o privire pe terenuri... 
Vreo 50 de fete jucau handbal și 
volei sau așteptau rîndul la te
renul „oficial". O duzină de băieți 
erau și ei prezenți pe margine.

— Dar să știți că fetele pe care 
le vedeți — ne atrage atenția in
terlocutoarea — nu au fost și de 
dimineață. Au venit ceva mai tîr-

scadă. De asemenea, îmbinarea 
învățăturii cu sportul se realizează 
cu mai multă ușurință între 8 și 
16 ani.

Copiii depistați sînt supuși unor 
probe de control ușoare și acce
sibile pentru verificarea calități
lor fizice, în special viteza, de
tenta și îndemînarea. Pentru vi
teză am pus pe copii să execute 
alergări scurte, pe distanța de 20 
de metri, cu startul din picioare,

COLTUt SPECIALISTULUI

contra timp. Pentru măsurarea 
detentei am organizat concursuri 
de sărituri : în lungime și în înăl
țime fără elan. La această probă 
au excelat Negulescu, Giurgiucă, 
Hidveghi și Reti.

în privința indeminării am efec
tuat următoarele probe : a) antre
norul aruncă copilului (aflat în 
poziția de joc cu paleta în mină), 
succesiv — pe aceeași traiectorie 
— 10 mingi, candidatul avînd sar
cina de a lovi mingile cu paleta, 
din zbor. De la cinci greșeli în 
sus, notația este slabă. Apoi, în 
a doua parte a acestei probe, cele 
10 mingi îi sînt aruncate pe di
recții diferite, neașteptate. La 
3—4 lovituri reușite, copilul pri
mește calificativul foarte bine, la 

ziu. O parte din cele care au fost 
la ora 8,00 au jucat și au plecat. 
Zilnic se perindă peste o sută de 
copii. Și nu mereu aceiași. Cei 
care vin astăzi la teren mîine 
merg la ștrand, în vreo excursie 
etc.

Intre timp arbitrul de handbal 
(ales dintre băieții prezenți la te
ren) a fluierat sfîrșitul meciului.1 
Fetele părăsesc satisfăcute tere
nul. Rezultatul nu contează. Alte 
două echipe, care s-au „încălzit" 
pe un teren vecin, trec pe cel 
„oficial" să facă un meci în toată 
regula : cu arbitru, cu public, cu 
îndrumători. Apoi vor pleca și ele 
și altele Ie vor lua locul. Pînă 
la ora prînzului, o succesiune con
tinuă.

— Stind zilnic printre acești 
copii — continuă antrenoarea de 
Ia Progresul — îmi dau seama 
cile talente pot exista în școlile 
noastre. Au venit aici pentru a-și 
petrece timpul liber mulți copii 
care n-au făcut niciodată sport. 
Și am remarcat foarte mulți cdre, 
pregătiți cu atenție, ar putea ob
ține rezultate frumoase. In toată 
perioada de activitate a Centrului 
de copii nu a venit insă nici un 
profesor de la școlile din apropie
re, nici un antrenor de la cluburi 
pentru a-și alege „rezerve”. Cred 
că, în afara creării posibilității de 
recreare a elevilor oftați in va
canță, aceste centre trebuie să 
constituie și un mijloc de depis
tare a unor „speranțe" pentru sec
țiile de performanți. Căci mulți 
copii, dintr-un motiv sau altul, 
nu au practicat sportul in mod 
organizat și continuu. Aici, distrin- 
du-se, au descoperit frumusețea, 
lui, au căpătat o deosebită dexte
ritate, au progresat mult din punct 
de vedere tehnic.

Privim cu atenție desfășurare® 
meciurilor. Da, are dreptate an, 
trenoarea Aurelia Cristea : avem 
multe talente...

A. B.

„Și-acum copii, lovitura de po 
dreapta

In frumosul parc sportiv din sos. 
Ștefan cel Mure, una dintre „clasa

te” de tenis ale clubului Dinamo de

prinde sub îndrumarea antreno
rului Aurel Segărceanu — „caligra 

fiu” unei noi litere din alfabetul 
„sportului alb”.

l'oto : V. Bageac

1—2 lovituri calificativul este 
bine; b) candidatul este pus să 
joace mingea pe paletă din mers 
și din poziția ghemuit, fără ca 
mingea să atingă podeaua. Se în
registrează numărul de lovituri 
pînă la comiterea primei greșeli. 
Proba, se poate limita și în durată 
sau distanță ; c) aruncarea mingii 
la tintă. Se desenează (cu exeta 
pe masă sau perete), două 
cercuri concentrice î unul avînd 
raza de 10 cm, celălalt cu raza de 
20 cm. Copilul primește 10 mingi 
pe care încearcă să le arunce cu 
mina in mijlocul cercurilor. Sie 
recomandă o distanță de 3—4 m.

în faza următoare depistării, 
pentru a putea observa și tipul 
de activitate nervoasă, am folosit 
în timpul antrenamentului jocul 
de fotbal cu mingea de rugbi. Un
ghiul de ricoșare a mingii de 
rugbi fiind altul decît cel al min
gii de fotbal, copiii reacționează 
în chipuri diferite. Am avut deci 
posibilitatea să ne dăm mai bine 
seama de echilibrul și mobilitatea 
proceselor nervoase ale sportivi
lor. Noi am selecționat numai pe 
acei copii care se arătau mai în- 
deminatici și rapizi.

încheind aici cele cîteva con- 
siderațiuni privind selecția la tenis 
de masă — considerațiuni prove
nite din experiența personală — 
menționăm că selecția trebuie să
aibă un caracter permanent, în 
funcție de calitățile psiho-fizioe 
ale sportivului și de felul cum se 
dezvoltă întreaga personalitate 
copilului sub toate aspectele

F. PANETH — antrenor emerit 
Dr. O. CHEȚLANU



Din cuvintul partidpantilor la Conferința pe țara
tn cadrul lucrărilor Conferinței pe țară, au luat cuvintul numeroși delegați și invitați. Partioipanții la dis- 

ouțli au subliniat cu satisfacție realizările obținute, sub conducerea partidului, de mișcarea noastră sportivă. Tot
odată, ei au reliefat existența unor serioase rămîneri în urmă, au dezbătut pe larg cauzele acestor lipsuri și au
făcut propuneri menite să contribuie la progresul multilateral al sportului românesc la nivelul condițiilor și posibilită
ților existente, la nivelul cerințelor crescinde ale maselor de oameni ai muncii.

Vorbitorii și-au exprimat, eu entuziasm și încredere, totaia lor adeziune la aprecierile, critiolle și prețioasele 
indicații cuprinse in Salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri. Ei s-au an
gajat in fața Conferinței să-și sporească eforturile, să desfășoare cu răspundere și pasiune o muncă mai susținută 
pentru indeplinirea sarcinilor deosebit de importante care revin mișcării noastre sportive în cuprinderea unui 
număr tot mai mare de cetățeni în practicarea exercițiilor fizice ți sportului, precum și în creșterea necontenită a 

' performanțelor, in vederea unei afirmări și mai viguroase a sportului românesc pe plan internațional.

VASILE TUDOR
președintele Consiliului orășenesc UCFS București

Activitatea de educație fi
zică și sport din orașul 

! București a fost orientată 
, in ultimii ani în două di- 
?recțil principale : cuprinde- 
! rea unei mase cît mai largi 
de oameni ai muncii, îndeo
sebi a tineretului, in prac
ticarea continua și sistema- 
tică a exercițiilor fizice și 
sportului ; asigurarea unei 
pregătiri superioare, știin- 

J țific fundamentată, sporti
vilor de performanță din 
cluburile bucureștene.

După ce a amintit unele 
realizări, vorbitorul s-a o- 

Iprit la o serie de neajun- 
suri și lipsuri manifestate 
in sportul de masă, arătind 
că în acest important do
meniu există încă multe po- 

1 sibiUtăți insuficient valorifi
cate, că poate — și trebuie 
— să crească eficiența for
melor, în special a celor 

'simple, de practicare a di
feritelor activități sportive 
de masă.

In continuare, tov. Va
sale Tudor a analizat con
tribuția sportivilor fruntași 
din Capitală la îndeplinirea 
sarcinilor ce revin mișcării 
sportive în activitatea de 
performanță.

în diferitele loturi repre
zentative ale țării sînt se
lecționați 1125 de sportivi 
bucureșteni ; ei au cucerit în 
anul 1966 peste 450 de titluri 
de campioni republicani și 
au realizat 125 de recorduri 

i ale țării ; numai în anii 
1966—1967 sportivii din clu
burile și asociațiile Capi- 

î talei au cîștigat 10 titluri 
de campioni ai lumii, 6 ti
tluri de campioni europeni 
și 25 de campioni balca
nici.

Cu toate acestea, a spus 
vorbitorul, apreciem că re
zultatele obținute nu s-au 
ridicat încă la nivelul po
sibilităților de care dis
punem. Obiectivele propuse 
tn planul de perspectivă 
pentru perioada 1965—1968 
nu au fost decît parțial în
deplinite. Deși sîntem în 

I anul preolimpic, la unele 
ramuri de sport, cum ac fi

RADU
antrenor emerit

Sportivii români, compo
nent ai echipei reprezen
tative de caiac-canoe, rapor
tează Conferinței pe țară 
cucerirea — în perioada ul
timilor cinci ani — a 11 
titluri de campioni mon
diali, 12 titluri de campioni 
europeni și numeroase vic
torii în diferite competiții 
internaționale.

Aceste performanțe sînt 
rodul îmbinării condițiilor 
create de partidul și statul 
nostru mișcării sportive cu 
munca conștiincioasă, inten
să, a tinerilor sportivi și a 
antrenorilor.
. Secretul — unul singur: 

muncă, foarte multă muncă. 
, O cizelare necontenită, o 
i luptă fără răgaz pentru îm
bunătățirea performanțelor, 
pentru ca valoarea lor să fie 
mai mare azi decît a fost 
ieri.

După ce a subliniat im
portanța selecției, menține
rea antrenamentelor com
plexe de-a lungul întregului 
sezon competițional, necesi
tatea individualizării pregă
tirii sportivilor și echipaje
lor, ca și necesitatea unei 
discipline ferme, conștiente 
în tot procesul instructiv- 
educativ, vorbitorul s-a re
ferit la sarcinile viitoare ale 

fotbalul, înotul, baschetul, 
gimnastica și numeroase 
probe atletice continuă să 
se manifeste o îngrijorătoare 
rămînere în urmă. In anul 
trecut 65 din cei 403 spor
tivi nominalizați în cadrul 
pregătirilor pentru Jocurile 
Olimpice nu și-au îndeplinit 
obiectivele ! La atletism, 
sportivi în care ne-am pus 
mari nădejdi — C. Bloțiu, 
Gh. Zamfirescu, Gh. Cos- 
tache ș.a. — au obținut în 
ultimul timp rezultate me
diocre, unii dintre ei chiar 
sub valoarea propriilor per
formanțe anterioare. De a- 
semenea, la haltere din cei 
13 sportivi nominalizați nu
mai șase și-au îndeplinit 
obiectivele pentru anul 1966.

Toate aceste lipsuri se 
detoresc, in primul rind. ni
velului profesional necores
punzător al unor antrenori, 
precum și faptului că orga
nele sportive din București 
n-au acționat cu fermitate 
în această direcție, n-au con
trolat și n-au luat din timp 
măsurile necesare.

Va trebui să muncim mai 
mult și mai bine. Și să ce
rem acest lucru tuturor ce
lor care activează în miș
carea sportivă din București.

Sub conducerea perma
nentă a Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., fo
losind mai judicios condi
țiile existente, valorificînd 
in și mai mare măsură pa
siunea și priceperea nume
roșilor activiști obștești, pre
cum și experiența cadrelor 
tehnice, vom reuși să îm
bunătățim activitatea spor
tivă de masă și de perfor
manță din Capitală. Prețioa
sele indicații cuprinse in 
Salutul C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri, rostit 
de tovarășul Leonte Răutu, 
ne vor fi călăuză perma
nentă pe acest drum al efor
turilor pentru ridicarea 
sportului bucureștean la ni
velul sarcinilor de răspun
dere care stau astăzi în fața 
mișcării sportive din pa
tria noastră.

HUȚAN
la caiac-canoe

caiaciștilor și canoiștilor 
fruntași.

Principalul nostru obiectiv 
— ca și al celorlalți sportivi 
și antrenori — îl constituie 
pregătirea în vederea repre
zentării culorilor patriei la 
Jocurile Olimpice din 1968. 
De la întrecerile din 1956 — 
cînd am reușit să cucerim 
trei medalii de aur — noi 
n-am mai cîștigat nici un 
titlu olimpic. Federația, co
legiul de antrenori au ana
lizat cu toată răspunderea 
această situație și în spe
cial comportarea caiaciștilor 
și canoiștilor la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice. Ca 
urmare, s-au luat o serie de 
măsuri eficiente pentru mă
rirea numărului de sportivi 
fruntași prin selecționarea a 
noi elemente dotate cu ca
lități fizice corespunzătoare.

De asemenea, după Jocu
rile Olimpice de la Tokio 
s-a trecut Ia intensificarea 
antrenamentelor, ceea ce a 
făcut să obținem, din nou, 
rezultate de valoare mon
dială. Avem acum un Iot 
valoros, mult întinerit, cu 
sportivi care au început să 
capete experiența competiții
lor de amploare și care nu
tresc o puternică dorință 
de afirmare, de a purta mai 

departe, pe culmi mai înalte, 
ștafeta performanțelor. în 
baza acestor înnoiri, ca și 
a rezultatelor obținute în 
ultima vreme — în 1967 
peste 60 de loeuri I în com
petițiile internaționale — 
consider că la Jocurile O- 
limpice din Mexic vom pu-

PETRU
prim-secretar al

După ce a subliniat locul 
pe care educația fizică și 
sportul îl ocupă în procesul 
de formare a tinerei gene
rații, tov. Petru Enache a 
amintit că în ulîimii ani 
sportul de masă și de per
formanță a cunoscut o dez
voltare unanim apreciată, că 
la multe din aceste înfăp
tuiri și-au adus contribuția 
și organizațiile U.T.C.

In același timp însă — a 
continuat vorbitorul — îm
părtășim aprecierile cuprin
se în Salutul C.C. al P.C.R. 
și Consiliului de Miniștri, 
precum și în raportul pre
zentat la Conferință potrivit 
cărora succesele înregistrate 
în acest domeniu sînt încă 
departe de a corespunde ma
rilor posibilități create, că 
există in activitatea spor
tivă de masă și de perfor
manță numeroase deficiențe 
și rămineri in urmă.

