
SIDERURGISTUL
MOTOR ZWICKAU (RD.G.)

1-0 (0-0)
GALAȚI, 2 (prin telefon).— 

S'iderurgistul a obținut azi o 
victorie foarte frumoasă, 
prestînd un fotbal de exce
lenta calitate și dînd supor
terilor echipei speranța că 
în campionatul care Va 
începe peste puțin timp fot
baliștii gălățeni vor reuși ceea 
ce n-au izbutit în cel trecut... 
Tn partida cu Motor Zwickau, 
cîștlgată cu 1—0 (0—0) prin 
golul marcat de Stănescu în 
min. 64, Siderurgistul a avut 
superioritatea în special în 
repriza secundă.

ST. CONSTANTINESCU și 
T. SIRIOPOL-coresp.

Politehnica Timișoara
Echipa vest-germană de hand

bal Phoenix din Essen, care în
treprinde un turneu 
tră. a j'ucat ieri la 
Politehnica. Meciul 
tat, cu multe faze 
realizate de ambele

Punctele

in țara noas- 
Timișoara cu 
a fost dispu- 
pe contraatac 
formații,

timișorenilor le-au
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realizat Guneș 8, Stențel 5, Ivan 
3, Sabo 3, Fuchs și Sauer, iar 
cele ale oaspeților Wisnewski 8, 
Saltz.mann 6, Krammer, Egelhart 
și Becker.

P. ARCAN — coresp. principal

Campionatul republican de călărie-obstacole

Astăzi dimineață, la .Tineretului' — primul start în întrecerile campio
natelor republicane de juniori. Pe baza haremurilor stabilite de federația de 
specialitate, care au constituit (la unele probe) o serioasă triere în rîndul tine
rilor înotători, secțiile fruntașe din întreaga țară au înscris pe listele de parti- 
cipanți peste 250 de sportivi. Aceștia își vor disputa timp de 4 zile tricourile 
de campioni la juniori mari și mici.

Pe programul primei zile de întreceri figurează probe interesante, cum ar 
m mixt și ștafeta 
de vîrstă. Seriile 
ora 9,30, iar fina-

fi cele de 100 m liber, 1OO m bras, 200 
de 4x200 m liber, la toate categoriile 
vor avea loc în cursul dimineții, de la 
Iele după-amiază de la orele 18,30.

constitui

■ Intr-un concurs amical susținut de 
tători în compania unei selecționate a 
schaft din Leipzig, s-au înregistrat două 
republicane: Zita Erdeli (12 ani) 1:15,4 la 100 m spate și 
Edda Schuller (16 ani) 1:07,6 la 100 m liber. în același 
concurs. Carmen Cehanzuc (13 ani) a egalat recordul re
publican al probei de 50 m liber cu timpul de 31,5 s.

Reprezentativa masculină 
de tineret a țării 

a plecat in Cehoslovacia

tinerii noștri îno- 
clubulul Wissen- 

noi recorduri

Pentru marele concurs 
de astăzi, canotorii iei mal 
tineri (juniorii) s-au pregă
tit încă din iarnă. De la 
bac I Atunci, o dată cu 
primele rame, cu primele 
vîsle trase prin fața oglin
zilor cu .dispozitive' se
crete de corectare a miș
cărilor, atunci s-a dat star
tul — neoficial, se înțelege,
— în mult așteptatele în
treceri care încep azi: 
finalele campionatelor re
publicane de canotaj pentru 
juniori.

Cei sare au reușit la 
examenul de punctualitate 
și efort impus de bac, au 
ieșit apoi pe pistele înso
rite ale Herăstrăului, Begăi 
sau Mureșului. Primele 
concursuri, primele emotlt, 
primele trieri... Cele mai 
bune echipaje participă 
după aceea la „zone". Din 
nou emoții 1 La sfîrșitul 
fiecărei curse, neobositele 
bărci cu motor ale arbi
trilor cronometrori aduc 
.timpii". Juriul concursu
lui anunță echipajele clu
burilor și asociațiilor spor
tive care s-au ealificat 
pentru .finalele* de juni
ori. Notăm cu satisfacție: 
peste 200 de sportivi !

Deci, peste 200 de ju
niori și junioare — repre
zentanți ai secțiilor nauti
ce din Timișoara, Arad, 
Tg. Mureș, București. Cluj
— vor lua astăzi startul în 
finalele campionatelor re
publicane de canotaj pen
tru juniori. întrecerile, ca 
și emoțiile, se vor ...desfă
șura pe lacul Snagov. după 
următorul program : 
august, de la ora 
riile. După-amiază, 
ora 18, recalificările, 
sfirșit, mîine, vineri 4 
gust, de la ora 15,30, 
nalele I

Începînd de astăzi și pînă 
luni se va disputa la 
Craiova etapa a II-a a cam
pionatului republican de 
călărie — obstacole. La în
treceri 
tivi de 
reștene 
Știința, 
cluburile 
sportive din Craiova, Plo
iești, Sibiu și din alte lo
calități. Competiția pre
zintă un interes deosebit,

loc la
vor lua parte spor- 
la cluburile bucu- 
Dinamo, Steaua și 
precum și de la 

și asociațiile

deoarece 
selecție în vederea formații 
loturilor republicane pentru 
concursul hipic internațio
nal ce va avea
Lugoj între 11 și 13 au
gust.

Iată programul etapei : 
JOI : categoria semiușoară : 
VINERI: categoria ușoară; 
SIMBÂTĂ: categoria mij
locie ; DUMINICA : proba f 
pe echipe și proba rezer
vată fetelor ; LUNI : proba

rezervată juniorilor pina 
la 16 ani și proba rezer
vată juniorilor pînă la 18 
ani.

In clișeu : Oscar Recer (Di
namo București), unul dintre 
favoriții 
Craiora.

întrecerilor de la

Foto : V. Bageac

Tinerele baschetbaliste 
pleacă in Bulgaria

Junioarele (ării noastre pleacă astăzi in Bulgaria, la Silistra, 
unde vor participa la campionatul balcanic rezervat acestei 
categorii de baschetbaliste. Echipa română, ca și cele ale 
Iugoslaviei și Bulgariei, participante și ele la întreceri, sus
ține cu acest prilej ultima verificare înaintea celei de a doua 
ediții a campionatului european, programat între 16—27 
august, în Sardinia. Lotul este alcătuit din: Oltca Chelaru, 
Angelica Tița, Elena Mareș. Maria Nedelca. Rose-Marie 
Milialra, Floarea Trandafir. Suzana Szabados, Gabriela For- 
dea, Francisca Seifert, Iudith Farcaș, Liliana Popescu și Vio
rica Balai. Antrenori: Gr. Avachian și Gh. Roșu; arbitru: 
A. Berger.

Ieri seara, echipa reprezen
tativă masculină de tineret a 
țării noastre a părăsit Capi
tala. plccînd în Cehoslovacia, 
în vederea jocurilor pe care 
le va susține în zi lele de 
4—7 august la Visne-hagy și 
Svit. Au făcut deplasarea ur
mătorii 12 voleibaliști: Rauch, 
Cristian, Ardeleanu, Tăriăsescu, 
Nil van, Rouă, Armion, Mo- 
culescu, Oros, Neuman, Cur- 
teunu și Dumânoiu^

Șahiștii juniori și-au desemnat
campionii pe anul 1967

La Miercurea Ciuc s-au dis
putat campionatele republi
cane destinate juniorilor.

Finala băieților a fost ciș- 
tigată detașat (9V« puncte) 
de Valentin Stoica din Bucu
rești. Acesta este și un exem
plu de îmbinare fericită a in
teresului pentru șah cu pasiu
nea pentru studiu : înaintea 
disputării finalei, el a reușit 
la concursul de admitere în 
Institutul politehnic din 
București eu media 9,80. In 
clasament urmează : A. Solo
mon (Reghin) 8. M. Tratato- 
vici (Tecuci), 7. A. Peev 
(Cluj). V. Grozav (Timișoara) 
6'/«. N. Doroftei (Suceava), F.

Stoenescu (București) S*(i. 
Isachievici (Bacău). I. Biries- 
cu (Timișoara) 4'/e, P. Teodo
rescu (Brașov) 3*/î. D. Ro- 
maniuc șj 1. Armaș (ambii 
din București) 2‘/i puncte.

La fete a ctștigat Marga
reta Juncu 
campionul 
reta Juncu 
cursul fără 
partidă. Pe 
clasat Florica Niculescu (Bucu
rești). urmată de Tatiana To- 
moșoiu. 
Bogdan, 
(toate 4

O zi... plină pe unul din. ștran
durile naturale din apropierea ora
șului Baia Mare.

Foto: N. Tokacec

Trimisul nostru special. HRISTACHf NAUM, ne transmite

din Cluj. Ca și 
băieților. Marga- 
a terminat con- 

să fi pierdut vreo 
locul secund s-a

Doina Negroiu, Lia 
Ana Maria Murata 

din București).

T. NICOARA

prin telefon :

ASTĂZI SE DĂ STARTUL 
ÎN ÎNTRECERILE

/V

PREMIULUI OLIMPIC
Campionatul republican de polo juniori

JOCURI FRUMOASE ÎN PRIMA ZI
La piscina olimpică clin parcul spor

tiv Dinamo s-a deschis ieri a 13-a filă 
a campionatului republican de polo 
pentru juniori. Ea așteaptă imaculată 
pînă duminică la prînz, cînd se va în
scrie numele echipei campioane.

Intr-o ambianță de deplină sărbătoa
re, ceremonia de deschidere a creat 
primele emoții tinerilor poloiști. Evi
dențiem astfel buna organizare a com
petiției (în prima zi) asigurată de Fe
derația de natație, cu contribuția clu
bului Dinamo. Un calificativ pozitiv 
poate primi Colegiul centrai al arbitri
lor, care a desemnat pentru conducerea 
partidelor jucători componențl ai lotu
lui național de seniori. Exigența șl 
competența lor tehnică au evitat cunos
cutele șl repetatele manifestări de in
disciplină ale multor jucători. El au 
ajutat cursivitatea fazelor șl reușita ce
lor trei spectacole. Păcat că n-au avut 
ecusoane 1

RAPID — C. S. ȘCOLAR 4—3 (0—0, 
1—1, 0—1, 3—1), Ca și cînd n-ar fi jucat 
niciodată între ele, cele două echipe 
s-au „studiat" timp de aproape 8 mi
nute. Dinamizarea jocului a început 
abia în a doua repriză, la o „recipro
citate" de 4 m (în urma celor 6 puncte 
de penalitate) care s-a soldat cu go
luri : 1—1. în min.11,54 Jorăscu (C.S.Ș.) 
marchează prlntr-Un splendid șut de

s.

de joc aparțineIa 8 m. Ultimul sfert __  ___ ,
campionilor Capitalei care înscriu de 
3 ori prin Rizea (R) și Olah (C.S.Ș.). 
A arbitrat foarte bine ’

PROGRESUL — CRIȘUL 
6—0 (J—0, 2—0, 1—0, 2—0). Campionii zo
nei de nord nu au putut face față 
tempo-ulul de joc susținut de juniorii 
bucureștenl. Jucătorii Crișulul fiind de
ficitari la capitolul fizic, tehnic și în 
special tactic (acționînd la " " 
în atac șl la „urmărire" în 
fost depășiți cu ușurință. 
Munteanu (3), Fîrșirotu (2) 
A condus degajat Kroner.

STEAUA — POLITEHNICA CLUJ 
9—2 (2—0, 2—0, 3—1, 2—1). După cum 
arată și scorul, stellștil au făcut o de
monstrație de polo. Ei au înotat în 
permanență cu legătură „ca pe sfoară" 
între toți partenerii, atît în atac cît 
șl în apărare. Buni mînuitori al mingii, 
cu fantezie tactica și cu precizie în 
numeroasele aruncări la poartă, bucu- 
reștenli au pus în mare dificultate e- 
chipa clujeană. Juniorii de pe Someș 
au meritul că au jucat deschis șl nu 
s-au pretat la tactici defensive. Reali
zatorii punctelor : Frîncu (4), Popescu 
(2), Teodorescu (2) , Teodor (1) de la 
Steaua, Dobaru șl Crăciunescu pentru 
învinși. A arbitrat fără greșeală căpi
tanul echipei naționale A. Zahan.

C. Mârculescu. 
ORADEA

„întîmplare" 
apărare) au 
Au înscris : 
și Grozuță.

Luptă acerbă pentru balon... Fază 
din jocul Rapid — C. S. Școlar.

BERLIN, 2. — în apro
piere de Berlin, la apro
ximativ 50 km, se află 
localitatea Liibben, deve
nită în aceste zile o ade
vărată .universitate" a 
ciclismului amator. Aici se 
vor da,- timp de 4 zile, la 
cel mai înalt nivel, exame
ne de absolvire a pregălirii 
pentru campionatele mon
diale de fond, ultima e- 
tapă înaintea Jocurilor 
Olimpice programate în 

.1968 la Ciudad de Mexico. 
'' Se află aici reprezenta
tivele Cehoslovaciei, Da
nemarcei, Olandei, Italiei, 
Poloniei. României și R. D. 
Germane, cu toate ani
mate de dorința de a obți
ne o performantă care să-l 
decidă pe selecționeri tn a- 
cordarea .certifieatulul de 
participare la C.M.*. Cîte 
vor reuși ? Este greu de 
prevăzut. Sînt programate 
3 probe în decurs de 4 zile:
3 august — cursa de 190 
km contratimp pe echipe,
4 august — criteriu de 70 
km și 6 august — cursă

de fond pe 170 km. Trase
ele sînt foarte dificile si 
vor solicita Ia maximum e- 
forturile rutierilor.

Echipa României a sosit 
miercuri după-amiază la 
Berlin, cu avionul. De aici 
s-a deplasat la Lubben 
pentru a lua contact cu at
mosfera care precedă star
tul competiției dotată cu 
-Premiul olimpic". Antre
norul Nicolae Voistt a a- 
cordat credit echipei care, 
vineri pe șoseaua Bucu
rești—Pitești, a ocupat pri
mul loc în .Cupa orașului 
București" în proba de 100 
km contratimp cu promi
țătoarea performantă de 
2h 12:56. Așadar, mîine 
(n.r. astăzi) vor iua star
tul în prima probă alergă
torii Emil Rusii, Constantin 
Griqore, Gabriel Moiceanu 
Si Ion Ardeleana. Așteptăm 
cu emoție evoluția repre
zentativei noastre în a- 
ceastă nouă confruntare 
internațională, ultima dina
intea campionatelor mon
diale.



Din (uvintul participanților la Conferința pc (era
STELIAN IONESCU

vicepreședinte al Uniunii naționale a cooperativelor

agricole de producție

în încheiere, vorbitorul a 
spus: Ascultînd Salutul adre
sat Conferinței de conducerea 
de partid și de stat, precum și 
Raportul prezentat, ne dăm 
seama că măsurile care vor 
fi stabilite aici vor duce la

î m bunătăți rea ac tivi tă ț ii spor
tive din țara noastră.

în ce ne privește pe noi, 
lucrătorii din domeniul turis
mului, vom sprijini cu toată 
însuflețirea mișcarea sportivă.

in Salutul Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și Consiliu
lui de Miniștri au fost a- 
preciate rezultatele obținute 
de mișcarea sportivă. Printre 
aceste succese sînt de remar
cat și rezultatele obținute în 
dezvoltarea sportului la sate.

După ce a subliniat une
le din aceste realizări, vor
bitorul a arătat că în mul
te cooperative agricole ac
tivitatea sportivă cuprinde 
un număr încă mic de ti
neri, competițiile se desfă
șoară sporadic, neorganizat, 
fără să aibă un caracter 
sistematic și atractiv.