Aș vrea să arăt, în pri
mul rind, că principalul o- 
biectiv stabilit de către 
Conferința pe țară a UCFS 
din anul 1962, acela al cu
prinderii întregului tineret 
într-o mișcare largă de prac
ticare organizată și sistema
tică a exercițiilor fizice și 
sportului, nu a fost decît 
parțial îndeplinit

Principalele cauze care au 
făcut ca numărul tinerilor 
antrenați într-o activitate 
sportivă sistematică să fie 
incă mic ie constituie lipsa 
de inițiativă și de perseve
rență, încorsetarea acestei 
activități în normele unor 
regulamente rigide, preocu
parea excesivă pentru sta
tistici și goana după cifre, 
limitarea la cîteva competiții 
in organizarea cărora a exis
tat mult formalism. Nu e 
mai puțin adevărat că aceste 
deficiențe pot fi explicate și 
prin slaba conlucrare dintre 
organele U.T.C. și cele spor
tive, cît și prin faptul că 
U.T.C. nu a avut în ultima 
vreme printre preocupările 
sale centrale și asemenea 
probleme. Din păcate, în 
practica muncii unora dintre 
activiștii noștri s-a instaurat 
părerea că din moment ce 
de sport se ocupă organe 
specializate, organizațiile 
U.T.C. sînt de la sine absol
vite de orice sarcini in acest 
domeniu.

Considerăm, de asemenea, 
că o deficiență cu serioase 
consecințe o constituie fap
tul că atît organele sportive, 
cît și organizațiile U.T.C. au 
acordat o insuficientă aten
ție atragerii tinerilor spre 
acele discipline sportive care 
au o înrâurire mare asupra 
călini fizice și dezvoltării 
lor multilaterale, cum ar 
fi : atletismul, gimnastica, 
înotul, sporturile tehnico-a- 
plicative și altele.

In multe locuri, mai ales 
în școli, facultăți și in unele 
întreprinderi, atenția princi
pală s-a îndreptat doar spre 
citeva echipe alcătuite din- 
tr-un număr restrîns de ti
neri, solicitate să participe 
la diferite competiții, negli- 
jîndu-se astfel antrenarea 
masei largi a tineretului la 
practicarea sistematică a 
sportului. Din această cauză 
unii tineri își irosesc timpul 
liber cu tot felul de preo
cupări minore, lipsindu-se 
de binefacerile activităților 

tea obține din nou medalii 
de aur. Este angajamentul 
pe care vă rog să-mi per
miteți să-1 rostesc in nu
mele sportivilor, antrenori
lor, al întregului activ al 
Federației române de caiac- 
canoe.

ENACHE
C. C. al U. T. C.

recreative în aer liber, atît 
de necesare unei dezvoltări 
fizice armonioase.

încadrarea întregii activi
tăți sportive de masă in mod 
forțat în forme competițio- 
nale fixe și generalizarea 
acestora pe intreg cuprinsul 
țării a pus pe plan secun
dar găsirea unor forme de 
activitate noi, mai elastice 
si mai tinerești, care să țină 
seama de particularitățile de 
vîrstă, de preocupările și 
preferințele tinerilor.

O cauză a slabelor rezul
tate înregistrate în unele 
ramuri sportive se datorează 
neajunsurilor în munca de 
educație a sportivilor des
fășurată de organizațiile 
U.T.C., asociațiile și clubu
rile sportive. Vedetismul, 
spiritul de căpătuială prin 
sport, abaterile de la viața 
sportivă și de la morala so
cialistă sînt racile care vor 
trebui să fie combătute cu 
mai multă hotărîre pe viitor 
de către toți cei chemați să 
formeze un profil moral și 
politic corespunzător sporti
vului de tip nou.

Tov. Petru Enache a dez
bătut apoi problema folo
sirii și lărgirii bazei mate
riale. în continuare, vorbi
torul a spus :

Hotărirea luată recent de 
conducerea partidului, ca 
Uniunea Tineretului Comu
nist să răspundă nemijlocit 
de organizarea activității 
sportive de masă în școli 
și la sate, iar Împreună cu 
U.A.S.R. să. organizeze acti
vitatea sportivă în facultăți 
și să sprijine sindicatele in 
desfășurarea activității spor
tive din întreprinderi și 
instituții, are menirea să 
apropie și mai mult organi
zația noastră de cerințele ti
nerilor, lărgește conținutul 
activității sale.

Conștientă de marea răs
pundere ce-i revine pentru 
traducerea în viață a acestor 
măsuri, Uniunea Tineretului 
Comunist își propune să 
desfășoare prin organizațiile 
sale o largă acțiune de atra
gere a tuturor tinerilor de 
la sate, băieți și fete, a 
elevilor și studenților, la 
practicarea organizată a e- 
xercițiilor fizice și sportului. 
Mobilizind tinerii la compe
tițiile sportive care s-au 
bucurat și pină acum de a- 
deziunea lor, ne propunem ca 
în colaborare cu C.N.E.F.S. 
și sindicatele să inițiem O- 
limpiada tineretului, „Cupa 
Uniunii Tineretului Comu
nist", concursuri pe profesii, 
parăzi și serbări sportive, 
concursuri ale tineretului 
precum și alte genuri de în
treceri în care tinerii să-și 
arate iscusința, curajul, ar
doarea și fantezia.

Desigur, U.T.C. a dobîndit 
în decursul anilor o bună 
experiență în organizarea 
activității sportive în rîn- 
durile tineretului. Pentru a 
reda insă adevărata tinerețe 
stadioanelor, pentru a face 
ca numărul tinerilor ce-și 
petrec clipele de răgaz în 
ambianța întrecerii sportive 
să crească considerabil și, 
ca o consecință, să se ridice 
și valoarea performanțelor, 
organizațiile U.T.C. vor 
colabora îndeaproape cu or
ganele C.N.E.F.S., cu sin
dicatele, cu conducerile șco

lilor și cu sfaturile popu
lare.

Ne exprimăm convin
gerea că unindu-ne efor
turile și valorificind expe
riența dobîndită, neprecu- 
pețindu-ne energia vom 
reuși să îndeplinim cu cinste 
sarcinile importante încre
dințate de conducerea par

GHEORGHE ZIMBREȘTEANU
antrenor federal ia atletism

Este adevărat că în pe
rioada analizată a crescut — 
și în atletism — nivelul 
unor rezultate. Sînt însă, așa 
cum a subliniat și Raportul 
prezentat la Conferință, încă 
multe lipsuri in activitatea 
de performanță din acest 
sport care are o contribuție 
importantă în asigurarea 
unei dezvoltări fizice gene
rale și o mare pondere în 
programul Jocărilor Oii ci
pice.

Deși atletismul se bucură 
în țara noastră de muttâ 
atenție, rezultatele celor ce 
practică acest sport nu sînt 
la înălțime.

Există in multe cluburi 
secții puternice de atletism, 
cu posibilități de a descoperi 
și pregăti performeri de va
loare. In prea puține cluburi 
există, însă, preocuparea co
respunzătoare pentru dez
voltarea atletismului ; în 
multe cazuri munca, stră
daniile, succesele sau insuc
cesele atleților nici măcar 
nu sînt cunoscute de con

ION BINDEA
șeful secției învâțâmint 

a Sfatului popular regional Cluj

Mi-am propus să mă refer 
la citeva aspecte ale activi
tății sportive școlare care 
este, după părerea mea, 
cea mai eficientă cale de 
realizare a sarcinilor edu
cației fizice in rîndui tine
retului nostru.

Cea mai mare dificultate 
este pentru noi lipsa de ca
dre în școlile generale și în 
licee. în asemenea condiții, 
în unele raioane, cu majo
ritatea catedrelor de edu
cație fizică ocupate de pro
fesori de cu totul alte spe
cializări. se ivesc numeroase 
neajunsuri. Propun să se 
studieze posibilitatea ca la 
institutele pedagogice să se 
realizeze o dublă speciali
zare, pentru ca astfel nu
mărul cadrelor și calificarea 
lor să crească în mod co
respunzător. Lipsa de cadre 
se explică însă și prin ne- 
prezentarea la posturi a ab
solvenților. în anul de în- 
vățămint care s-a încheiat, 
din cei 33 de profesori de 
educație fizică repartizați in 
regiunea Cluj s-au prezentat 
doar 20.

De asemenea, în momen
tul de față nu este asigu

ELENA MARINESCU 
antrenoare de gimnastică la clubul 

sportiv orășenesc Baia Mare

Mă voj referi, în cuvintul 
meu, la una din activitățile 
pe care le consider de cea 
mai mare importanță — 
gimnastica, insistînd în spe
cial pe cîteva probleme pri
vind pregătirea fizică a co
piilor și tinerilor.

Aș vrea să vă spun cum 
am muncit noi, la Baia 
Mare, pentru progresul aces
tei discipline.

în primul rînd am căutat 
să atragem copii la sală. A 
fost o muncă anevoioasă 
care a cerut multă răbdare 
și pasiune. Spun aceasta 
pentru că a trebuit să ple
căm de la zero. Am avut 
și alte greutăți. Materialele 
sportive — atît de necesare, 
aș spune obligatorii în gim
nastică — erau foarte pu

tidului și statului, vom da 
un nou impuls mișcării de 
cultură fizică și sport din 
țara noastră, contribuind 
pe această cale la educarea 
tineretului, la dezvoltarea 
lui multilaterală pentru afir
marea deplină a capacită
ților sale puse în slujba în
floririi patriei noastre.

ducerile cluburilor. Sint încă 
destule secții care nu sînt 
încadrate cu specialiști, cu 
antrenori avind o calificare 
superioară. Cum pot fi, aici, 
obținute performanțe de va
loare internațională ?

O altă cauză care a ge
nerat multe neajunsuri este 
neconcordanța planurilor de 
pregătire a sportivilor: punc
tele de vedere sînt uneori to
tal diferite. Cum s-ar spune, 
nu toți antrenorii vorbesc 
aceeași limbă și acest lucru 
nu este in folosul atletis
mului. Una este personali
tatea antrenorului și alta 
este linia generală a proce
sului instructiv-educativ care 
are la bază o temeinică 
fundamentare științifică.

Cred cârmuite din aceste 
deficiențe vor fi lichidate 
o dată cu aplicarea măsu
rilor preconizate in Confe
rința pe țară în scopul a- 
cordăsii cluburilor și federa
țiilor a unei mai largi in
dependențe, dar și a unei 
mai mari răspunderi.

rat in școli un control des
tul de eficient al desfășu
rării muncii de educație fi
zică.

Poate fi foarte mult îm
bunătățită și activitatea 
sportivă extra-școlară. Este 
însă necesar să valorificăm 
mai bine posibilitățile exis
tente, să organizăm o diver
sitate de activități în pe
rioada de vară, să folosim 
cît mai judicios bazele spor
tive existente și să majo
răm numărul amenajărilor 
simple din curțile școlilor.

Am ascultat cu deosebit 
interes tot ce s-a discutat 
la această Conferință și 
ne-am întărit convingerea 
că spartul școlar are astăzi 
luminoase perspective do 
dezvoltare. Profesorii de 
educație fizică din regiunea 
noastră se vor alinia cu en
tuziasm in primele rînduri 
ale acestei importante ac
țiuni sociale de împriete
nire a tineretului studios cu 
educația fizică și sportul 

— factor Însemnat de întă
rire a sănătății, de sporire 
a capacității de învățătură, 
de pregătire multilaterală 
pentru viață.

ține. Dar, ce să facem ? Să 
așteptăm 1 Pentru că sintem 
la acest capitol, vreau să 
spun că, după părerea mea, 
greșit procedează unii colegi 
care, în loc să muncească 
cu pasiune, se complac in 
așteptare și se lamentează 
cit pot. Noi n-am făcut așa 
la Baia Mare. Am lucrat cu 
ce am avut, ne-am zbătut, am 
cerut sprijin federației, am 
căutat să dovedim că putem 
pregăti tineri de perspectivă 
și astăzi avem o sală aproa
pe complet dotată cu ma
terialele și aparatura nece
sare.

Munca noastră a fost P® 
deplin recompensată. Am 
reușit să cîștigăm pentru 
Baia Mare titlul de cam
pioni republicani la juniori.



REZOLUȚIA
Conferinței pe tară, 
a mișcării sportive

Conferința mișcării sportive din Republica 
Socialistă România, care și-a desfășurat lucrările 
la București, în zilele de 28—29 iulie 1967, a 
dezbătut multilateral activitatea desfășurată în 
vederea îndeplinirii sarcinilor privind progresul 
continuu al sportului de masă și de performanță.

Salutul Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului de Miniștri, Raportul 
prezentat Conferinței și cuvîntul delegaților și 
invitaților au înfățișat realizările obținute de 
mișcarea sportivă, subliniind eforturile organiza
țiilor sportive, organizațiilor de masă și orga
nelor de stal care au sarcini in domeniul edu
cației fizice și sportului.

in activitatea sportivă de masă s-a realizat 
o sporire a numărului de cetățeni, în special din 
rindurile tineretului, care au îndrăgit și practică 
în timpul liber diferite forme ale exercițiilor 
fizice.

Reprezentanții țării noastre la marile compe
tiții internaționale au realizat, în ultimii ani, 
succese remarcabile Ia un număr însemnat de 
ramuri sportive, contribuind prin victoriile cuce
rite la creșterea și întărirea prestigiului Ro
mâniei socialiste.

La temelia acestor succese stau condițiile 
create de partid și guvern mișcării sportive, 
perseverența și priceperea de care au dat dovadă 
sportivii, tehnicienii și activiștii sportivi.

Bilanțul activității sportive arată însă că re
zultatele de pînă acum, cu toate succesele înre
gistrate, nu sint pe măsura reală a condițiilor 
create, a talentului sportivilor noștri.

Cuprinderea unor mase tot mai largi, a între
gului tineret, în practicarea sistematică și orga
nizată a exercițiilor fizice și sportului nu s-a 
realizat pe măsura importanței sociale pe care 
acestea o au în viața omului contemporan. 
Educația fizică și sportul din învățămînt — 
veriga de bază a întregului sistem de educație 
fizică din țara noastră — nu contribuie în mă
sura cuvenită ia dezvoltarea multilaterală a 
tinerei generații, la creșterea numărului sporti
vilor fruntași.

Ritmul de dezvoltare a unor sporturi împor- 
lainle ca atletismul, gimnastica, înotul, schiul, 
baschetul, halterele și altele este necorespunză
tor. Această situație este cu atît mai caracteristică 
fotbalului nostru, al cărui nivel coborît și ale 
cărui repetate insuccese provoacă amărăciune 
maselor largi ale iubitorilor acestui sport. -

Există încă lipsuri și în ceea ce privește cali
tatea muncii de îndrumare și control din partea 
organizațiilor sportive, stimularea și extinderea 
inițiativelor valoroase, stabilirea unor măsuri 
diferențiate In raport cu condițiile, tradiția și 
specificul local.

Îmbunătățirea activității de educație fizică, a 
sportului de masă și de performanță necesită 
adoptarea unor măsuri care să dea un nou 
avînt, să determine noi succese în sportul ro
mânesc. în acest scop, Conferința pe țară a 
mișcării sportive

HOTĂRĂȘTE:

I. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT A

MASELOR

1. In vederea îmbunătățirii continue a activi
tății sportive de masă. Consiliul Național și 
consiliile teritoriale pentru Educație Fizică și 
Sport vor conlucra strîns cu sindicatele și Uniu
nea Tineretului Comunist, cărora în viitor le 
revine sarcina de a se ocupa nemijlocit de 
această activitate.

Realizarea calitativ superioară a educației fi
zice de masă, obiectiv fundamental al activi
tății sportive din patria noastră, trebuie să 
contribuie, în mai mare măsură, Ia îndeplinirea 
rolului său social de întărire a sănătății, dez
voltare fizică și morală a tineretului, recreare, 
folosire plăcută și utilă a timpului liber al 
populației.

în dezvoltarea sportului de masă, o însem
nătate esențială o are educația fizică și sportul 
din școli și facultăți, care reprezintă principalul 
mijloc de formare a unor generații sănătoase 
și multilateral dezvoltate, izvorul valorilor 
sportive.

Pentru ridicarea pe o treaptă superioară a 
educației fizice și sportului, parte integrantă a 
educației tinerei generații. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport și Ministerul 
Invățămîntului vor acorda o atenție sporită

învățămînt de către Uniunea Tineretului Comu
nist, Consiliile organizației pionierilor și aso
ciațiilor studenților, cu sprijinul cadrelor de 
specialitate, va cuprinde în principal: gimnas

îmbunătățirii conținutului predării. formelor, mij-
loacelor și metodelor de lucru cu elevii Și
studenții.

Activitatea sportivă de masă a elevilor Ș*
studenților, organizată în afara procesului de

tica, excursiile, cicloturismul, înotul, schiul, ser
bările și demonstrațiile sportive, jocurile distrac
tive, concursurile pentru Insigna de polisportiv, 
inițierea în sporturi tehnico-aplicative. Se vor 
lua măsuri pentru dezvoltarea atletismului în 
țoale școlile. Pe plan local, de la începutul fie
cărui an școlar se vor organiza concursuri de 
atletism pe probe și categorii de vîrstă, dotate 
cu trofee sportive.

Punînd tot mai larg în valoare experiența 
pozitivă și tradițiile înaintate ale țării noastre 
în domeniul sportului școlar și universitar, se 
vor lărgi și intensifica formele competiționale 
locale (pe clase, școli și localități, respectiv pe 
ani de studii, facultăți, institute și centre uni
versitare) la diferite ramuri de sport, ce vor 
cuprinde un număr tot mai mare de elevi și 
studenți.

Procesul de educație fizică și activitatea spor
tivă vor fi astfel organizate, incit să ducă la 
creșterea numărului de elevi și studenți cu o 
pregătire corespunzătoare obținerii unei cate
gorii de clasificare în ramura de sport pre
ferată.

2. în scopul menținerii și întăririi sănătății, 
creșterii capacității de muncă, recreării fizice 
și psihice a oamenilor muncii, Consiliul Națio
nal și consiliile teritoriale pentru Educație Fizică 
și Sport vor acorda sprijin de specialitate Sindi
catelor, care an sarcina de a organiza activi
tatea sportivă de masă din întreprinderi și insti
tuții, colaborind cu Uniunea Tineretului Co
munist.

Vor avea o mai largă răspindire drumeția, 
cicloturismul, exercițiile de gimnastică, înotul, 
canotajul popular, tenisul de masă și de cimp, 
popicele, șahul, schiul, fotbalul, voleiul și altele. 
In organizarea diferitelor activități se va ține 
seama de particularitățile de vîrstă și specificul 
muncii profesionale.

Consiliul Național și consiliile teritoriale pen
tru Educație Fizică și Sport vor sprijini sfaturile 
populare și celelalte instituții și organizații in
teresate în acțiunile organizate pentru deser
virea sportivă a populației ; se vor pune la 
dispoziția celor care doresc să facă sport, în car
tiere, parcuri, stațiuni de odihnă etc., terenuri 
de lenis, volei, fotbal, mese de șah și tenis 
de masă, ștranduri, popicării. standuri de tir 
etc., precum și materialele și echipamentul 
necesar.

3. Este necesar să se dezvolte activitatea spor
tivă de masă în mediul rural, unde trăiesc și 
lucrează mase mari de oameni ai muncii. Consi
liul Național și consiliile teritoriale pentru Edu
cație Fizică și Spori vor acorda tot sprijinul 
Uniunii Tineretului Comunist, căreia îi revine 
sarcina de a organiza această activitate prin aso
ciațiile sportive sătești.

Vor fi dezvoltale activitățile tradiționale: 
trînta, oină, călăria, alergările, precum și înotul, 
schiul, ciclismul, tiraj, fotbalul, voleiul, handbalul, 
care stimulează interesul tineretului sătesc pentru 
activitatea sportivă. întrecerile în aceste ramuri 
se vor organiza îndeosebi în zilele de sărbă
toare și vor fi îmbinate cu acțiuni cultural- 
artistice.

4. Unul din mijloacele activității de educație 
fizică, care va fi dezvoltat în rindurile maselor 
largi de tineri și oameni ai muncii, îl constituie 
turismul, practicat îndeosebi sub formă de ex
cursii pe jos sau cu schiurile, cicloturismul, 
concursurile de orientare turistică.

II. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA

SPORTIVA DE PERFORMANȚĂ

1. Sarcina principală în domeniul sportului de 
performanță este realizarea unui progres con
tinuu în toate ramurile sportive, lichidarea 
treptată a rămînerii in urmă a unor sporturi, 
cultivarea și valorificarea în mai mare măsură 
a aptitudinilor și talentelor sportive de pe întreg 
cuprinsul țării.

Pentru realizarea acestor obiective vor fi în
tărite actualele cluburi, se vor înființa cluburi 
cu 1—2 ramuri de sport, urmărindu-se ca în 
fiecare regiune să existe cel puțin cîte o uni
tate sportivă puternică de performanță. Se va 
acorda, în continuare, o atenție sporită consoli
dării și dezvoltării cluburilor sportive studen
țești.

Cluburile din întreprinderi și instituții vor fi 
subordonate comitetelor sindicale pe unitate, 
cele teritoriale consiliilor pentru educație iizică 
și sport, cele departamentale ministerelor sau 
instituțiilor centrale respective.

Cluburile sportive universitare vor fi subor
donate conducerii instituțiilor de învățămînt su
perior și Ministerului Invățămîntului, iar școlile 
sportive secțiilor de învățămînt locale și Minis
terului Invățămîntului.

Cluburile sportive vor avea o largă indepen
dență atît în ceea ce privește organizarea mun

cii, cît și în direcția gospodăririi mijloacelor 
materiale, desfășurindu-și activitatea pe baza 
planului de muncă, calendarului și bugetului 
propriu.

2. Pentru realizarea continuității în pregătire 
începind de la vîrstă copilăriei, deziderat prin
cipal al sportului de performanță contemporan, 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport va conlucra strîns cu Ministerul învă- 
țămîntului în vederea extinderii de școli sportive 
cu una sau mai multe ramuri de sport și a 
liceelor cu program de educație fizică, cu inter
nate. Se vor aduce îmbunătățiri sistemului de 
selecție a elevilor talentați pentru diferite spor
turi, precum și organizării procesului de instruire 
din aceste unități.

3. Federațiile sportive, ca organe de speciali
tate, vor trebui să-și îndrepte toate eforturile 
spre lărgirea bazei de masă a sportului de 
performanță, selecționarea și promovarea celor 
mai talentate elemente, pregătirea la un nivel 
calitativ superior a echipelor reprezentative în 
vederea obținerii de rezultate valoroase în com
petițiile internaționale. Ele vor avea atribuții 
mai largi și posibilități mai mari de a rezolva 
direct sarcinile ce le revin.

De asemenea, este necesar ca federațiile să-și 
exercite cu mai multă eficiență atribuțiile pe 
linia îndrumării și controlului activității secțiilor 
din cluburi și asociații, să extindă cu operativi
tate experiența pozitivă și metodele de antre
nament înaintate.

4. Federațiile de specialitate și cluburile spor
tive vor trebui să promoveze cu mai multă fer
mitate și să aplice în mod creator metodele 
științifice de pregătire. în instruirea sportivilor, 
antrenorii vor folosi cu mai mult curaj mij
loacele noi, instalațiile și aparatura modernă, 
diferențiate pe particularități de vîrstă și pe 
ramuri de sport; este necesar să se acorde o 
mai mare atenție pregătirii psihologice a spor
tivilor. Cadrele care-și desfășoară activitatea în 
domeniul medicinei sportive vor trebui să-și 
aducă în mai mare măsură contribuția la îmbu
nătățirea continuă a controlului și asistenței me
dicale și în dirijarea științifică a antrenamen
tului sportiv.

5. Consiliul Național și consiliile teritoriale 
pentru Educație Fizică și Sport, federațiile și 
cluburile vor acorda o atenție deosebită pregă
tirii și participării sportivilor români la viitoa
rele Jocuri Olimpice.

In vederea reprezentării cu cinste a culo
rilor patriei în marile competiții internaționale. 
Consiliile pentru Educație Fizică și Sport, fede
rațiile și cluburile își vor intensifica preocupă
rile pentru selecționarea și pregătirea unui nu
măr cît mal mare de sportivi de valoare.

Insigna „Cercurile Olimpice", instituită din 
inițiativa Ministerului Invățămîntului pentru elevi 
și studenți la atletism, va fi extinsă în anii ur
mători și la alte sporturi olimpice și categorii 
de tineri.

6. Pentru ridicarea nivelului calitativ al fot
balului se vor întreprinde acțiuni hotărite în 
vederea un» răspîndiri mai largi a acestei ra
muri sportive, în special în rindurile copiilor 
și tineretului, a îmbunătățirii muncii de instrui
re și educație în cluburi și asociații, a creș
terii exigenței și răspunderii în pregătirea unui 
număr mai mare de jucători capabili să repre
zinte în mod corespunzător țara noastră în 
marile confruntări internaționale. în funcție de 
condițiile existente, se vor crea și dezvolta pu
ternice cluburi de fotbal, școli de formare a 
unor jucători de valoare.

7. In scopul asigurării unei pregătiri sistema
tice a tinerilor sportivi, va exista o mai mare 
preocupare pentru ridicarea calității competițiilor 
de copii și juniori. Se va acorda o atenție spo
rită adaptării diferențiate a sistemului competi- 
țional Ia specificul fiecărei ramuri de sport, 
lărgirii și perfecționării acestuia, continuității 
lui pe durata întregului an.

Se va introduce un număr sporit de mijloace 
de stimulare a participanților la competiții prin 
acordarea de premii și distincții sportive, precum 
și prin decernarea titlului de „Cel mai bun 
sportiv" al orașului sau raionului, la diferite 
ramuri de sport.

8. în lumiua principiilor politicii externe a 
partidului șl statului nostru, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport va continua să 
dezvolte multilateral relațiile și colaborarea fră
țească cu organizațiile sportive din țările socia
liste, să consolideze legăturile prietenești cu or
ganizațiile sportive din țările balcanice, precum 
și cu organizațiile și instituțiile sportive din 
țările europene și din celelalte continente. Re
prezentanții mișcării noastre sportive își vor 
spori contribuția la activitatea Comitetului In
ternațional Olimpic, federațiile și organizațiile 
sportive internaționale.

III. CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA 

CADRELOR

1. Creșterea eficienței activității de educație 
fizică și sport este indisolubil legată de îmbu
nătățirea sistemului de selecționare, formare și 
specializare a cadrelor.

Consiliul Nai 
Sport, împreun. 
Ministerul Sănă 
stabili un sisle 
ționare a cadre 
perioară de ani 
rate, consfătuiri 
periodică a sp 
ției fizice, spor

2. Consiliu] b 
Sport, împreunî 
de stat, care ai 
fizice și sportul 
cursuri de form 
sportivi, avind 
mai multă eficie

IV. CU PRI

CERCETZ

1. Continua îi 
cație fizică și s] 
ționată și de i 
ritelor sale latu

Cercetarea ști 
efectua pe bazi 
căruia vor colal 
științifice, Institi 
de medicină spo 
nale și ale cli 
educație fizică 
țămint superior, 
Academiei Repu 
partamentale.

2. Cercetarea 1 
mentarea științii 
educației fizice i 
adecvate de ati 
de copii, tineri 
cițiilor fizice ; n 
eficiente de reci 
sexul și ocupați 
sportului asupra 
psihice, educării 
particularitățile 
pregătirii sportivi 
noi de perfecțion 
în concordanță 
ternaționale ; pri 
lor în vederea j

3. Pentru infoi 
cu noutățile apă 
educației fizice 
lărgirea posibilii 
rienței înaintate, 
cație Fizică și Sj 
publicații period 
și broșuri de s 
pentru apariția 
zică și Sport" ș: 
difuzarea pe o s< 
și materialelor d

V. CU PRI

PROPA

1. Propaganda 
de atragere a m 
practicarea sistei 
sportului, pentru 
rea armonioasă . 
cității de muncă

2. Consiliul Na 
Sport, în strînsă 
tului Comunist, 1 
din România și 
și de stat va
și continuă peni 
vilor trăsăturile 
structor al soc 
îndeplinirea exer 
și obștești și o 
familie și pe ter<

Organizațiile s 
turile pentru a c 
o înaltă respons 
sportivă, spre a 
patriei noastre îi

3. Realizările ș 
român constituie 
patriotică a tine 
dirii activității s 
acționa pentru i 
crări encicloped 
educației fizice ș

4. Presa sport 
va promova și 
schimburile de 
competentă și o 
totodată, va tret 
ia poziție hotărît 
în urmă și față 
activitatea sporii

Se va întări 
în scopul realiză 
die și educativ.