Considerăm justă măsura 
ca la sate activitatea sportivă 
să fie, în viitor, organizată 
de U.T.C. prin asociațiile 
sportive sătești. în felul a- 
cesta, organizațiile de tine
ret vor avea un vast cîmp 
de activitate într-un dome
niu specific tineretului, că
ruia îi este proprie dorința 
de a face sport, de a-și 
manifesta curajul și dîrze- 
nia, atribute și — în ace
iași timp — calități ce tre
buie cultivate prin organiza
țiile urc.

Considerăm, de asemenea, 
necesară coordonarea efor
turilor tuturor cooperative
lor agricole de producție, 
întreprinderilor agricole de 
stat, sfaturilor populare și 
școlilor pentru dezvoltarea 
sportului la sate. Asigurăm 
organizațiile de tineret că 
vor avea in acest domeniu 
un sprijin esențial din par
tea conducerilor C.A.P. Este 
binevenită indicația ca la 
sate să se acorde mai mul
tă atenție extinderii sportu
rilor tradiționale cum sînt 
trînta: oină, luptele, aler
gări'e. călăria . organizării 
unor concursuri de înot, 
schi. șah. tir. popice, fotbal, 
volei : precum și dezvoltării 
prin toate mijloacele a tu
rismului. ca formă impor
tantă de educare patriotica 
a țărănimii.

La sate sînt toate condi
țiile pentru ca mișcarea 
sportivă să capete un ca
racter mai organizat, ca a- 
c-esteia să i se creeze un 
cadru mai larg. Organiza
rea frecventă a campionate
lor pe asociații, a întreceri
lor dotate cu cupe, a con
cursurilor pentru Insigna de 
polisportiv va stimula inte

resul tinerilor, îi va face să 
îndrăgească sportul. Atît în 
activitatea sportivă de 
masă, cît și în cea de per
formanță, un accent deo
sebit va trebui pus pe a- 
tragerea tinerelor fete, care 
în multe cooperative for
mează, majoritatea tineretu
lui sătesc.

Considerăm că în anumi
te cooperative agricole — 
care dispun de condiții —- 
pot lua ființă asociații spor
tive pentru performanță, iar 
pe măsura dezvoltării acestor 
condiții, a creșterii, expe
rienței, a asigurării cadrelor 
se vor putea organiza clu
buri sportive raionale cu 
secții pe ramură de sport.

O problemă deosebit de 
importantă pentru dezvolta
rea mișcării sportive la 
sate o constituie asigurarea 
bazei materiale. Consiliile 
de conducere ale coopera
tivelor vor sprijini organi
zațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive în amenajarea prin 
muncă patriotică a unor 
baze sportive simple, cu 
cheltuieli mici, folosindu-se 
resursele existente în uni
tăți, anumite terenuri im
proprii pentru agricultură 
etc. Totodată, uniunile coo
peratiste se vor îngriji ca 
în raport de posibilitățile 
existente — și ținînd seama 
de necesități — o anumită 
parte din fondul social-cul
tural al cooperativelor agri
cole de producție să fie alo
cat pentru dezvoltarea ba
zei materiale a asociațiilor 
sportive, în așa fel îneît să 
se asigure într-un timp 
scurt condițiile necesare 
practicării sportului de către 
un număr cît~ mai mare de 
tineri. Eforturilor materiale 
care se lac pentru crearea 
acestor condiții vor trebui 
să le corespundă rezultate 
cît mai bune in activitatea 
sportivă.

Printr-o colaborare efec
tivă. printr-o preocupare 
susținută putem imprima 
mișcării sportive de la sate 
un caracter organizat. cu 
adevărat de masă, contri
buind. astfel, prin dezvolta
rea fizică, intelectuală și 
morală a populației sătești 
la realizarea sarcinilor im
portante puse de partid în 
fața agriculturii coopera
tiste.

ing. ION DUMITRESCU
vicepreședinte al F. R. Fotbal

Meciul de la Zurich a 
constituit picătura care a 
făcut să se reverse paha
rul. Și sînt în totul de a- 
cord cu criticile ce s-au 
formulat. Ce avem de fă
cut ? în primul rînd, să nu 
rcpeităm greșelile comise. 
Atenția principală trebuie 
îndreptată spre copii și ju
niori. Trebuie să ajungem 
la un număr de 150 000 de 
copii, care să joace fotbal, 
așa cum s-a arătat și în Ra
portul prezentat la Confe
rință. Pentru ca să dispară 
cit mai repede concepția 
acelor jucători care se cred 
„senatori de drept" în e- 
chipe, este necesară o uriar 
șă rezervă de fotbaliști ta- 
lentați, bine pregătiți. Si
tuația din ajunul meciului 
cu Italia a fost pe cit de 
nesatisfăcătoare, pe atit de 
elocventă. Problemele care 
stau în fața noii conduceri 
a F.R. Fotbal sînt dificile, 
dar nu de nerezolvat. Șl 
oei ce iubesc acest sport 
vor munci cu abnegație 
pentru ari face să renască 
ea pasărea Phoenix din pro_ 
pri.a-i cenușă.

Așa cum am spus, ne 
vom ocupa de copii, selec- 
ționindu-i pe cei mai buni 
dintre cei buni și alcătu
ind echipe valoroase, unde 
instruirea să se facă la 
cel' mai inalt nivel.

Pe scara valorilor vor ur
ca numai acei ce vor do
vedi dragoste, seriozitate și 
o înaltă calificare de fotba
liști. Vom pune capăt di
letantismului, la antrenori 
ca și la jucători. Pe prim 
plan deci, exigență, exigen
ță, exigență.

în Raportul prezentat, 
precum și în proiectul de 
Rezoluție sînt prezentate 
unele măsuri atît pentru pe
rioada imediată, cît Și pen
tru viitor.

Este necesar ca noua con
ducere a federației să aibă 
sprijinul maselor largi de 
sportivi și iubitori ai fot
balului, pentru a realiza 
ceea ce dorim toți — un 
fotbal de bună calitate. Clu
burile să devină unități de 
bază și pepiniere de creș
tere a jucătorilor. Ele tre
buie să se conducă după 
regulamente precise, în 
care să- se reglementeze ra
porturile dintre jucători și 
cluburi, să fie stipulate 
drepturile și îndatoririle 
ambelor părți.

Toate cele expuse mai 
Înainte și încă multe altele 
rint prevăzute in plunul 
nostru de măsuri ; ne vom 
strădui să le dăm viață 
pentru a asigura ridicarea 
calitativă a fotbalului ro
mânesc.

facem, pentru activitatea 
imediată ? După părerea 
mea — și aci mă adresez 
tovarășului Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, cerîndu-i sprijin 
— noi avem încă multe 
cadre, activiști și cadre de 
instruire, profesori de e- 
ducație fizică, medici, care 
manifestă însă rezerve 
cînd e vorba să lucreze în 
domeniul educației fizice și 
sportului. în timp ce eu, 
inginer, am primit sarcina 
să lucrez pentru sport —

și mă străduiesc să fac 
treabă după posibilitățile 
mele — unii absolvenți 
ai Institutului de cul
tură fizică preferă să 
iacă alte munci, deși au 
suficientă competență să 
conducă activități sportive, 
să lucreze pentru perfor
mantă. Trebuie să punem 
capăt o dată pentru tot
deauna acestei situații, astn, 
fel ca tot mai mulți spe— 
cialiști să contribuie lari 
progresul sportului rouâ»’ 
nesc.

IOAN STOICA
secretar al clubului sportiv Industria sirmei Cimpia Turzii

în Raportul prezentat la 
Conferință s-au ridicat 
probleme importante, care 
se referă la activitatea 
cluburilor sportive, aces
tea avînd un rol de bază
în creșterea performanțe
lor sportive. Clubul nos
tru, de pe lingă uzinele 
Industria sirmei” din Cîm- 

se ocupă de 
activității de

VIRGIL ATANASIU

pia Turzii, 
organizarea 
masă și de performanță, 
el fiind club profilat pe 
activitatea sportivă din u- 
zină. Din experiența acu
mulată pînă in prezent se 
desprinde concluzia că a- 
ceastă formă de organiza
re este bună, intrucît a 
reușit să atragă și condu
cerea întreprinderii și or
ganizațiile de masă la re
zolvarea problemelor acti
vității sportive.