Fizică și 
ămintului, 
>ciale, va 
și perîeo 
:coală su
ni, lecto- 
îecționare 
11 educa
tive.

Fizică și 
bștești șl 
educației 

in viitor 
arbitrilor 

olosiți cu

TEA DE

i de edu- 
ste condi- 
ă a dile- 

îiu se va 
realizarea 
cercetări 

i, Centrul 
lice regio- 
sdrele de 
de învă- 

ditute ale 
lia și de

ls funda- 
:tuaie ale 

Sorinele 
a maselor 
area exer- 

cele mai 
cu vîrsta, 

r lizice și 
, relaxării 
ie voință; 
ogice ale 
>r; metode 
iților iizice 
înțelor in- 
r sportivi- 
țiile grele, 

krcialiștiloi 
e bază ale 

și pentru 
î a expe- 
entru Edu- 
tiraj mărit, 
port, cărți 
lua măsuri 
Cultură Fi- 
iborarea și 
buletinelor

ATEA DE

că

a acțiunea 
muncii în 

r iizice și 
, dezvolta- 
terea capa- 
și psihică.

ie Fizică și 
nea Tinere- 
Sindicatelor 
iții obștești 
sistematică 

udul sporti- 
nou, con- 

rea pentru 
profesionale 
n societate, 

toate efor- 
1 sportivilor 
egătirea lor 
ste culorile 
ternaționale. 

le poporului 
de educație 
âerea oglin- 
astră se va 
ea unei lu- 
dezvoltarea 

iți tematica, 
lare măsură 
o informare 
de cititori; 

ambativă, să 
e rămînerile 
tegative din

nemalografla, 
nținut meto-

VL CU PRIVIRE LA BAZA MATERIALĂ

1. Tn îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare 
continuă a activității de masă, ca și pentru 
creșterea nivelului performanțelor sportive, un 
obiectiv important il constituie asigurarea unor 
condiții materiale corespunzătoare, necesare atra
gerii maselor în practicarea sportului.

Consiliul Național și consiliile teritoriale pen
tru Educație Fizică și Sport vor colabora cu 
organele de stat în vederea asigurării spațiilor 
necesare pe care să se amenajeze baze sportive 
simple, locuri de joacă pentru copii, ștranduri, 
patinoare, săli etc. Vor fi stimulate inițiativele 
locale pentru amenajarea de baze sportive, folo- 
sindu-se munca patriotică, contribuția voluntară, 
precum și diferite fonduri alocate în acest 
scop. Cu ocazia sistematizării și modernizării 
satelor este necesar să se asigure spații cores
punzătoare pentru amplasarea viitoarelor con
strucții sportive.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu Ministerul Invățămîntului, 
va acționa pentru amenajarea unor săli și baze 
sportive simple pe lingă școli și instituții de 
învățămînt superior, pe care să se desfășoare 
activitatea de educație fizică și sport a tinere
tului studios.

2. în scopul administrării, ocrotirii, dotării, în
treținerii și folosirii cit mai raționale a bazelor 
sportive este necesar să se elaboreze un act 
normativ de stat.

3. Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport va colabora cu ministerele și departa
mentele de resort în vederea producerii de ma
teriale și echipament sportiv în cantități, sor
timente și de calitate corespunzătoare. Este ne
cesar să se intensifice eforturile pentru produ
cerea echipamentului și materialelor sportive 
adecvate copiilor și juniorilor.

VII. CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA

STRUCTURI! ORGANIZATORICE A

MIȘCĂRII SPORTIVE

Pe baza analizei activității de educație fizică 
și spoit din ultimii ani, Conferința hotărăște 
înființarea Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, care să aibă ca organe terito
riale consilii regionale, raionale și orășenești.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport se desemnează în Conferința pe țară, care 
va avea loc din 6 în 6 ani, iar consiliile regio
nale, raionale și orășenești vor fi desemnate 
în conferințe ce vor avea loc din 3 în 3 ani. 
Consiliul Național, organ de specialitate, va fi 
alcătuit din: profesori de educație fizică, antre
nori, medici, sportivi fruntași, activiști sportivi, 
reprezentanți ai organizațiilor centrale de masă 
și de stat, președinți ai consiliilor regionale 
pentru educație fizică și sport, reprezentanți ai 
federațiilor și ai unor cluburi și asociații 
sportive.

Principalele atribuții ale Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport vor fi: stabilirea 
obiectivelor de ansamblu, orientarea și conținutul 
educației fizice și sportului de masă și de per
formanță ; îndrumarea de specialitate a educației 
fizice și sportului de masă; controlul și îndru
marea întregii activități sportive de performanță, 
coordonarea activității federațiilor de specialitate 
și elaborarea planurilor de perspectivă privind 
dezvoltarea diferitelor ramuri de sport; coordo
narea metodologică a activității desfășurate pe 
linia educației fizice și sportului de către organi
zațiile și instituțiile ce au atribuții în acest do
meniu ; stabilirea normelor cu privire Ia siste
mul competițional ; pregătirea și perfecționarea 
cadrelor {antrenori, instructori, arbitri), legiti
marea, transferarea și clasificarea sportivilor ; 
aprobarea planului de cercetare științifică în do
meniul educației fizice și sportului, urmărirea 
realizării Iui ; editarea de lucrări de speciali
tate, conducerea și îndrumarea presei sportive; 
elaborarea calendarului sportiv internațional, ur
mărirea realizării lui. Totodată, răspunde de 
buna reprezentare a țării noastre în competi
țiile sportive internaționale.

Consiliul Național și consiliile teritoriale pen
tru Educație Fizică și Sport își vor desfășura 
activitatea pe baza unui regulament de orga
nizare și funcționare.

Calitatea de membru al cluburilor și asocia
țiilor sportive va fi atribuită de acestea celor 
care doresc să practice în mod organizat dife
rite ramuri de sport, precum și celor care con
simt voluntar să contribuie la sprijinirea mate
rială și morală a activității sportive. Actualii 
membri ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
devin membri ai cluburilor și asociațiilor spor
tive.

în activitatea de educație fizică și sport va 
fi atras in continuare un larg activ voluntar 
care să sprijine organizarea și desfășurarea ac
țiunilor întreprinse.

Participanții la Conferința pe țară a mișcării 
sportive asigură conducerea partidului și statului 
că nu vor precupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață sarcinile de cinste și de mare 
răspundere ce Ie revin pentru continua înflorire 
a educației fizice și spoitului, aducîndu-și astfel 
tot mai mult contribuția la întărirea sănătății, la 
formarea multilaterală a tinerelor generații, la 
afirmarea României socialiste în marile compe
tiții sportive internaționale.

Conferințele federațiilor sportive ’
Sîmbătă dimineața au avut loc. conferințele federațiilor sportive, în cadrul 

cărora birourile federațiilor au prezentat informări asupra activității depuse și
planurile de măsuri cuprinzînd obiectivele și sarcinile in vederea dezvoltării 
ramurilor sportive. Au urmat discuții. '

A fost adoptat statutul model al federațiilor pe- ramură sportivă și alese
organele de conducere ale federațiilor.

Federația română de fot
bal : președinte — ALEXANDRU 
BÎRLADEANU ; secretar general - 
ion Șiclovan.

Federația română de atletism : 
președinte - MIHAI FLORESCU ; 
secretar general - Victor Firea.

Federația română de aviație : 
președinte - VASILE ALEXE ; se
cretar general - Petre Istrate.

Federația română de baschet : 
președinte - ION TULPAN ; se
cretar general — Octav Dumitriu.

Federația română de box : pre
ședinte - ION TUDOSIU ; secre
tar general - Mihai Trancă.

Federația română de coiac- 
canoe: președinte - VASILE ȘLI- 
CARIU ; secretar general — Jean 
Zamfir.

Federația română de călărie și 
pentatlon modern : președinte — 
PETRE CONSTANTINESCU; se
cretar general — Dumitru Ne- 
delea.

Federația română de canotaj ți 
iachting : președinte - ION 
CRAIU ; secretar general - Anto
nică Bălan.

Federația română de ciclism : 
președinte - OCTAVIAN TUHAI ; 
secretar general - Traian Dinu).

Federația română de gimnas
tică : președinte - ELENA PO- 
PARAD ; secretar general - Nico- 
lae Vieru,

Federația română de haltere : 
președinte — ION STOIAN ; se
cretar general - Lazăr Baroga.

Federația română de handbal : 
președinte - DUMITRU COSTEA ; 
secretar general - Lucian Grigo- 
rescu.

Federația română de hochei ți 
patinaj: președinte - MILAN PO- 
FOVICI ; secretar general - Va- 
sile Militaru.

Federația română de lupte: 
președinte - ALEXANDRU CRA- 
CIUNESCU ; secretar general - 
Gheorghe Iacobini.

Federația română de moto : 
președinte - DUMITRU TUDOR ; 
secretar general - Georgiu Mor- 
mocea.

Federația română de notație : 
președinte - IONEL SIMION ; se
cretar general — Constantin Mi
hai.

Federația română de oină : 
președinte - GHEORGHE PRI- 
COP ; secretar general - Costică 
Oprițescu.

Federația română de popice : 
președinte - GHEORGHE BALAN ; 
secretar general — Ladislau Szocs.

Federația română de rugbi : 
președinte — EMIL DRAGANESCU; 
secretar general — Ion Izvoranu.

Federația română de schi-bob : 
președinte - CONSTANTIN IO- 
NESCU ; secretar general - Petre 
Focșeneanu.

Federația română de scrimă : 
președinte — VASILE IONESCU ; 
secretar general - Dionisie Tep-
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șan.
Federația română de șah ; pre- | 

ședințe - CORNEL PACOSTE; 
secretar general — Francisc Hart- I 
man.

Federația română de tenis de I 
cîmp : președinte - CONSTAN
TIN MATEESCU ; secretar 'general k 
- Alexandru Lâzârescu.

Federația română de tenis de ■ 
masă : președinte - MARIN STAN- | 
CTU ; secretar general - Sever * 
Dăneț.

Federația română de tir: pre
ședinte - STELIAN Ț1RCÂ ; seore- I 
iar general - Nicolae Lupu.

Federația română de volei : I 
președinte - PETRE DUMITRES- I 
CU ; secretar general - Aurel Do- . 
bincă. J

Comisia centrală de radio : ■ 
președinte - GHEORGHE BALAEȘ; I 
secretar general - losif Paollazzo.

Comisia centrală de turism-alpi- | 

nism : președinte - PETRACHE 
TROFIN ; secretar general - Mir- I 
cea Mihăilescu.

lEETOCT
Pregătiri
pentru 
turneul
din august

Cititorii noștri au fost informați de 
faptul că selecționata de hochei a 
orașului București va evolua — lu
cru neobișnuit pînă acum — la în
ceputul lunii august în cadrul unei 
competiții internaționale ce se desfă
șoară anual în R. F. a Germaniei și 
Italia. Este lesne de înțeles că par
ticiparea hocheiștilor români la a- 
ccastă întrecere a ridicat probleme 
deosebite, motiv pentru care am do
rit să aflăm amănunte legate'de com
ponența lotului, de pregătirile efec
tuate și de perspectivele turneului. 
Pentru aceasta am avut o discuție 
cu antrenorul lotului, MI11AI FLA
MA ROPOL, care — dc la bun început 
— a ținut să precizeze că principa

lul scop al participării noastre la 
„Cupa Thurn und Taxis", alături de 
echipe puternice ca EV Fits sen, 
E. C; Bad Tolz, H. C. Cortina Rex 
și Z. K. L, Brno, campioana Ceho
slovaciei, este acela al realizării unei 
pregătiri cît mai timpurii și al ro- 
dării unor elemente talentate, eviden
țiate în activitatea lotului de tineret.

Aceasta nu înseamnă că hocheiștii 
noștri vor aborda competiția fără o 
pregătire~~prcalabi)ă. în această pe
rioadă ei au făcut antrenamente spe
ciale pentru dezvoltarea vitezei și a 
mobilității și pentru refacerea gene
rală a capacității fizice.

Dar, dincolo de rezultatele ce se 
vor obține, cel mai important lucru 
va fi, fără îndoială, felul în care se 
vor- comporta elementele tinere pro
movate cu acest prilej în lot. Cu oca
zia „Cupei Thurn und Taxis" vor fi 
folosiți, pentru prima oară, portarii 
Iordan și Stoiculescu, jucătorii Sgin- 
că, Ioniță, Scheau și Gheorghiu din 
lotul de tineret. în plus, vor fi titu
larizați fundașul Pop și atacantul 

care va lua locul în centrul li
niei a doua (cu Pană și Ștcfanov) 
lui Iulian Florescu. scos din lot pen
tru actele de indisciplină comise la 
ultima ediție a campionatului mon
dial.

Reamintim cititorilor că primul joc 
al selecționatei noastre în această 
competiție va avea loc în ziua de 5 
august, în localitatea Fussen, unde 
hocheiștii noștri vor întîlni pe prin
cipala candidată la primul loc, echi
pa cehoslovacă Z.K.L. Brno.

Caiaciștii români R. Rujan și E. Botez —
campioni europeni de juniori!

R. RVJ.4N

KARLSTAD, 29 (prin telefon). — 
Pe lacul din centrul orașului au 
început sîmbătă întrecerile ediției 
inaugurale a campionatului euro
pean de caiac-canoe rezervat ju
niorilor. Competiția a reunit la 
start tineri sportivi din 16 țări: 
Anglia, Bulgaria, Belgia, Danemar
ca, Elveția, Finlanda, Franța, Nor
vegia, Olanda, Polonia, România, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
Suedia, Spania, Ungaria.

în prima zi s-au disputat finale 
la probele de K2-500 m, K4-500 m

(F), Kl-500 m (F) și Cl-500 m. 
Reprezentanții noștri au reușit 
să-și înscrie numele printre pri
mii învingători ai „europenelor". 
După ce în serii obținuseră cel 
mai bun timp, întrecînd detașat 
echipajele Olandei, Franței și R.F. 
a Germaniei, tinerii R. RUJAN și 
EUGEN BOTEZ s-au aliniat la 
startul finalei în proba de caiac 
dublu 500 m. Dovedind o exce
lentă pregătire, ei iau conducerea 
în cursă și o păstrează pînă după 
trecerea balizelor de la sosire. 
Echipajul nostru realizează timpul 
de 1:49,4 și învinge în finiș pe An- 
derssen—Berglund (Suedia) 1:51,2 
și Ballay — Varhely (Ungaria) 
1:52,0. R. RUJAN și EUGEN BO
TEZ — recent cîștigători ai titlu
rilor de campioni republicani — 
cuceresc medalia de aur la prima 
ediție a campionatelor europene 
de juniori I Un succes strălucit 
pentru care le adresăm — lor și 
antrenorilor care l-au pregătit — 
toate felicitările I

O frumoasă comportare a avut 
și echipajul de caiac 4 fete com
pus din M. Lovin, H. Evdochi- 
mov, P. Tulea și I. Ciolacu. Caia- 
cislele noastre au evoluat foarte 
bine și au pierdut cu numai cinci 
zecimi de secundă primul loc. 
Clasamentul probei: 1. R.D. Ger-

E. BOTEZ
mană 1:58,5; 2. România 1:59,0; 3. 
Ungaria 2:01,0.

în finala de caiac simplu fete, 
Paulina Tulea s-a clasat pe locul 
4, fiind întrecută de HaJftenberg 
(R. D. Germană) 2:27,4, Oliver 
(Anglia) 2:30,9, și Hollossi (Unga
ria) 2:31,8. La canoe simplu 500 m 
victoria a revenit sportivului Ka- 
tona (Ungaria) cu 2:30,4. Canois- 
tul nostru I. Sevastian a ocupat 
locul 7 cu 2:40,5.

Duminică sint programate fina
lele probelor de Kl-500 m, K4- 
500 m, C2-500 m și K2-500 m (F).



Plecarea reprezentativei 
feminine de tineret 

în Bulgaria
în cursul zilei de sîml»ătă, sub 

conducerea tov. Dinu Nicolau, se
cretar în F.R.V., și a antrenorilor 
prof. Gh. Bodescu și prof. I. Papuc, 
reprezentativa feminină de tineret a 
țării noastre a părăsit Capitala, ple- 
cînd în Bulgaria. Tinerele noastre 
voleibaliste vor participa la „Turneul 
speranțelor olimpice^, care va avea 
loc la Sofia, între 30 iidie și 7 au
gust. Echipa este compusă din ur
mătoarele jucătoare : Mariana Po
pescu, Pen era Zahar eseu, Eva Klein, 
Mariana Baga, Carmen. Bărbulescu 
(București), Car/nen Marinescu, Ma- 
ria Dobrogeana, Liliana Bodron (Con
stanta), Rodica Popa, Maria Olariu 
(Sibiu), Marcela Pripi ș (Brașov) și 
Ruxandra Drăgolici (Timișoara).

Turneul in Albania 
al echipei masculine 

Tractorul Brasov*
Brașov (prin telefon). Răspun- 

zînd invitației făcute de Federația 
de volei albaneză, echipa mascu
lină de categorie A Tractorul Bra
șov a plecat în Albania, în vede
rea unui turneu de aproximativ 12 
zile, în decursul căruia voleiba
liștii noștri vor susține trei-patru 
întâlniri cu echipe de club ale ță
rii gazdă. Din garnitura brașovea- 
nă, care s-a deplasat însoțită de 
antrenorul V. Stânei, fac parte, în
tre alții, jucătorii Ferariu, Bărbu
ță, Banea, C. Dumitru, Gh. Dumi
tru și Bidîan. (G. GRUIA — 
coresp. principal).

TABĂRA NAȚIONALĂ 
A JUNIORILOR

Anul acesta, tabăra națională a 
juniorilor și a junioarelor, de 
selecție și de pregătire a elemen
telor cu perspective certe de pro
gres în jocul de volei, se va orga
niza de către federația de specia
litate în orașul Sibiu, între 10 
august și 5 septembrie. La selecția 
de bază, care va avea Ioc la Si
biu în zilele de 10 și 11 august 
urmează a se prezenta 48 de ju
niori și 62 de junioare, din toate 
regiunile țării.

Echipa de senioare a țării 
va susține două meciuri 

in Cehoslovacia
Peste două săptămîni, de la 13 

pină la 19 august, echipa feminină 
de senioare a României va între
prinde un turneu în Cehoslovacia, 
turneu în cadrul căruia voleibalis
tele noastre urmează a susține două 
jocuri de verificare în compania 

'reprezentativei corespunzătoare a 
țării gazdă. In vederea acestui tur
neu, lotul republican din cadrul 
căruia va fi alcătuită echipa își 
desfășoară actualmente pregătirile 
la Constanța, sub conducerea an
trenorilor profesori Ștefan Stroe și 
Eugen Searlat.

TURNEUL FEMININ 
DE CALIFICARE 

PENTRU J.O.
Așa cum am anunțat la timpul 

cuvenit, numărul echipelor partici
pante la turneul olimpic feminin 
de volei din 1968 a fost majorat 
de Ia 6 la 8, cele două noi locuri 
fiind rezervate zonei europene. 
Pentru ocuparea lor, va avea loc 
un turneu de calificare, pe care 
F.I.V.B. a aprobat să-1 organizeze 
federația de specialitate a Iugo
slaviei. Competiția preolimpică re»~ 
pectivă. precum a comunicat re
cent F.I.V., va avea loc în a doua 
jumătate a lunii septembrie, pro
babil la Belgrad. La întreceri va 
lua parte și echipa reprezentativă 
feminină a țării noastre.

Pini în prezent, pentru turn-'i! 
olimpic feminin de volei din Me
xic si'nt calificate următoarele 6 
țări : Japonia, U.R.S.S. (prunele 
două clasate la J.O. din 1964 de 
a Tokio), S.U.A., Coreea de Sud. 
Peru (clasate pe locurile 2-4 la 
.mondialele" din ianuarie 1967 de 
a Tokio, la care țările europene 
i-au participat) si Mexic, gazda 
ditoarei Olimpiade.

îAMUlhU

Juniorii mici la cea mai 
importantă confruntare a anului

Astăzi și mîine, pe stadionul orășenesc din Cluj, 
cei mai buni atleți juniori mici din tară se întîlnesc 
în cadrul campionatelor lor republicane. Majori
tatea participanților au mai stat .fată în fată" în 
ultimele săptămîni, cu ocazia campionatelor școlare, 
campionatelor școlilor profesionale, concursului re
publican al școlilor sportive sau meciului dintre 
reprezentativele școlilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică.

Aceste competiții le-au oferit tinerilor atleți tot 
atîtea prilejuri de afirmare, de obținere a unor 
rezultate bune. Tocmai de aceea, campionatul re
publican al juniorilor mici — cea mai importantă 
confruntare a lor din acest an — este așteptat cu 
justificată nerăbdare.

In probele băieților Vor evolua, printre alții, 
S. Păsulă, L. Majdik și L. Nițulescu — 80 tn, 
I. Popa, N. Pițu și T. Szekely — 1000 m, C. Dosza 
— înălțime, D. Tihărău — lungime, D. Moșoiu — • 
greutate, Gh. Suha — disc, P. Coif — suliță, E. 
Pîrlea și G. Ghelmegeanu — ciocan.

La fete, disputele se anunță mult mai echilibrate, 
la fiecare probă existind cel puțin 3—4 atlete 
de valori foarte apropiate, care emit pretenții la 
titlul de campioană republicană. Notăm cîteva din 
cele mai îndreptățite pretendente: 60 m — Alina 
Popescu, Irina Ciucă, Elena Oancea, Veronica 
Anghel; 60 mg — Iuliana Crișan, Marta Satmari. 
Gerda Covaci, Ecaterina Mazilu, Elena Mîrza; 500 m

Principala favorita a probei de suliță — Georgeta Bule 
(Șc. sportivă Beiuș). Duminica trecută, la Oradea, ea 

a aruncat 40,66 m

Fot»: Ad. Ionesco

— Mariana Filip și Adriana Stancu; lungime — 
Alina Popescu, Lucia Jinga, Elena Mîrza, Irina 
Ciucăînălțime — Elvira Crețu, Tereza Naghi, 
Zoia Moldovan, Doina Prăzaru; greutate — Carmen 
lonescu, Maria Illy, Viorica Brad: suliță — Geor- 
Cjeta Bule, Lucretia Matei, Ileana Mayer.

(CICLISM „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

Astăzi, la Brașov, cursa de load din nou
Cea de a doua proba a concursului 

international dotat cu „Cupa orașu
lui București* se desfășoară astăzi 
la Brașov. Cicliști de valoare din 5 
țări (Danemarca, Bulgaria, Italia, Po
lonia și România) vor participa la o 
interesantă cursă de fond. Startul se 
va da la ora 9 de la km 3, urnind 
ca participanții să parcurgă traseul 
Brașov — Rîșnor — Ptriul Rece — 
Predeal — Brașov. Această „buclă* 
va fi acoperită de trei ori, după care 
sosirea se va face în Poiana Bra
șov, la capătul unui urcuș de 9 km.

Cursa prezintă serioase dificultăți 
pentru participant!. Ei vor trebui să 
parcurgă de trei ori urcușul spre

Qatație

Și la ștrandul Obor se pot bâte recorduri republicane!...
• ÎNTRECERI INTERESANTE ÎN PRIMA Zî A CONCURSULUI REPUBLI
CAN AL ȘCOLILOR SPORTIVE • ZENO GIURASA — 1:043 la 100 tn spate

în cocheta piscină olimpică de 
la Obor, pe care revăzînd-o după 
atîția ani toată lumea regretă de 
ce aceasta nu găzduiește mai des 
întrecerile tinerilor înotători,js-au 
disputait ieri după amiază primele 
probe ale concursului republi
can de înot rezervat școlilor spor
tive. Timpul admirabil pentru 
competiție și buna pregătire a 
multora dintre cei peste 300 de 
concurenți ne-au dat posibilita
tea să urmărim curse atractive, 
unele pasionante chiar, însoțite și 
de performante meritorii.

Ca de obicei, Școala sportivă 
din Reșița a adus în întreceri cea 
mai valoroasă garnitură, dominînd 
programul primei zile. De data a- 
ceasta însă, reșițenii au fost con
trați de cîteva ori de reprezen
tanții Capitalei, învingători în ce
le mai rapide probe (100 m li
ber).

Cea mai bună performanță însă 
a fost realizată tot de un elev al 
prof. Ioan Schuster. Luînd startul 
în primul schimb al ștafetei de 
4x100 m mixt, Zeno Giurasa a 
pornit foarte tare în cursa sa de 
100 m spate. El a comis însă gre
șeala ca pe prima lungime (31,0) 
să meargă aproape tot timpul sub 
culoar, ceea ce i-a răpit zecimi 
prețioase. La sfîrșitul schimbului 
său, cronometrele au arătat timpul 
de 1:04,5, care corectează cu 0,5 
s propriul său record republican 
de juniori și seniori.

Cel de al doilea record repu- 

Piriul Rece, să coboare pe serpenti
nele ce duc spre Predeal și, apoi, pe 
cele spre Timiș. Acest adevărat „cri
teria al munților* ce se va încheia in 
Poiana Brașov va selecta plutonul, 
menținîndu-i în frunte doar pe cei 
mai bine pregătiți dintre rutieri.

Proba de fond care se dispută as
tăzi Ia Brașov înseamnă o repetiție 
generală în vederea „mondialelor*. 
După cum se știe, atîi’ la C.M., cit 
și la Jocurile Olimpice sînt progra
mate dispute in probele de 100 km 
contratimp pe echipe și fond indi
vidual.

Așadar, pentru tehnicieni ea va 
constitui un prilej de selecție.

blican (de copii) al zilei a fost 
stabilit tot de un reșițean. Eu
gen Atmer și-a învins de o ma
nieră categorică toți adversarii 
din proba de 100 m delfin, pe 
care a încheiat-o după 1:09,2. Pro
mițător este și recordul personal 
al celui de al doilea clasat, timi
șoreanul Carol Rolik (1:11,8).

Cursele de viteză s-au înche
iat cu două victorii oarecum ne
așteptate. La băieți, Alexandru 
Preda — cu un finiș mai puternic 
— l-a întrecut pe Mircea Ho- 
hoiu, iar la fete, Carmen Cehan- 
zuc ne-a rezervat nu numai 
surpriza unei victorii asupra 
Marianei Stanciu, dar și o per
formanță sub limita celor 70 de 
secunde. In sfîrșit, o altă cursă 
în care bucureștenii s-au impus 
destul de net a fost cea de 100 
m bras. Dan Păsărin (1:18,4) și 
Radu Diaconescu (1:19,5) au în
trecut cuplul reșițean Curuță- 
Strempel cu noi recorduri per
sonale. Mai poate fi menționată 
și performanta meritorie (4:50,0) 
cu care timișoreanul Fr. Rolik a 
cîștigat cursa de 400 m liber.

REZULTATE TEHNICE: 100 m 
liber (b): 1. AL. PREDA (Buc.) 
1:03,2 r.p., 2. M. Hohoiu (Reșița) 
1:04,4 r. p., 3. P. Ghindaru (Buc.) 
1:10,2 r.p.; 100 m liber (f): 1. C. 
CEHANZUC (Buc.) 1:09,8 r. p., 
2 M. Stanciu (Reșița) 1:12,7, r.p., 
3. S. Tarța (Reșița) 1:13,3 r.p.;

Speranțele jocului de polo

începmd de miercuri, o nouă filă 
—- consemnînd ediția a XIII-a — se 
va deschide în istoria întrecerilor fi
nale ale campionatului republican de 
polo pentru juniori.

După consumarea turului și retu
rului preliminar ale celor trei „zone* 
— în care au participat 16 echipe — 
s-au calificat pentru turneul final 6 
reprezentante de cluburi. Din zona 
de nord : Politehnica Cluj; zona de 
est: Crișul Oradea ; zona de sud: 
Steaua, Rapid, Progresul și Clubnl 
sportiv școlar (toate din București).