Lărgirea atribuțiilor clu
burilor, obținerea unei mai 
mari independențe a aces
tora va dezvolta inițiativa 
in rezolvarea multiple
lor probleme pe care 
le ridică activitatea spor
tivă de masă și de

De aceea, 
îh 
la

maestru emerit al sportului — campion mondial de tir

PETRACHE TROFIN
vicepreședinte al Oficiului Național de Turism

Import ante; doeuiuente de 
partid și de stai au scos în 
evidență necesitatea unei legă
turi cit mai strînse între mișca
rea sportivă ?i activitatea tiv- 
ririlieiL. Fe această linie. Uniu* 
nea Cultura- Fizică și Sport 
și Oficiul Național de- Turism 
au colaborat încontinuu pen
tru lărgirea baeei de ian săi a- 
sportului și turismului, agen
țiile și filialele O.N/R mate
riali zi nd inițiativele cercurilor 
turistice* din asociațiile’ spor
tive prin organizarea de ex
cursii în cele mai pitorești re
giuni ale țării, iar organizațiile 
sportive angrenînd pe turiștii 
a fia ți în diferitele stațiuni de 
odihnă în întreceri sportive. 
Colaborarea s-a dovedit rod
nică și în- ceea ce privește asi
gurarea materială a sportului 
în stațiuni, popularizarea spor
tului și turismului prin acti
vitate editorială, excursii spe
ciale la marile manifestări 
sportive etc-

Dar, fără îndoială, activita
tea sportivă și turistică dispune 
Jncă de mari posibilități de 
dezvoltare.

O dată cu creșterea nive*- 
Ifilui de trai al oamenilor, 
muncii, este necesară aborda
rea unor forme de turism mai 
variate și mai complexe, mai. 
atractive și adaptate necesită
ților și posibilităților actuale. 
In lumina acestor necesități 
se impune îmbogățirea conți
nutului excursiilor turistice de 
masă, iară a fi omise cerin
țele inerente ale formei ce tre
buie să o îmbrace o acțiune 
luiâslicăi care presupune re-

creere. incursiune în mijlocul 
naturii și îmbogățirea cuno
ștințelor despre operele istorice 
și culturale ale poporului nos
tru. Nu trebuie să’ pierdem 
din vedere eă turismul est Hi
de fapt o formă sportivă com
plexă, care antrenează cetă
țeni de? diferite? vîrste. ceea ce 
reclamă^ or permanentă preocu
pare a tuturor* organizațiilor 
de- iirasăv sportive*, și turistice, 
pentru împletirea acțiunilor a- 
«estora intr-o activitate cotnu» 
nă. De aceea, mobilizarea lar
gă- a oamenilor muncii de la 
orașe și sate, a tineretului din 
școli și facultăți la practica
rea sport ului și turismului tre
buie să constituie obiectul 
unei strînse colaborări dintre 
sindicate, organizațiile U.T.C., 
asociațiile sportive și Oficiul 
Național de Turism.

După ce a arătat cîteva. din 
măsurile ce se vor lua pentru 
dezvoltarea turismului, îndeo? 
sein în stațiunile balneo-cli- 
materice (vara și iarna.), vor
bitorul, s-a referit la dezvolta
rea turismului automobilistic, 
una din formele de turism de 
mare perspectivă. înființarea 
Automobil Clubului Român a 
creat premisele dezvoltării în 
ritm susținut’ a acestei forme 
de turism și în țara noastră. 
A.C.R. a prevăzut în planul 
său de activitate organizarea 
de raliuri locale, naționale și 
internaționale. Reușita promo
vării turismului automobilistic 
va fi determinată de realizarea 
unei colaborări, și în acest 
domeniu, între organizațiile 
sportive și filialele A.C.R.

Vă rog să-mi permiteți 
ca, de la această tribună a 
Conferinței pe țară, să ex
prim adînoa recunoștință 
partidului pentru condiții 
ile excepționale asigurate 
sportivilor noștri în vede
rea obținerii 
manțe sportive

Ca urmare 
condiții și a 
permanent’ și 
primit din partea antreno
rilor mei, a federației și 
a clubului Steaua, am reu
șit să obțin în ultimul 
campionat mondial meda
lia de aur și recordul lu
mii la proba de pistol vi
teză.

Acesț succes nu este în- 
tîmplător și el se adaugă 
numeroaselor medalii și 
titluri obținute de trăgă
torii români in divei se 
competiții internaționale 
de amploare.

Performanțele noastre 
confirmă bogata și valo
roasa tradiție a cirului ro

de perfor- 
superioaie. 
a acestor 
sprijinului 
competent

mânesc, confirmă locul 
fruntaș deținut în lume de 
școala românească de tir.

Consider că succesele re
marcabile înregistrate de 
oamenii muncii în toate 
domeniile trebuie să ne 
însuflețească mai mult pe 
noi, cei care ne desfășurăm 
activitatea și pe linia spor
tului de performanță.

Salutul Comitetului Cen
tral al P.C.R. și Consiliului 
de Miniștri adus Confe
rinței noastre trebuie să 
constituie un imbold pen
tru noi toți, pentru a face 
loc calității în munca pe 
care o desfășurăm zi de 
zi. - ■

Iată de ce, îi asigur pe 
participant» la această 
importantă dezbatere a 
problemelor mișcării spor
tive că atît eu cît și tova
rășii mei nu vom preeui 
peți nici un efort pentru 
ca ia J.O; din Mexic tri
colorul românesc să flutu
re din nou pe cel mai 
inalt catarg.

de
performanță, 
susțin ideea cuprinsă 
Raport 
această

Totodată, preluarea 
tivității sportive de masă 
și de performantă din în
treprinderi de către sindi-

cu 
problemă.

privire

ac-

cate, care vor fi ajutate 
de organizațiile U.T.C., 
poate să ducă la înviorarea 
activității și la un viitor 
progres vizibil, motiv pen
tru care susțin măsurile 
preconizate în acest sens. 
Ci-ed oă în acest fel vom

reuși să eliminăm forma
lismul încă existent în ac*., 
tivitatea sportivă de masa, 
să înlocuim acele forme 
de practicare a exerciții..' 
ilor fizice care au deve—i 
nit rigide, neatractive, cu î 
altele a căror eficiență să 1 
se icflecte în atragerea 
pe terenurile de sport a j 
cit mai multor muncitori*,' ț 
a. tuturor- tinerilor dim^ 
uzina noastră. Folosind ' 
mai bine rezervele io*’ 
cale și ocupîndu-ne mai 
activ deeît pină acum? 
de cei peste 600 de elevi 
ai școlii profesionale de 
pe lingă uzină, vom asi
gura o bază de masă mai 
largă pentru promovarea, 
unor elemente talentate în‘] 
sportul de performanță, în ț 
care și noi ani obținut uh| 
nele rezultate bune la box, , 
volei, popice, handbal șid 
tenis de cîmp.

Este binevenită măsura j 
ca în viitor să existe mem
bri ai asociațiilor și «hi- i 
burilor sportive. Aceasta j 
ne va ajuta să cîștigămîn i 
sprijinul activității sporii* . 
ve mai mulți oameni pa
sionați, care să activeze 
intens pentru unitatea 
sportivă din care fee 
parte.

în numele Consiliului ( 
clubului sportiv „Indus- ; 
tria sîrmei* și al sportivi- ■ 
lor din Cîmpia Turzii ne ! 
angajăm să nu precupețim j 
nici un efort pentru tradu
cerea în viață a măsurilor 
care vor fi cuprinse în ■ 
Rezoluția acestei Conferin
țe. adueîndu-ne și noi corn 
tribuția la ridicarea nive
lului activității sportive 
din țara noastră.

IOAN BAR
președintele Comitetului Executiv

al Sfatului popular raional Criș

TEODOR OPRICÂ 
președintele Consiliului regional 

pentru educație fizici și sport Galați

Pentru început, vreau 
să-mi exprim deplina ade
ziune față de măsurile or
ganizatorice stabilite de 
conducerea partidului și 
guvernului prin Salutul 
rostit de tovarășul Leonte 
Răutu.