Pentru echipele calificate, remar
căm „veteranele* Steaua, Rapid și

400 m liber (b): 1. FR. ROLIK 
(Timiș.) 4:50,0 r.p., 2. VI. Belea 
(Buc.) 4:56,4 r.p., 3. R. Andrei 
(Reșița) 5:08,8 r.p.; 400 m liber 
(f): 1. D. COROIU (Reșița) 5:26,9.
2. V. Petcu (Buc.) 5:33,8 r. p.,
3. Cr. Hohoiu (Reșița) 5:34,9 r.p.;
100 m delfin (b): 1. E. ALMER 
(Reșița) 1:09,2 — nou record re
publican, 2. C. Rolik (Timiș.) 
1:11,8 r.p., 3. AL Preda 1:15,0; 
100 m delfin (f): 1. M. RĂU 
(Buc.) 1:28,6; 100 m bras (b) :
1. D. PĂSĂRIN (Buc.) 1:18,4 r.p.,
2. R. Diaconescu 1:19,5 r.p., 3. D.
Curuță (Reșița) 1:20,8, 4. E.
Strempel (Reșița) 1:20,8; 100 m 
bras (f): 1. G. MANAFU (Galați) 
1:24,5, 2. M. Dumitrescu (Buc.) 
1:27,7, 3. Y. Prodan (Timiș.) 
1:28,2; 50 m delfin (b): 1. D. 
WETTERNECK (Reșița) 38,0, 2. 
V. Ceia (Reșița) 40,0, 3. E.
Hannert (Sibiu) 40,0; 50 m delfin 
(f): 1. S. SLECIAN (Reșița)
38,6, 2. A. Pop (Buc.) 39,1, 3. L. 
Dumitru (Timiș.) 40,1; 4x100 m 
mixt (b): 1. ȘC. SP. REȘIȚA 
4:43,6 (în primul schimb Z. GIU
RASA 1:04,5 la 100 m spate — 
nou rec, republican), 2. Șc. sp. 2 
Buc. 4:50,2, 3. Șc. sp. Arad 4:51,0; 
4x100 m mixt (f): 1, ȘC. SP. RE
ȘIȚA 5:17,3, 2. Șc. sp. 2 Buc. 
5:28,7, 3. Șc. sp. 1 Buc. 5:42,2.

întrecerile continuă astăzi de la 
ora 9,30 la ștrandul Obor.

AD. VASILIU

RgEHilLUI
îa Capitală, a început

„Cupa României"
Etapa pe Capitală a „Cupei Romă- 

niei“ la baschet se află în plină des
fășurare. Cele 12 echipe masculine 
înscrise au fost împărțite în două se
rii, astfel : seria I : IPROMET, ICHF, 
Proiectantul, IPCMC, Metalurgistul, 
Sănătatea ; seria a Il-a : SPOB, Aca
demia Militară II, Electrificarea, Ae
ronautica, Academia Militară III, Re
gionala C.F.R. După jocurile dispu
tate pînă acum, favorite se anunță 
formațiile IPROMET, ICHF, Proiec
tantul din seria I, Academia Mili
tară H, SPOB și Electrificarea din se
ria a Il-a. Meciurile din serii vor 
continua pe terenul ICHF din strada 
Uranus pînă în zilele de 4—5 august, 
cînd vor avea loc partidele finale 
(locul i din seria I cu locul I din 
seria a Il-a, locul II din seria I cu 
locul II din seria a Il-a ș.a.m.d.).

CB. POPESCU — coresp.

Poloiștii clujeni 
au jucat la Moscova

Echipa de polo a Politehnicii 
Cluj a susținut trei partide la 
Moscova. în primele două jocuri 
ea a întîlnit formația Institutului 
Politehnic Bauman (alcătuită din 
jucătorii echipei Burevestnik, 
clasați pe locul IV în campiona
tul U.R.S.S.). Victoria a revenit 
de fiecare dată gazdelor Ia scorul 
de 4-2 (2-0, 1-1, 0-0, 1-1) și, res
pectiv, 4-1 (1-0, 1-0, 1-0, 1-1). în 
ultimul meci, sportivii clujeni au 
terminat la egalitate cu formația 
Institutului Politehnic din Kau
nas: 3-3 (0-2. 0-1, 2-0, 1-01.

la start
PoEtehnica Cluj (din nou prezente 
în finală) și evidențiem apariția for
mațiilor Crișul Oradea și Clubul spor
tiv școlar.

Turneul final al ediției precedente 
ne-a furnizat prețioase învățăminte 
privind orientarea jocului de polo in 
concepția modernizării lui încă de Ia 
echipele de juniori. Observațiile cele 
mai importante s-au adresat iasă 
criteriilor de selecție a tinerelor spe
ranțe.

Uvertura de miercuri, de la bazi
nul Dinamo din Capitală și celelalte 
14 jocuri ee vor continua zilnic, pînă 
duminică, ne vor oferi prilejul unor 
interesante concluzii referitoare Ia 
viitorul acestui sport.

Știind că unui jucător de polo îi 
sînt necesari 7—8 ani de practică 
pînă Ia consacrare, socotim că, după 
acest turneu, ne vom putea pronunța 
asupra perspectivelor noastre la vii
toarele campionate europene din 1979 
(Barcelona) și la Jocurile Olimpice 
din 1972 de Ia Miinchen.

C. RÂDUȚ

De la I.E.B.S.
• La ștrandul Tineretului începe 
o nouă serie de cursuri de înot 

centru copii

• Pentru seria a IV-a a 
cursului de înot pentru copii rte 
la 5 la 14 ani, care se desfășoară 
la ștrandul Tineretului, de la 
8-28 august, înscrierile se fac 
zilnic la șlrand, între orele 
10-13 și 16-19.

Solicitanții trebuie să prezinte 
la înscriere adeverința de sănă
tate eliberată de circumscripția 
sanitară respectivă.

• ȘTRANDUL TINERETULUI 
este pus la dispoziția publicului 
ÎN FIECARE DUMINICĂ, iar ba
zinul acoperit FLORF.ASCA, ZIL
NIC între orele 9—22.

• în Incinta ștrandului Tinere
tului funcționează un CENTRU 
de TENIS pentru amatorii acestui 
sport, precum și un CURS DE 
TENIS penru copii și tineret, de 
Ia 7 la 17 ani.

• Pentru jocurile de fotbal din 
„Cupa Bucureștiului" de astăzi șl 
marți, la care participă echipele 
RAPID, STEAUA, DINAMO sl 
PROGRESUL, biletele se găsesa 
de vînzare la agențiile și casele 
obișnuite.



Zile de vacanță, I
zile de bucurii! I FOTBAL

La Sibiu, I
printre voleibaliștii I /

din școlile sportive... I
Astă-seară, pe stadionul „Republicii"

Sibiu... Peste cîteva zile, tabăra 
de volei organizată în această locali
tate, la care au fost chemați 170 de 
elevi și eleve din școlile sportive, își 
va închide porțile. De pe acum însă, 
am observat la tinerii participant la 
tabără regretul despărțirii. Un sin
gur om se va bucura, poate : îngri
jitorul celor patru terenuri de volei 
care n-au cunoscut odihna pe toată 
durata taberei și în special în ulti
mele două săptămîni. Imaginați-vă 
ce activitate febrilă a domnit pe a- 
ceste terenuri pe care, în fiecare di
mineață și după-amiezile, prin rota
ție, participant la tabără au sus
ținut fie lecții de antrenament, fie 
meciuri de verificare. Ceea ce este 
mai important, acum, este faptul că 
micii voleibaliști vor pleca acasă cu 
noi cunoștințe, că bagajul proce
deelor tehnice și tactice însușite de 
ei este la această oră infinit sporit.

Lucru] acesta ni-i confirmă și di
rectorul taberei, prof. Adrian Ionescu.

— Este adevărat că o parte dintre 
elevi aveau unele noțiuni din teh
nica jocului de volei. Totuși, acestea 
erau insuficiente, ținînd seama de 
faptul că școlile sportive vizează per
formanta in accepțiunea majoră a 
termenului. Avem în tabără mulți 
sportivi din clasele a VIT-a și a 
VIII-a, care, desigur, n-au avut sufi
cient timn să se perfecționeze. A- 
proape 50 la suta sînt elevi din cla
sele amintite, restul reprezentanți ai 
«lașelor a IX-a și a X-a. Trimițîn- 
dmi-ne în tabără mulți sportivi de 
vîrstă mică, școlile sportive au în
greuiat, într-uii sens, activitatea noas
tră. Este și explicația nivelului mo
dest cu care s-au prezentat o parte 
dintre voleibaliști, îndeosebi fetele.

— Am observat, totuși, cîțiva spor
tivi care promit...

— Sînt, fără discuție, o serie de 
elemente de real talent. De pildă : 
Petre Stanciu din Buzău, Dorin Dră
gan și Mircea Popescu din Ploiești, 
Mircea Găvozdea 
nea sportivi pot 
reprezentativa de

dr
Să răsfoim puțin cîteva 

jurnalul taberei.
De la bun început, trebuie precizat 

că secția de învățămînt a orașului 
Sibiu, conducerea Școlii sportive din 
localitate și, firește, organele locale 
au așteptat cu interes sosirea oaspe
ților. La 12 iulie au făcut popas în 
tabără profesorii-antrenori Al. Dra- 
gomir, Mircea Dumitrescu. Ștefan 
Surdu, Doina Bălăiță, Eugenia Jun
ker, Doina Potra, Ștefan Sava, Du
mitru Stanimirescu, Dumitru Pân
dele, Nicolae Furdui, O. Borbil, Ni- 
colae Dragu și Liviu Rusu împreună, 
bineînțeles, cu elevii lor. Direcțiunea 
taberei a stabilit dinainte programul, 
astfel că. împărțiți pe grupe, elevii șl 
profesorii au pornit imediat la lucru.

Dar, grupele. în forma lor inițială, 
au fost neomogene. Atunci s-a ho- 
tărît trecerea unor probe de control 
obligatorii, pentru a se cunoaște mai 
precis posibilitățile reale ale fiecă
rui sportiv. Probele alese au vizat 
calitățile fizice și tehnice. De exem
plu : pentru detentă s-a stabilit sărl- 
‘ ura în înălțime (de pe loc și cu 
elan) ; pentru viteză, alergarea pe o 
distanță de 20 de metri, start de jos 
și din picioare, precum și 10 pași la 
inelul de baschet (mingea trebuia să 
atingă inelul).

Apoi, reîmpărțiți pe grupe, de data 
aceasta ceva mai omogene, tinerii 
voleibaliști au început efectiv lecțiile 
de antrenament, Pofta de lucru a fost 
în toate cazurile impresionantă. Prof. 
Surdu din Tg. Mureș ne spunea că 
„dacă i-ar fi lăsat pe elevi în voia 
lor, ei ar fi stat de dimineață și pină 
seara în fața fileului..."

Conform tradiției, programul tabe
rei a cuprins și organizarea unui 
campionat cu premii în... batoane de 
ciocolată si prăjituri. La fete s-au al
cătuit 6 echipe de valoare apropiată. 
La băieți s-au format două categorii 
— A și B, cîte 5 echipe de fiecare.

Este inutil să mai amintim despre 
ardoarea cu care voleibalistele și vo
leibaliștii taberei au luptat pentru 
fiecare punct, pentru fiecare minge.

Am asistat, într-adevăr. la o ade
vărată sărbătoare sportivă școlăreas
că, foarte reușită, care ne-a readus 
în memorie momente din propria 
noastră copilărie. Și cine credeți că 
au mîncat ciocolata, prăjiturile ? E- 
levele sportive din regiunea Cluj 
(antrenoare, prof. Doina Potra) și co
legii lor din Ploiești (antrenor, prof. 
Mircea Dumitrescu).

Și pentru ca zilele de tabără să se 
încheie cît mai plăcut, echipa de vo
lei formată din profesorii-antrenori a 
provocat la un meci selecționata ele
vilor. Meciul a durat mai bine de 
două ore și s-a încheiat cu victoria 
tinerilor voleibaliști. Scor ; 3—2. Au 
meritat, așadar, și ciocolata și prăji
turile...

ROMULUS CALARAȘANU

din Sibiu. Aseme- 
face față 
juniori a

chiar in 
țării.

file din
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DINAMO-RAPID Șl PROGRESUL-STEAUA
ÎN „CUPA BUCUREȘTIULUI

marți, pe stadionul 
începere de la orele 
de categoria A din 
disputa „CUPA 0-

Astă-seară și 
„Republicii", cu 
18,30, echipele 
Capitală își vor 
I1AȘUI.UI BUCUREȘTI" pusă în joc 
de Consiliul orășenesc.

Miza importantă a meciurilor, tra
diționala dispută pentru Intîietate a 
celor patru echipe bucttreșlene, inte
resul antrenorilor de a le verifica po
tențialul după o perioadă de pregă
tire, care precede importante întilniri 
internaționale și deschiderea noului 
campionat, sînt tot aillea elemente 
care ne îndreptățesc si anticipăm 
frumoase spectacole fotbalistice.

Cete două cupla je stîrnesc un interes 
deosebit și prin faptul că în echipele 
bucureștene evoluează noi jucători.

Progresul pornește la cucerirea tro
feului fără Oaidă, Mafleuță și Neac- 
șu. în schimb, apar în formație 
seric ■ de nume noi : Mihai
T.U.G., Manta și lfalagian 
Politehnica București, Banii 
Progresul Brăila. Bogdan de 
pid-C.F. București.

Antrenorul P. Moldoveanu 
comunicat formația probabilă : 
tacke —- E. Popescu ~~ 
Mândoiu. Peteanu, 
nescu 
nescu, Halugum (Șoangher) — 
Mutei, Mihai. Țarăiungă.

Adversara Progresului din 
cuplaj. STEAUA, se prezintă 
cu nume noi în Iot. Antrenorul prin
cipal al echipei din Calea Plevnei — 
Ștetan Covaci — ne-a informat eă 
în locul lui Petescu, Mieu și Raksi 
a promovat 3 juniori din echipa clu
bului. care au reale perspective (lor- 
dănescu, Savu, Tătarii II).

de 
de 
de 

la I

■> 
la 
la 
la 

Ra

ne-a 
M«- 

fGeorgesctt ), 
Adr. Constanti- 

(Coleerui) — Al. Cons lan ti- 
Banu,

primul 
și ca

Din Iot mai fac parte alțî doi ti
neri jucători noi : Rotaru și Cojo
carii, proveniți de la A.S.A. Bucu
rești și, respectiv, Metalurgistul 
București

Formația 
aliniată este 
du (Suciu) 
D. Nicolae, 
D. Popescu - 
Soo, Voinea. Regulamentul competi
ției, dînd dreptul echipelor să folo
sească în Ir-un meci 16 jucători, va 
permite să-i vedem la lucru și pe noii 
coBiponenți ai Stelei.

Echipa feroviară a căftut la sorți, 
chiar din prima „manșă", în fața re
putatei sale rivale — Dinamo Bucu
rești. în lotul giuleștean și-au făcut 
apariția jucătorii Pop (de Ia Dinamo 
Pitești) și Ciomoavă (de la Politeh
nica București). Antrenorii Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu inten
ționează să folosească următorul lot: 
Rădueanu (Andrei) — Lupescu (Ște
fan), Motive, Dan. Greavu — Dinu 
(Pop), Jamaischi — Năstiirrscu, 
Dumitriu If, Ionescu, Codreanu (Cîor- 
noavă).

Atit antrenorii echipei Dinamo Bucu
rești — Traian Ionescu și Angelo 
Nâculescu — cît și jucătorii nc-au 
declarat că acordă o importantă de
osebită participării, la acest turneu 
intcr-bucureștcan. De remarcat în Iot 
prezența atacantului Nagili de la Di
namo Pitești. Mult discutatul Boc va 
evolua în apărarea dinamovistă, Re- 
ferindu-se la 
norul Angelo 
„Jocurile din 
reștinlnir ne 
să clarificăm

AM AFLAT,
S1TARDIA DEBU
TEAZĂ ASTĂZI

Astăzi, la Constan
ta, Farul susține un 
nou meci internațio
nal amical în compa
nia echipei olandeze 
Sitardia. Oaspeții au 
sosit în cursul nopții 
de miercuri, cu un 
lot de 17 jucători.

O ANIVERSARE

Anul acesta, Stea
gul roșu Brașov îm
plinește 10 ani de 
cînd a promovat în 
categoria A. Eveni
mentul va fi sărbăto
rit la 13 august. 
Printre altele, se pro
iectează un meci al 
veteranilor brașoveni 
cu foștii jucători 
C.C.A. * 
acestei 
început 
Ghiță, 
cu, Zaharia, Marines
cu, Bîrsan, Seredai, 
Hașoti, Mesaroș, 
Proca. Fusulan, Hi- 
disan, Sbîrcea.

al 
în vederea 
partide au 

pregătirile : 
Constantines-

MECIURI AMICALE

— SINAIA : Pro
gresul București — 
Carpați Sinaia 6-0

//

marcat : 
Alecu

preconizată pentru a fi 
însă cea standard : Hai- 
— Sătmăreanu, Jenei, 
llălmăgeanu — Negrea, 
— S. Avram, Constantin,

aceste meciuri, antre- 
Niculescu a declarat: 
cadrul «Cupei Rucu- 
vor oferi posibilitatea 
problema formației de

fini five. Ele sînt un criteriu just de 
verificare a pregătirii și vor da posi
bilitatea celor mai buni jucători ai 
noștri să intre in formația pentru 
jocurile din Turcia și, bineînțeles, 
pentru cele din deschiderea noului 
campionat**.

Dinamoviștii vor alinia o formație 
alcătuită din următorul Iot': Nicu- 
lescu (Da teu) — Popa (Pîrvu), Boc, 
Nunweiller 111. Ștefan (Stoenescu)
— Cherglieli, Dina (Nunweiller VI)
— Pircălab. Frățilă (Grozea), Nagbi, 
Lueescu {Ilaidu).

La reușita cuplajului fotbalistic de 
astă-seară își vor aduce contribuția 
si alțî sportivi fruntași din Capitală, 
în pauza meciului Rapid — Dinamo 
reputati alleți bucureștenl printre 
care A. Barabaș. Z. Vamoș și C. 
BIo|iu, se vor întrece în proba de 
1 500 nri. După prima repriză a me
ciului Steaua — Progresul fruntașii 
sportului cu motor vor evolua într-un 
spectaculos concurs de obstacole și 
îndemînare. Printre concurenti — 
maeștrii sportului Cr. Dot ids, Traian 
Macarie și E. Seiler.

In tabăra
Discuții după un

băcăuanilor
meci de verificare

(3-0). Au 
Matei (3), 
Mocanii (2).

— BRAȘOV: 
namo București 
Tractorul Brașov 
(2-0). Golurile au 
înscrise de 
(3), Pîrcălab, Lucescu 
și Frățilă.
— BUȘTENI : Steaua 

— Combinata Petrolul 
șl Dinamo Pitești 2-1 
(1-1). Au înscris: 
Soo și Pantea pen
tru Steaua, Cîrciumă- 
rescu pentru Combi
nată. Petrolul — Di
namo Pitești 4-4 
(2-0). Autorii goluri
lor : Oprișan (4) pen
tru Petrolul, Kraus, 
Jercan, C. Radu și 
Dobrin (din 11 m) 
pentru Dinamo.

— FĂGĂRAȘ : Ra
pid — Chimia Făgă
raș 6-1 (4-1). Au
marcat: Dumitriu II 
(3), Neagu (2), Cior- 
noavă, respectiv, 
her.

și

Di-

6-0 
fost 

Naghi

Fe-

S-AU ÎNTORS 
TURNEU

Jucătorii de

DIN

la

C.F.R. Pașcani s-au 
întors din turneul 
întreprins în R.S.S. 
Moldovenească (unde 
au pierdut două me
ciuri și au terminat 
unul la egalitate) și 
își continuă pregăti
rile, sub conducerea 
lui Virgil Rizea. în 
lotul feroviarilor au 
apărut nume noi : 
Boroș și Marinescu 
(de Ia Dinamo Ba
cău), Baicu (Flacăra 
Moreni), Drăgan (Di
namo Victoria Bucu
rești), Anghel 
greșul Buc.), 
(Tractorul 
precum j__ „__
Blejușcă, Marțolea și 
Suciu. ___ 1
C.F.R.-ului nu mai fac 
parte jucătorii Bîr- 
găoanu, Brindușescu 
și Dadeș, care au 
primit dezlegarea.

(Pro- 
Per ju 

Brașov), 
și juniorii

Din lotul

NOUL 
AL

ANTRENOR 
SIDERURGISTU- 

LUI

Noul 
echipei 
Galati 
Rădulescu (fost la 
Grisul Oradea). în lo
tul gălățean au fost 
incluși doi juniori : 
Bungărdan si Didan.

alantrenor
Siderurgistul 

este Petrică 
(fost

VA INFORMAM...

Avalanșă de premii mari la Pronoexpres
Concursurile Pronoexpres se bu

cură de fiecare dată de succese din 
cele mai frumoase. Astfel, treeînd 
în revistă rezultatele concursurilor 
din ultimele luni cităm : la 26 apri- 

un premiu de 150.000 lei, la 
lei. 
Iei, 
lei, 
lei

lie -
3 mai —- un premiu de 100.934
10 mai — un premiu de 62.763
17 mai ;— un premiu de 86.272
5 iulie — un premiu de 76.947 
ș. a.

Dar în afara numeroaselor și 
portantelor premii în bani, Prono- 
expresi»! oferă — prin concursurile 
excepționale —- un mare număr de 
eîștiguri, în frunte cu autoturismele.

ifti-

Astfel, d., la începutul analul și pinii 
In prezent Pronocxpresul a distribuit 
74 autoturisme de diferite mărci și 
capacități: „Renault 16“. I iat 1300", 
„Moskviei 408“, „Renault 10 Major", 
„Wartburg l ux", „Renault Dauphine". 
„Skoda 1000 M. B.“, „Flat 850“ și 
„Trabant 601“.

Pentru a put'ea și dumneavoastră 
participa la unul din premiile oferite 
de concursul Pronoexpres de miercuri 
2 august 1967, depunefi-vă din vre
me buletinele.

Rubrică redactată de Administra
ția de stal Lolo-Pronosporl.

Printre dinamoviștii băcăuani, 
zilele trecute, după un joc- 
școală cu proaspăta promovată 
în categoria B Victoria Roman. 
Discuții... în jurul balonului.

— Ați „căzut" în final. Nu 
mai aveți suflu. Ați cedat ad
versarului aproape întreg tere
nul. Și se pare că nu... căldura 
era cauza „apatiei* voastre. 
(Prospețimea oaspeților de-a 
lungul celor 90 de minute voia 
parcă să confirme 
cu care echipa din 
fost învestită recent: 
al Moldovei).

Fără intenția de a 
noul antrenor

supratitlul' 
Roman a 

: Celtic —

se discul
pa, nou] antrenor dinamovist 
(fostul internațional Nicușor) ne 
spune:

—Sîntem Ia început de drum ! 
Iar după o secundă: afirmația 
mea poate părea paradoxală, 
dacă o raportați la finișul spec
taculos al echipei la sfîrșjtul 
campionatului trecut. Și, totuși... 
sîntem la început de drum 1 Și 
asta privit sub mai multe as
pecte. Mai întîi relația antre- 
nor-jucător; noi sîntem de-abia 
la primele întilniri. Și, deși cu
noșteam dinainte „valențele" vi
itorilor mei elevi, adevărata cu
noștință sau redescoperirea o 
fac de-abia acum în munca de 
fiecare zi. Am în vedere apoi 
structura lotului. In ultimul 
timp, noi am primit cîteva în- 
tărituri: Ene II, Ene Daniel și 
Nunweiller IV de la Dinamo 
București, Maghiar și Velicu de 
la Dinamo Victoria, David de 
la Dinamo Pitești. Omogeniza
rea unei echipe, cu acomodarea 
și integrarea noilor sosiți, cu 
micile „cedări" ale... gazdelor, 
sau cu concilierile reciproce 
în numele unei înțelegeri idea
le, presupune totuși ceva timp.

Și apoi nivelul pregătirilor: 
sîntem la inceput. Jocul de 
astăzi a fost cel de al optulea 
antrenament Important este că 
ne-am găsit „pulsul" și că bă
ieții au mare tragere de inimă.

— Ca orientare tactică, spre 
ce „formulă" înclinați ?

— In general, eu nu sînt 
pentru „linie" și nu acord mari 
virtuți „capcanei" (ofsaid) — 
formula de predilecție a echi
pei băcăuane în campionatul 
trecut. „Cred" mai mult în a- 
părările întărite (nu betonate). 
N-aș vrea să se înțeleagă prin 
asta că refuz spectacolul, sau 
renunț la demonstrația fotbalis
tică, dar e mai bine, pe cît po
sibil, să-ți ferești elevii de prea 
mari emoții. In acest scop vreau 
să-mi formez un om care să 
funcționeze fie ca libero în fața 
liniei, fie ca mfturâtor în spa
tele fundașilor centrali. De alt
fel, sistemul „1—4—3—3“, după 
părerea mea, ideal, dă o mai 
mare elasticitate echipei : al trei
lea mijlocaș sprijină atacul, 
prezintă un plus de siguranță 
în aoărare și reduce din „cor
voada" celor doi halfi. In orice 
caz, ideea mea tactică n-o s-o 
impun riguros dintr-un început, 
fiindcă nu vreau să-mi derutez 
jucătorii.

— Deși ar putea părea pre
matur (mai sînt trei săptămîni 
pînă 
lui), 
este

la începerea campionatu- 
am vrea să știm totuși care 
atmosfera ?
Există putină îngrijorare, 

mărturisest»1 Nedelcu. unul din
tre veteranii echipei, determi
nată de va'oarea noilor noștri 
parteneri (superiori, oricum). 
N-am vrea, ca prinși în horă 
să pieritem nasul. Oricum, nu 
le-ar prinde rău băieților noștri 
put’n mai multă... îndrăzneală.

Proaspătul echipier, Lică Nun
weiller, pe lîngă mărturisiri 
(„Mi-a fost foarte greu să-mi 
părăsesc clubul și... frații') face 
și promisiuni : „Voi juca așa 
de bine incit să se regrete pro
fund plecarea mea".

Antrenorul secund, Rădulescu, 
este un vizionar. A stabilit deja 
locul echipei sale în clasamen
tul de la sfîrșitul turului. Și, 
i-a rezervat un loc de invidiat 
(îi dorim ca prezumțiile sale 
optimiste, să se transforme, la 
timpul oportun, în certitudini). 
Cît privește programul imediat, 
el ne spune : „Credem ca peste 
două săptămîni, al doilea joc- 
școală să se termine contrar ce
lui de astăzi, în... ritmul în care 
a început".

N. MUȘCELEANU



De la trimisul nostru special la Moscova, VALERIU CHIOSE j lurOBld întBniSțiOnâl

CRONICARUL IN DILEMĂ de șah de la Salgotarjan
© Sub lumina salvelor de artificii © Le e greu campionilor I
© Miine — ziua de

Vineri, aproape de miezul nopții, 
bielele efemere ale focurilor de arti
ficii tnchelau festivitatea de deschi
dere a celei de a 4-a Spartachiade a 
popoarelor din U.R.S.S.? Închinată Ju
bileului jumătății de secol al Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Timp de aproape 4 ore, în fața tri
bunelor arhipline ale stadionului cen
tral iV. I. Lenîn” din Lujniki s-a 
desfășurat o frumoasă demonstrație. 
După un prolog alegoric, care a mar
cat momentele cele mal însemnate 
din existența de 5 decenii a statului 
sovietic, a luat cuvlntul K. T. Ma
zurov, președintele comitetului de 
organizare a Spartachiade!. El a urat 
sportivilor starturi încununate de 
succes, declarînd deschise întrecerile.

A urmat o Impresionantă demon
strație de masă. Peste 30 000 de spor
tivi șl sportive au prezentat exerciții 
de gimnastică, executlnd — cu vir
tuozitate — tablouri din activitatea 
de flecare zl a tineretului sovietic, 
în încheiere, cînd întunericul acope-

virf
succes. Primul a ieșit din cursă Mel
nikov, apoi Vinokurov și, in sflrșit, 
triplul campion al lumii Iakov Rîlski. 
Victoria în turneul final l-a revenit 
lui U. Mavlihanov. în timp ce N. 
Rakita a trebuit să schimbe aurul 
.mondialelor” cu bronzul Sparta- 
chiadei.

★
Nici pentatloniștll n-au acordat un 

respect prea mare Ierarhiilor presta
bilite. Primul loc a fost ocupat de 
E. Sdobnikov, care a concurat — pa
radoxal — In categoria „individuali”. 
El cîștigă pentru prima oară titlul 
de campion al Spartachladei și, tot
odată, al Uniunii Sovietice. La festi
vitatea de premiere, medalia l-a fost 
înmînată de către Sven Thoefelt, 
președintele Uniunii internaționale 
de pentatlon modern, prezent la Mos
cova în calitate de invitat de onoare.

★
Au fost stabiliți învingătorii In mai 

multe probe de natație (remarcabil

— timpul sprinterului Illcev : 53,9
sec. pe 100 m), ciclism, călărie, clteva 
ștafete atletice. Intră în întrecerile 
finale șahiștii, luptătorii șl haltero
filii. „Urmașii lui Hercule” au promis 
performanțe mari șl recorduri. La 
categoria grea, spre pildă, discuțiile 
se poartă In jurul fantasticei cifre 
de 600 kg. Vlasov și Jabotinskl au 
apărut vineri In fața moscovlțllor in 
două Ipostaze diferite. Primul, In 
calitate de comandant al parăzli spor
tivilor, cei de al doilea — ca stegar 
al delegației Ucrainei. Și, bineînțeles, 
Jabotinski a luat poziția de drepți la 
comanda lui Vlasov. Suporterii uria
șului din Zaporoje afirmă că în con
curs rolurile se vor inversa... Cu 
mult interes este așteptată și proba 
masculină de floretă, care are drept 
cap de afiș pe campionul mondial 
Puteatin. In fine, duminică va fi 
o zi de vîrf : întreceri la 16 ramuri 
sportive.