Dintre aceste măsuri or
ganizatorice, am să. mă re
fer la creșterea indepen
dentei cluburilor, la lărgi
rea atribuțiilor și la creș
terea răspunderii lor. Clu
bul, după cum a fost sub
liniat în prețiosul docu
ment, trebuie să poarte o 
mai mare răspundere. Să 
lăsăm cluburile să-și facă 
datoria, să beneficieze de 
stabilitatea sportivilor. De 
ce un antrenor din Galati 
sau din alt oraș, care a des
coperit 2—3 talente, să nu 
aibă 5—6 ani posibilitatea 
să se ocupe de sportivii 
respectivi ?

In altă ordine de idei, 
vorbitorul a spus : Cred că 
toti tovarășii au reținut, 
atit din materialul prezen

tat cît și dm discuțiile pur
tate, că chezășia îmbunătă
țirii activității sportive nu 
ne-o dă cantitatea de cu- 
vinler frumoase pe care le 
rostește un tovarăș sau al
tul, volumul de sarcini pe 
care îl stabilim, ci. caii- 
tatea omului care lucrează 
și aplică măsurile stabilite.

Un mare neajuns în mun
ca noastră îl constituie făp
tui că unii activiști care lu
crează în procesul de in
struire nu au încă o com
petentă corespunzătoare, la 
nivelul sarcinilor care li 
se trasează. Cred că, pen
tru prima dată și în mod 
foarte just s-a stabilit ca 
pregătirea cadrelor din pro
cesul de instruire și din 
procesul de îndrumare și 
control de către forul me
todologic să se realizeze 
pe lingă Institutul de cul
tură fizică. Cred că o dată 
pentru totdeauna s-a pus 
capăt empiiismului, lucru
lui după ureche, însă ce

Ca și ceilalți delegați la 
Conferința pe țară a miș
cării sportive, consider ca 
deosebit de prețioase in
dicațiile cuprinse în Salu
tul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului de Mi
niștri ; ele orientează mun
ca noastră a tuturora, ne 
mobilizează la noi eforturi 
pentru progresul multila
teral al sportului româ
nesc.

Mi-am propus ca în cu- 
vîntul meu să abordez 
problema preocupării și 
aportului sfaturilor popu
lare la întreținerea și în
tărirea bazei materiale a 
sportului în raionul Criș, 
regiunea Crișana.

Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional, 
sub îndrumarea Comitetu
lui raional de partid, prin 
sfaturile populare comu
nale a desfășurat o acti
vitate susținută în această 
direcție. Și, așa cum era 
firesc, au fost obținute u- 
nele rezultate frumoase. în 
raionul nostru există as
tăzi 155 baze sportive com
plexe și simple pentru vo
lei. fotbal, atletism, hand
bal, popice și baschet.

La amenajarea acestor 
baze sportive au participat 
numeroși cetățeni, mobili
zați fiind de sfaturile 
populare comunale, cu 
sprijinul organizațiilor de 
tineret și al celor sportive.

Preocuparea comitetului 
executiv al sfatului popu
lar raional s-a manifestat 
și în direcția amenajării, 
întreținerii și dezvoltării

bazelor sportive din școli
le de cultură generală din 
raion. Ca urmare, s-au a- 
menajat terenuri simple în 
curțile tuturor școlilor și 
liceelor din raion,

Trebuie spus, însă, că în 
multe locuri s-au înregis
trat și fenomene negative. 
In localitățile Chișineu- 
Criș și Vînători, pe tere
nurile sportive s-au execu
tat lucrări de construcții 
de școli și abia după mul
te insistențe s-au asigurat 
alte terenuri pentru ame
najarea bazelor sportive. 
Tot din neglijența sfaturi
lor populare comunale s-au 
înregistrat în cîteva loca
lități cazuri de degradare 
a bazelor sportive sau de 
utilizare a acestora în alte 
scopuri deeît pentru întreg 
ceri sportive.

Lipsurile existente au 
fost sesizate de comitetul 
executiv, luîndu-se măsu
rile corespunzătoare pentru 
remedierea lor.

Informez Conferința că| 
în scopul dezvoltării și pe 
mai departe a bazei mate-, 
riale a activități] sportive 
în raionul nostru, ne-arri 
propus să amenajăm două 
noi piste de atletism și 
alte baze sportive simple. 
De asemenea, în planul de 
perspectivă al sistematizării 
comunelor ne-am propus 
amenajarea unor baze spor
tive complexe cu spații 
verzi, contribuind astfel și 
la înfrumusețarea localită
ților.



Din cuvîntul participanților In Conferința pc țară
VASILE IONESCU

președintele Federației române de scrimă

. După ce și-a exprimat 
adeziunea deplină față de 
aprecierile cuprinse în Sa
lutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului de Mi
niștri. vorbitorul a dezbă
tut cîteva din cele mai im
portante probleme ale scri
mei din țara noastră.

în ultimii patru ani — a 
spus tov. Vasile Ionescu — 
scrima românească a ob
ținut : două titluri de
campioni mondiali la seni
ori (la individual fete și e- 
chipe băieți), patru titluri 
de campioni mondiali la ti
neret pină la 20 de ani la 
floretă fete, floretă băieți și 
spadă, un titlu de campi
oană mondială universita
ră la floretă fete, două me
dalii de argint la campio
natele mondiale de seniori, 
trei medalii de bronz la 
campionatele mondiale de 
tineret.

De asemenea, scrimerii 
români au cîștigat sau au 
obținut locuri fruntașe în 
multe competiții internațio
nale cum au fost : turneele 
anuale ale țărilor socialiste, 
cupele Jeanty și Gaudini, 
întilnirile bilaterale cu Ita
lia, Franța, Polonia, Ungaria 
și altele.

Trebuie să subliniez de 
la inceput că noi avem nu
mai 850 scrimeri legitimați, 
din care 119 de categoria 
I și maeștri, în timp ce ad
versarii cu care ne intîl- 
nim’ de obicei în elimină
rile directe ia toate campio
natele mondiale contează 
pe mase mari de scrimeri.

în ciuda acestui număr 
cu totul insuficient de prac-

MIHAELA PENEȘ
maestră emerită a sportului - campioană olimpică

Din desfășurarea lucrărilor 
Conferinței au reieșit sarcinile 
majore care se pun în fala 
sportivilor fruntași pentru o 
pregătire de cea mai bună ca
litate în vederea reprezentării 
cu succes a culorilor țării la 
Jocurile Olimpice din 1968.

în întreaga lume ritmul pre
gătirilor pentru Olimpiadă este 
cu mult superior celui de la 
edițiile precedente, ceea ce lasă 
să se întrevadă că numărul și 
valoarea pretendenților la o 
medalie, în indiferent care pro
bă, vor fi mai mari decît au 
fost la Innsbruck și la Tokio, 
și că deci această luptă va fi 
deosebit de grea.

Pentru a t’e putea clasa în 
1968 printre fruntași este ne
voie de foarte multă muncă, 
într-un mare volum și de o 
calitate ireproșabilă, desfășu
rată fără nici un fel de opri
re, de acunt și piuă la Olim
piadă.

Țara întreagă așteaptă de la 
noi, sportivii, rezultate bune. 
Este sarcina noastră cea mai 
importantă și trebuie să ne 
străduim cu toții ca lucrurile 
să meargă așa cum dorim.

Personal, mă angajez 
fac tot ce îmi va sta în pu
tință și să îndreptățesc aștep
tările, dar țin să arăt că, la 
ora actuală, lipsesc sulițele de 
cea mai bună calitate, nece
sare antrenamentelor. De aceea, 
apreciez că succesul nostru la

ION FOJICĂ
președintele C.A.P. din comuna Goicea Mică, raionul Bâilești,

regiunea Oltenia

Membrii Cooperativei a- 
gricole de producție din 
satul Goicea Mică au sim
țit nevoia ca, alături de 
școală, căminul cultural, 
teatrul de vară și alte con
strucții social-culturale, să 
aibă și un stadion, pentru 
a-și desfășura activitatea 
sportivă. Astfel, sub îndru
marea comitetului de partid 
și cu sprijinul conducerii 

ticanți ai scrimei, a lipsei 
de interes din partea unor 
cluburi fruntașe ca Dina
mo și Rapid, care nu au 
secții de scrimă, ne-am a- 
firmat în acest sport, de 
unde concluzia că atunci 
cînd se muncește serios se 
pot obține succese și fără a 
avea la dispoziție condiții 
ideale.

Doresc să subliniez fap
tul că, în ultima vreme, con
ducerea organizației noas
tre ne-a acordat mai mult 
sprijin material și moral.

Rezultatul acestui sprijin 
s-a materializat in obține
rea titlului mondial la bă
ieți pe echipe, pe care-1 vi
sam de mult (ani de-a rîn- 
dui n-am putut să depășim 
locurile 5 și 6).

Sîntem conștienți că pu
tem face și mai mult, că 
mai avem destule defici
ențe în munca noastră de 
instruire a sportivilor și 
chiar în organizarea muncii 
în biroul federal. Sîntem, 
de asemenea, conștienți de 
obiectivele pe care le avem 
de atins la Olimpiada din 
Mexic din anul viitor.

Ne angajăm să depunem 
și mai mari eforturi, să 
perfecționăm metodele de 
pregătire a scrimeri lor
fruntași, să muncim cu mai 
multă pasiune în vederea 
cuceririi de noi victorii la 
Jocurile Olimpice de la 
Mexico City în 1968. Ne 
angajăm ca scrima româ
nească să-și consolideze po
zițiile cucerite la floretă 
fete și băieți și să pornească 
cu mai mult curaj la ob
ținerea de poziții fruntașe 
și la spadă și sabie.

Olimpiadă nu depinde doar de 
eforturile noastre, ale antre
norilor și celorlalți specialiști, 
ci și de un întreg șir de fac
tori a căror activitate poate, 
la prima vedere, ar părea de 
mai mică importanță.

In general, stăm destul de 
prost cu materialele sportive, 
unele dintre cele produse în 
țară avînd o calitate mediocră. 
Nici pînă acum nu a fost re
zolvată problema pantofilor cu 
cuie. Și ca atare sîntem obli
gați să-i importăm, deși soco
tesc că din moment ce în Ro
mânia se construiesc locomo
tive Diesel electrice și 
alte lucruri de mare fi
nețe tehnică, este de mirare 
cum specialiștii noștri nu pot 
face niște bieți pantofi cu cuie. 
Am impresia câ în această 
chestiune nici nu a existat prea 
multă răspundere din partea 
unităților producătoare.

Iată de ce consider că pen
tru o bună reprezentare a spor
tului românesc la marile com
petiții internaționale care ne 
stau în față este nevoie de 
eforturi conjugate din partea 
tuturor — sportivi, antrenori, 
dar și a acelor oameni, să le 
zic din umbră, fără aportul 
cărora rezultatele nu pot fi cele 
dorite.

In ceea ce ne privește pe 
noi, sportivii fruntași, ne an
gajăm să fim mereu în pri
mele rînduri, pentru a ridica 
tot mai sus gloria sportului 
românesc.

C.A.P. și al organizației 
U.T.C., am reușit să mobi
lizăm întregul sat la lucră
rile de amenajare a stadio
nului, care a fost dat în 
folosință la data de 24 au
gust 1965. Baza noastră 
sportivă are : tribune cu 
o capacitate de 3000 locuri, 
vestiare, o pistă de atle
tism cu 4 culoare, un te
ren de handbal, unul de 

volei și un lac de agre
ment. Toate acestea se 
află în ambianța plăcută a 
parcului din mijlocul sa
tului.

Avînd la dispoziție ast
fel de condiții pentru prac
ticarea diferitelor ramuri 
de sport, „duminicile cultu
ral-sportive”, campionatul 
asociației, spartachiadele și 
alte competiții se bucură 
de o largă popularitate în 
satul nostru, atrăgînd la 
startul lor un mare număr 
de cetățeni. Numai în a- 
cest an, la campionatul a- 
sociației sportive au par
ticipat 293 de tineri și ti
nere. în „Cupa Agricultu
rii” și-au disputat întîieta- 
tea 250 de tineri, iar Spar- 
tachiada de vară a reunit 
peste 300 de concurenți.

Consiliul asociației spor
tive, în colaborare cu or
ganizația U.T.C. a inițiat 
excursii turistice la Craio
va, Porțile de Fier, Tr. Se
verin și Tg. Jiu, unde au 
fost vizitate obiective in
dustriale și monumente is
torice.

în programul „duminici
lor cultural-sportive” au fi- 
aurat întreceri de tir. ci
clism, atletism, volei și 
concursuri de orientare tu
ristică.

Ca urmare a unei rodni
ce activități sportive de 
masă, s-au obținut o serie 
de succese: cîștigarea în 
1966 a titlului de echipă

ION CORNEANll
antrenor emerit la lupte

Mă voi opri. în cuvîntul meu, 
asupra cîtorva aspecte legate 
de activitatea sportivă la lupte, 
în primul rînd am să mă re
fer la problema selecției, pe 
care o consider deosebit de im
portantă în obținerea marilor 
performanțe. Este bine cunos
cut’ faptul că pentru realiza
rea unor rezultate de valoare, 
unui luptător ii sînt necesari 
9—10 ani de pregătire, perfor
manța maximă fiind atinsă în 
jurul vîrstei de 30 ani.

Pentru a grăbi maturizarea 
sportivilor, trebuie căutate so
luții, găsite cele mai eficiente 
mijloace. în acest scop. Fede
rația română de lupte a luat 
o serie de măsuri menite să 
contribuie la obținerea unor 
performanțe valoroase, într-un 
timp cît mai scurt, ptinînd un 
mare accent pe selecționarea 
și creșterea tinerelor cadre.

Astfel, s-au organizat centre 
de copii în cadrul secțiilor 
fruntașe, care au fost dotate 
cu materiale și tehnicieni pri- 
eepuți. S-a trecut la o atra
gere timpurie a copiilor spre 
practicarea sportului luptelor, 
recrutîndu-se elemente din ca
drul școlilor generale, profesio
nale și licee (pot fi citați, 
pentru munca depusă, antre
norii I. Mureșan, I. Mari
nescu, I. Gheorghe). De ase
menea, s-a asigurat un calen
dar competițional corespunză
tor, elaborÎDdu-se o metodă 
unică pentru lucrul cu copiii 
și juniorii mici. în vacan
țe, au fost organizate 
tabere și cursuri de perfecțio
nare pentru instructori spor
tivi.

conf. univ. CONSTANTIN I. BUCUR

vicepreședinte al clubului sportiv Politehnica Timișoara

Au trecut mai bine de 
15 ani de cînd s-a introdus 
educația fizică în învăță- 
mintul superior, ca una din 
măsurile luate de statul 
nostru în cadrul revoluției 
culturale ce s-a desfășurat 
atît de impetuos în anii pu
terii populare.

O modestă contribuție la 
îmbunătățirea activității 
sportive universitare — fi
laturi de celelalte colective 
— a adus-o și catedra de 
educație fizică de la Insti
tutul Politehnic Timișoara. 
Ea Și-a adus un aport în
semnat în cristalizarea unei 
metodici românești de edu
cație fizică în institutele de 
invățămînt superior, la or
ganizarea mai potrivită a 
activității din acest domeniu 
și in dezvoltarea muncii 

campioană raională la fot
bal, apoi promovarea în 
campionatul regional. Anul 
1967 a adus cele mai mari 
satisfacții iubitorilor de 
sport din satul nostru — 
echipa de fotbal a ocupat 
locul I în seria I a cam
pionatului regional.

Iată, deci, că după o 
muncă intensă, membrii co
operativei noastre de pro
ducție au cules o bogată 
„recoltă sportivă”. Ne mîn- 
drim cu ea, dar am vrea 
să-i dăm mai multă frumu
sețe și vigoare. Veniți la 
noi, la Goicea Mică, să ve
deți ce am realizat și să 
ne ajutați să facem mai 
mult. Sîntem, întotdeauna, 
bucuroși de oaspeți.