Grea dilemă pentru un cronicar I

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
în runda a 11-a a turneului Inter
national de șah „Memorialul Lajos 
Asztalos", oare se desfășoară la 
Salgotarjan, Bilek (Ungaria) a clș- 
tigat la Kavalek (Cehoslovacia), 
iar Csom (Ungaria) la Cobo 
(Cuba). Partidele Barcza (Unga
ria) — Flesch (Ungaria) și Sima- 
ghin (U.R.S.S.) — Barezay (Unga
ria) s-au încheiat remiză. Lide
rul clasamentului, Șamkoviol 
(U.R.S.S.), a întrerupt partida cu 
Datnlanovioi (Iugoslavia).

După 11 runde în clasament 
conduce Șamkovici cu 8 puncte 
(1), urmat de Bilek 7% puriste, 
Barczay și Simaghin cu cîte 7 p, 
etc.

rise cerul Moscovei, pe covorul sta
dionului a fost desenat din stegulețe 
fosforescente chipul Iul Lenln.

★
Ce s-a petrecut între timp în con

cursurile Spartachiade! ? Vii comen
tarii au stîrnit întrecerile de scrimă
și mai cu seamă proba de sabie. 
Echipa celor 5 campioni mondiali de 
la Montreal a avut de întîmpinat un 
greu asalt din partea {.neconsacrați- 
lor". Și, spre cinstea lor* mușchetarii 
fără... galoane au repurtat un mare

Atletul polonez Witold Baran ter- 
minind victorios una din cursele de 
S 000 m la care a luat startul In 
acest an.

Fota» fl.A.F. Varșovia

ACTUALITATEA

Corespondență specială din New York

CINE VA Fl „SUCCESORUL

LUI CASSIUS CLAY?
Cassius Clay, deși detronat din 

postura de campion al lumii de 
către WBA, continuă să se afle în 
centrul atenției atît la New York 
cît și în alte orașe ale S.U.A. 
Boxerul care nu a acceptat să facă 
serviciul militar pentru a lupta în 
Vietnam se bucură în prezent de 
multă simpatie din partea opiniei 
publice americane. Zilele trecute, 
Clay a cerut să i se aprobe să 
susțină un meci amical la Tokio 
în compania unui adversar pe care 
managerii urmau să-l desemneze, 
însă oficialitățile americane i-au 
interzis acest lucru. De ce ? Cassius 
Clay mai are de susținut o „con
fruntare* cu tribunalul din Hous
ton care l-a condamnat la 5 ani 
închisoare și 10 000 de dolari a- 
mendă. El va trebui să se apere 
din nou cînd va fi judecat 
recursul înaintat de avocații săi. 
„Pînă atunci va trebui să fiu... șo
mer* — a declarat Clay. „Aceasta 
— a continuat el — pentru că sînt

De pe pistele de atletism

de meserie boxer și nu mi se dă 
dreptul să-mi exercit profesiunea". 
„Trebuie să cîștig bani pentru 
a-mi plăti cheltuielile de judecată 
și avocații" — a subliniat Cassius 
Clay. Dar s-au ivit și alte aspec
te. Astfel. Clay a acceptat ofertele 
unor instituții de ajutorare a co
piilor săraci din mai multe state 
ale S.U.A. pentru a face o serie 
de demonstrații gratuite, urmînd ca 
încasările să fie alocate acestor 
fonduri, însă nu a obținut dreptul 
să apară în public și așteaptă re
cursul care va face lumină în acest 
caz unic în istoria boxului mondial 
profesionist.

Pînă atunci, managerii și orga
nizatorii se ocupă de meciurile 
„sferturilor* de finală care au ca 
punct final stabilirea „succesoru
lui” lui Clay. Se pare că primul 
care a luat o serioasă opțiune pen
tru a fi urmașul lui Clay este 
campionul olimpic de la Tokio, 
.Toe Frazier, care la Madison 
Square Garden din New York l-a 
ridiculizat pur și simplu pe cana
dianul George Chuvalo. Acesta 
din urmă n-a rezistat în fața „se
riilor* lui Frazier, fiind făcut 
K.O. tehnic în rundul 4. Canadia
nul, cu ambele arcade sparte și cu 
o fractură la maxilar, a trebuit să

Cu prilejul unul coneurs ue 
atletism desfășurat la Lahtl, spor
tivul finlandez Altti Alarotu a sta
bilit un nou record al tării sale 
in proba de săritura cu prăjina cu 

^performanța de 5,12 m.

man (Tzrael) 10,9; 200 m Mooy 
(Olanda) 22,4; 800 m Rotem (Iz- 
rael) 1:55.6,- lungime Saris (Olan
da) 6,70 m; triplusalt Heinsius 
(Olanda) 13,61 m; ștafeta 4x100 m 
Olanda 43,7.

ECHIPA feminină de atletism a

fie internat în spital. Specialiștii 
consideră că Frazier a obținut o 
remarcabilă performanță reușind 
să-I scoată din luptă pe rezistentul

Chuvalo, care nu pierduse niciodată 
înainte de limită, nici chiar în 
fața lui Clay. Frazier are 23 de 
ani, a fost măcelar și locuiește la 
Philadelphia. Aceasta a fost cea de 
a 17-a victorie consecutiva reali
zată de Frazier, neînvins ca profe
sionist. La 5 august este progra
mată întîlnirea Leotis Martin-jim- 
miy Ellis și apoi meciul Thad 
Spencer-Ernie Terrell. In seara de 
6 septembrie, la Frankfurt pe 
Main, singurul european acceptat 
în această competiție, vest-germa- 
nul Mildenberger, se va întîlni cu 
argentinianul Bonavena.

Din această afacere sportivă 
pentru succesiunea lui Clay cei 
mai mari beneficiari vor fi fără 
îndoială managerii și organizatorii. 
Ei au stabilit ea boxerii să pri
mească pentru fiecare meci o sumă 
fixă : 50 000 de dolari : restul în
casărilor (care de multe ori de 
pășesc 350 000 de dolari) la care 
se adaugă și drepturile de tele 
viziune revin acelora care exploa
tează talentul tinerilor pugiliști. 
Cea mai „nerentabilă* afacere o 
face însă Mildenberger care, nea- 
părîndu-și în termen titlul de cam
pion al Europei, a fost deposedat 
de centură.

PAUL WHITE

PE SCURT
ÎN LOCALITATEA suedeză 

Baastad a început un turneu in
ternațional de tenis la care par
ticipă jucători din Australia, Ita
lia, Olanda, S.U.A., Suedia și alte 
țări.

Dintre rezultatele înregistrate 
în prima zi a turneului se remarcă 
victoria obținută de Mulligan 
(Australia) asupra lui Emerson 
(Australia), pe care l-a învins cu 
7—5, 6—3, 6—4. Tom Okker (O- 
landa) l-a întregul cu 6—4, 2—6, 
7—5, 6—3 pe Eric Lundguist
(Suedia).

ÎNAINTEA ultimei runde a tur
neului final al campionatului mon
dial universitar de șah pe echipe, 
care se desfășoară Ia Harrachov, 
în clasament conduce U.R.S.S. su 
201/, puncte, urmată de Anglia eu 
191/, puncte, S.U.A. cu 19 puncte, 
Cehoslovacia și R.D. Germană cu 
171/j puncte, ROMÂNIA cu 17 
puncte etc.

PESTE 50 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul din Wroclaw 
la meciul dintre echipele Poloniei 
și U.R.S.S., disputat în cadru! eli
minatoriilor turneului olimpie de 
fotbal. Întîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de l—0 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor sovietîel. Unicul gol 
al partidei a fost înscris în minu
tul 59 de extrema dreaptă Cis- 
lenko.

• în campionatul de fotbal al 
U.R.S.S.: Dinamo Moscova — Nef- 
teanik Baku 2—0.

• Chemie Halle—Botev Burgas 
7- 0 (2—0).

• La Lima : Peru—Japonia 1—0 
(1-0).

ÎN SFERTURILE de finală ale 
probei de simplu bărbați din ca
drul concursului international de 
tenis de la Deauville, Newcombe 
(Australia) l-a învins cu 6—1, 6—-2 
pe Battegay (Franța), iar Pilicl 
(Iugoslavia) a dispus cu 6—3. 
6—4 de Kalogheropoulos (Grecia).

în semifinală, Newcombe îl va 
întîlni pe Pilici.

• ÎNTR-UN meci Internațional 
de polo pe apă desfășurat la Bar
celona echipele Spaniei și Aus
traliei au terminat la egalitate: 
4—4 (2—2, 0—0, 1—1, 1—1).

ÎN CADRUL turneului pe care 
îl întrerpinde în Ceylon, selecțio
nata de hochei pe iarbă a Indiei 
a susținut la Colombo două in- 
tîlniri cu reprezentativa țării 
gazdă. în ambele meciuri victori'1 
a revenit sportivilor Indieni : în 
primul cu 1—0, iar în cei de al 
doilea cu 4—0 (2—0).

ÎNTR-UN MECT contînd pentru 
campionatul Africii Ia volei, dis
putat Ia Tunis. reprezentativa 
masculină a Tunisiei a învins cu 
scorul de 3—0 (15—7, 15—1,
15—2) selecționata Libiei. învin- 
gătoarea acestei competiții se va 
califica pentru turneul final al 
J. O. de la Ciudad de Mexico. La 
întreceri mai participă echipele 
Algeriei și Guineei.

*
In cadrul unui concurs atletic 

•e a avut loc la Kiel, atletul vest- 
german Uwe Beyer a cîștlgat pro
ba de aruncarea ciocanului cu o 
aruncare de 67,96 m.

Suediei a învins cu 62—55 puncte 
selecționata secundă a Poloniei în 
meciul disputat la Mariestadt. Iată 
cîteva rezultate : 200 m : Wallgren 
(S) 24,3; suliță : Kaiisiak (P) 53,34 
m ; 400 m : Wallgren (S) 54,4; lun
gime : Warsocha (P) 6,14 m.
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*
într-un concurs de atletism dis-

CU PRILEJUL unui concurs de 
atletism desfășurat la Leningrad,

putat Ia Berlin, Renate Heldt a 
stabilit un nou record al R. D. 
Germane In proba de 100 m eu 
timpul de 11,4.

Proba de 100 m masculin a re
venit Iul Harald Eggers, cronome
trat cu timpul de 10,3, Iar cea de 
triplusalt Iul Jurgen Ruckborn cu 
16,12 m.
t *

Întîlnirea internațională de at
letism disputată la Amsterdam în
tre selecționatele de juniori ale 
Olandei și Izraelului s-a încheiat 
cu victoria tinerilor atleti olan
dezi, învingători cu 70—62 puncte.

Iată cîteva dintre rezultatele 
tehnice înregistrate: 100 m Vei-

atletul sovietic Romuald Klim a 
aruncat ciocanul la 70,90 m. Re
cordul lumii este de 73,74 m și 
aparține maghiarului Szivotski.

ÎNTÎLNIREA internațională de 
atletism disputată la Atena între 
selecționatele de juniori ale Gre
ciei și Izraelului a fost ctștigată 
de tinerii sportivi greci cu 87—68.

Iată cîteva rezultate: 400 m s 
Tombaides (Grecia) 48,9; lungime.- 
Baraktiaris (Grecia) 7,04 m ; suliță: 
Sigora (Izrael) 61,76 m; 200 m : 
Dirinis (Grecia) 22,3; 800 m :
Vishnitzer (Izrael) 1:56:2; triplusalt: 
Daraktiaris (Grecia) 14,84 m ; disc : 
Agloupas (Grecia) 44,14 rr;.

CRITERIUL EUROPEAN 
PENTRU JUNIORI 

LA TENIS DE MASA

Localitatea Vejle din 
Danemarca, situată la 
cca 210 km depărtare de 
Copenhaga, va găzdui, 
începînd de mîlne, între
cerile din «adrul crite
riului european pentru 
juniori și junioare la 
tenis de masă. La startul 
competiției vor fl pre- 
zenți o serie dintre cei 
mai buni Jucători din 
numeroase țări de pe 
continent, care să nu fi 
împlinit însă 18 ani 
(născut! după 1 Iulie 
1949).

Tara noastră va fl re
prezentată de următorii

sportivi: Carmen Crișan, 
Roberta Toma, Maria 
Corodi și Adrian Siman- 
dan, Șerban Doboși, Cor
nel Macovei. Antrenorul 
echipelor este Andi Ar- 
deleanu. Formațiile noa
stre pleacă spre Copen
haga în cursul zilei de 
astăzi.

HOCHEISTII ROMANI 
INVITAȚI IN CANADA

Pe adresa Federației 
române de hochei și 
patinaj a’ sosit invitația 
oficială adresată echipei 
noastre reprezentative 
de hochei pe gheată de 
a participa la un turneu 
de 10 sau 11 jocuri in 
Canada.

Turneul va avea Ioc 
între 1 și 21 decembrie, 
avînd înscris în itinera- 
riu mai multe localități- 
Primul joc va avea loa 
în orașul Newfoundland.

JOCURILE 
PANAMERICANE

MONTREAL 29 (Ager- 
pres). — La Winnipeg 
au continuat întrecerile 
Jocurilor Panamericane, 
în turneul de fotbal, se
lecționata Mexicului «on- 
ducea cu scorul de 3—0 
în fa(a eshipei Colum
biei în minutul 82, ci nd 
jocul s-a întrerupt.

în turneul de hochet 
pe iarbă s-au înregistrat 
următoarele rezultate s

Mexic — Bermude 3—0; 
Canada — S.U.A. 3—1.

La scrimă, proba de 
floretă (masculin) pe e- 
chipe a revenit repre
zentativei Argentinei, 
urmată de echipele 
S.U.A. și Cubei.

în turneul masculin 
de baschet Argentina a 
dispus de Cuba eu sco
rul de 65—64 (31—32),
iar Mexic a învins au 
80—76 (40—39) Canada.

în partida pentru locu
rile 3—4 din cadrul tur
neului de tenis (dublu 
bărbați), perechea Olve
ra — Guzman (Ecuador) 
a dispus cu 6—2, 4—6,
10—8, 4—6, 6—3 de su
plul american Ashe — 
Fitzgibbon.
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