în încheiere, vorbitorul 
a făcut cîteva propuneri 
pentru viitoarea dezvolta
re a activității sportive de 
la sate, printre care:

— comitetele executive 
ale sfaturilor populare co
munale să primească sar
cini concrete în vederea 
amenajării bazelor sporti
ve, așa cum se ocupă și 
de celelalte construcții so
cial-culturale, ca școli, spi
tale, creșe, cămine cultu
rale etc.

— conducerile C.A.P.-u- 
rilor să aibă dezlegare 
pentru a folosi fonduri în 
scopul amenajării unor te
renuri de sport și procu
rării de echipament.

I n mare ajutor în atrage
rea tineretului spre practica
rea luptelor l-a constituit or
ganizarea campionatului de 
trîntă în cadrul școlilor pro
fesionale.

în ultimii ani, printre spor
tivii care au obținut' rezultate 
de prestigiu pe plan interna
țional s-au numărat și luptă
torii, care au cucerit locuri 
fruntașe cu ocazia campiona
telor mondiale și europene. 
Cum s-au obținut aceste per
formanțe înalte ? Secretul este 
unul singur: munca. Cînd 
spunem performanță trebuie să 
ne gîndim imediat' la sutele de 
zile, la miile de ore de antre
nament, la miile de repetări 
și zecile de mii de kilograme 
ridicate. Iată cheia succesu
lui.

Față de modul cum a fost 
oglindită activitatea la lupte 
în ziarul „Șportul popular", 
care a rezervat un spațiu redus 
acestei ramuri sportive, mă 
declar nemulțumit'. Consider 
că sportului luptelor trebuie 
să-i fie rezervat în coloanele 
presei noastre sportive un spa
țiu corespunzător, acesta făcînd 
parte din spoiturile olimpice.

Peste puțin timp vor avea 
loc la București campionatele 
mondiale de lupte greeo-roma- 
ne. în numele meu personal, 
al antrenorilor și luptătorilor, 
al întregului colectiv al F.R.L. 
— vă rog să-mi permiteți să 
exprim angajamentul că vom 
munci în așa fel îneît să ob
ținem rezultate cît mai bune, 
care «ă contribuie la ridicarea 
prestigiului sportului româ
nesc.

de cercetare științifică din 
activitatea sportivă.

Utilizind în mod perma
nent cele mai noi metode 
de predare a educației fi
zice contemporane, apli- 
cînd în mod creator expe
riența pedagogică din alte 
țări, catedra a reușit să 
contureze o concepție me
todologică proprie, înregis- 
trind în acest domeniu re
zultate deosebite.

O preocupare deosebită 
a avut catedra noastră în 
ultimii 15 ani față de mun
ca de cercetare științifică. 
Considerind că această acti
vitate este chemată să fun
damenteze și să dea pers
pectivă conținutului între

gii activități, catedra — 
încă din anul 1953 — a ini
țiat organizarea primului 
cabinet metodic de educa
ție fizică din țară, trans
format apoi în Centru de 
cercetări, care a funcțio
nat (după cum se știe) pe 
lingă Consiliul regional 
UCFS Banat.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la activitatea clubului spor
tiv studențesc din Timi
șoara. O dată cu crearea 
clubului sportiv Politehnica, 
a spus el, conducerea Insti
tutului" a asigurat condiții 
optime pentru organizarea 
activității sportive de masă 
și performanță. Ca urmare,

ION NUNWEILLER
maestru emerit al sportului

Criticilc aduse în Raport 
și de către cei care au luat 
cuvîntul înaintea mea, cu 
privire la situația necores
punzătoare a fotbalului nos
tru, sînt îndreptățite. Noi, 
fotbaliștii, nu am răspuns 
pînă acum așa cum se cuvine 
atașamentului maselor Iată 
de sportul pe care îl practi
căm și care este iubit pretu
tindeni.

Ca unul care am o în
delungată activitate pe tere
nurile de fotbal în calitate 
de jucător și în calitate de 
căpitan al echipei reprezen
tative, îmi dau seama că 
unul din motivele pentru 
care nu am reușit să obți
nem rezultatele dorite este 
acela că nu am depus toate 
eforturile la antrenamente, 
nu am înțeles că fotbalul de 
performanță cere sacrificii, 
cere muncă asiduă și viața 
sportiva exemplară.

Pregătirea noastră — în 
cele mai multe împrejurări 
— s-a desfășurat după a- 
celași tipar. Au existat mo

PETRE FOCȘENEANU
secretar general al Federației române de schi și bob

Cu toate rezultatele me
ritorii înregistrate în acest 
an, trebuie să arătăm eă 
în cadrul activității fede
rației noastre au existat și 
unele deficiențe. Printre 
ele pot fi enumerate insu- 
iicienta preocupare pentru 
practicarea pe bază de 
masă a schiului, lipsa unei 
strînse colaborări cu Mi
nisterul învătămîntului în 
munca de răspîndire a aces
tui sport în școli și în fa
cultăți, slăbirea exigenței 
față de activitatea de per
formanță în unele probe 
de schi.

Sarcinile primite în ca
drul acestei conferințe 
pentru transformarea schiu
lui într-un sport cu ade
vărat de masă, care să 
contribuie la întărirea să
nătății tineretului nostru, 
trebuie să constituie preo
cuparea principală a viito
rului Birou federal și a co
misiilor regionale.

Creșterea vertiginoasă a 
numărului celor ce îndră
gesc schiul de turism și 
de performanță solicită și 
o bază materială corespun
zătoare. în momentul de 
față, datorită în primul rînd 
numărului mic de schiuri 
ce se găsesc în comerț, a 
calității lor foarte slabe 
și a preturilor ridicate, 
baza materială nu este asi
gurată. Un exemplu edi

după numai un an de ta 
înființare, clubul sportiv 
Politehnica a obținut unele 
rezultate promițătoare la 
handbal, canotaj, caiac-ca- 
noe, natație, scrimă etc.

In încheiere, vorbitorul 
a spus : Sîntem convinși că 
vom putea obține într-un 
viitor apropiat succese și 
mai mari în activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță din mediul uni
versitar și din întreaga țară, 
pentru ridicarea sportului 
românesc la nivelul reali
zărilor obținute pe plan e- 
conomic și social, pentru 
întărirea sănătății și vigoarei 
fizice a tineretului.

mente în viața mea de jucă
tor cînd nu am simțit dorința 
echipierilor de a da toiul, 
atît în pregătire cît și pe 
terenul de joc. Din cauza 
aceasta, a comodității unor 
jucători fruntași. nu am 
reușit nici la nivelul whi- 
pei naționale, nici la nive
lul competițiilor de club să 
obținem rezultatele atît de 
mult așteptate de iubitorii 
fotbalului din țara noastră.

Am luat parte și la lucră
rile Conferinței federației 
de fotbal. Aici s-au discutat 
și adoptat unele măsuri deo
sebit de eficace și care vor 
contribui, fără îndoială, la 
mult dorita redresare a fot
balului nostru.

Ca jucător și component 
al echipei naționale mă an
gajez în numele meu și al 
tuturor jucătorilor din țară 
să nu precupețim nici un 
efort pentru ea în viitor 
fotbalul nostru să se afir
me pe tărîm internațional, 
așa cum s-au afirmat multe 
alte sporturi din țara noastră.

ficator: în anii 1950—1956 
producția indigenă era de 
circa 10 000 de perechi pe 
an, în perioada 1956—1964 
producția a fost sistată din 
cauza calității slabe a 
schiurilor, iar în ultimii trei 
ani s-a început fabricarea 
a circa 4 000 de perechi 
pe an. Acestora li se a- 
daugă 4 000 de perechi din 
import. Aceste cantitati in
suficiente, preturile ridi
cate (consecință a oateg i- 
risirii lor oa articole de 
lux), sînt factori care nu 
permit transformarea schiu
lui într-un sport de masă. 
Este necesar ca factorii 
de răspundere din Minis
terul Comerțului Interior, 
Ministerul Economiei Fore
stiere și Ministerul Indus
triei Ușoare să ia măsu
rile necesare pentru pro
ducerea materialelor în 
cantitate suficientă, de o 
calitate ridicată și la pre
țuri accesibile.

O problemă vitală pen
tru dezvoltarea schiului o 
constituie amenajările ne
cesare practicării lui i 
pîrtii, teleferice, schi-lif- 
turi, școli de schi, în cît 
mai multe localități de
munte. Fără acestea nu
se poate concepe o acti
vitate de masă, de turism 
și de performanță la ni
velul cerințelor interne și 
internaționale.



DUMINICA : 
STEAUA — Ț.S.K.A. SOFIA

Cîștigătoarea „Cupei României", 
Steaua București, și semifinalista 
ediției din acest an a „Cupei 
'campionilor europeni", Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia, vor face 
ca duminică seara tribunele de la 
stadionul Republicii din Capitală 
să fie din nou neîncăpătoare. 
Echipa bulgară (reamintim că a 
(fost eliminată din „C.C.E.* de In- 
țternazionale Milano după 6 
'jocuri) va sosi în Capitală du
minică dimineața cu un avior. 
special. Revanșa partidei se va 
disputa la Sofia în cursul lunii 

(Septembrie.
' Meciul de la 
București este a- 
nuntat în noc
turnă la ora 20.

DINAMO BUCUREȘTI 
EVOLUEAZĂ ÎN TURCIA

1 -:-vZ ■-

Am aflat, vă informam
FRAȚILA — MINIMUM 4 LUNI 

INDISPONIBIL
în finala de marți seara a 

.Cupei Bucureștiului", într-o 
ciocnire cu Suciu, dinamovistul 
Frătilă s-a accidentat grav i frac
tură de gambă. El a fost internat 
la Spitalul de urgentă. Ieri dimi
neață am discutat cu dr. Cornel 
Doboșiu, cel care se îngrijește 
de sănătatea Iul Frătilă.

— Care este starea 
tllă ? Va lipsi mult de 
nurile de sport ?

— Cel puțin 4 luni. __  ...
de-abia în returul campionatului 
se va putea conta pe aportul lui.

PETROLUL — LOTUL DE JU
NIORI U.E.F.A. 4—1 (2—1)

lui Fră- 
pe tere-

Cred că

PLOIEȘTI, 2 (prin telefon). Pe
trolul, care pleacă joi într-un turneu 
în R. D. Germană, a întîlnit miercuri 
Iotul de juniori U.E.F.A. și a cîștigat 
cu 4—1 (2—1) prin golurile marcate 
de Roman (3) și Crozea. respectiv 
Conelclii. Antrenorul Ilie Oană a fo
losit toți jucătorii, inclusiv Grozea 
și N. lonescu, dar mai puțin Dri- 
dea 1, care are o întindere.

A. Viăsceanu-coresp.

In cursul zilei de ieri a pără
sit Capitala echipa de fotbal Di
namo București, plecînd în Turcia. 
Bucureștenii vor susține două me
ciuri amicale în compania forma
ției Fenerbahce, în zilele de 4 
august la Istanbul și 6 august la 
Ankara.

Au făcut deplasarea, printre al
ții, Datcu, Niculescu, Nttnweiller 
III, Boc, Popa, O. Popescu, Gher- 
gbeli, Nunweiller VI. Pîrcălab, 
Naghi, Lucescu, precum și an
trenorii Tr. lonescu și Angelo 
Niculescu. (Fotografia de sus).

CUPLAJ IN .GIULEȘTI

TURNEU CONTRAMANDAT

Pronosport • Pronoexpres
Vilegiaturi știi de pe litoral vor a- 

vea prilejul că asiste di»minică 6 au
gust, după amiază, la tragerea con
cursului excepțional Pronoexpres cu 
autoturisme în număr nelimitat.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, un număr de 415 participant! 
au obținut autoturisme la sistemele 
Loto-Pronosport. Un bun prilej de 
a cîștiga autoturisme îl oferă și con
cursul excepțional Pronoexpres de 
duminică, la care se atribuie în nu
măr nelimitat autoturisme: „Renault 
16“, „Skoda 1000 „Fiat 850“ și
sTrabant 601“ pentru variantele cîști- 
gătoars cu 6 din 9.

Prin tragere la sorți se mal atri
buie : io autoturisme : 2 ^Renault 
16“, 2 „Fiat 1300“, 2 „Skoda 1000 M. 
B.w, 2 „Fiat 850” Și 2 „Trabant 601“, 
pentru variantele cîștigătoare cu 5 
din 9 $1 4 din 9.

La acest concurs puteți participa 
cu bilete seria N de 30 Iei, seria M 
de 18 lei, seria B de 9 lei șl seria A 
de 3 lei.

Biletele seria N de 30 1?1 vă asigură 
participarea la toate cele 10 extra
geri ■= 90 numere.

Rețineți ! Sîmbătă 5 august este 
ultima zi cînd mai puteți să vă pro
curați bilete. Agențiile Loto-Prono
sport vă tin la dispoziție și bilete 
gata completate.

★
Astăzi este ultima zi pentru procu

rarea biletelor la tragerea Loto 
mîine care are lcc la Brașov.

PRONOEXPRES Nr. îl
2 AUGUST 1967

Proaspăta promovată în cate
goria A, formația A.S.A. din Tg. 
Mureș, trebuia să ia parte la un 
turneu în Cehoslovacia. Compe
tiția nu va mai avea Ioc și A.S.A. 
Tg. Mureș se găsește în lipsă de 
adversari tocmai în partea cea 
mai importantă a perioadei pre- 
competiționale. Pentru duminică, 
mureșenii au invitat o echipă a 
taberei de juniori de la Cîmpina.

CHIMICA TÎRNAVENI —*
NEUBRANDENBURG (R.D.G.) 

0—0

TÎRNĂVENI (prin telefon). Joc 
frumos, cu multe faze la ambele 
porți, nefructificate din cauza îna
intărilor ineficace. Chimica a be
neficiat de două penaltiuri, ra
tate însă de Mureșan (min. 43) și 
Guneș (min. 47) (I).

I. Ducan coresp.

de

DIN

EXTRAGEREA I : 21 42 47
— 48 28

Fond de premii : 493.016 
care 78.722 lei report categoria I.

EXTRAGEREA a II-a : 20 26 31 
36 14 — 48 34

Fond de premii : 270.587 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri " " —
Nord.

Premiul de 25.000 lei de la 
cursul anterior a fost obținut 
participanta Steiner 
Brașov.

lei din
25

loc
9 august 1967 la Eforie-

con- 
de 

Iuliana din

PREMIILE ÎNTREGI 
la tragerea loto 

1967
ri SFERTURI
DIN 28 IULIE

Categoria
43.950 lei ; a
Iei și 23 a iei ; a ixr-u ; a
1.417 lei șl 136 a 354 lei ; a TV-a : 399 
a 424 lei Șl 477 a 106 lei ; a V-a : 
598 a 322 lei șl 880 a 80 lei.

Cîștigurile de la categoria I sfert 
au revenit partlclpanțllor Dlculescu 
Ilie din Bala-Borșa raionul Vișeu- 
Maramureș și Stegaru Marieta din 
București.
_ Plata premiilor la tragerea Loto din 

“în Capitală 
iar în țară 
august 1967.

1: 2 variante sfert a 
n-a : 5 variante a 12.265 
3.066 lei ; a m-a : 90 a

28 Iulie 1967 va începe 
sîmbătă 5 august 1967, 
aproximativ miercuri 9

Rubrică redactată de .... 
fia de stat Loto-Pronosport.

Administra-

TRAIAN FLEȘERIU
A Încetat din viată. în urma 

unui accident, sportivul TRAIAN 
FLEȘERIU. component al lotului 
national de polo.

Cei ce l-au cunoscut ii vor 
păstra o vie amintire.

FEDERAȚIA ROMANA 
DE NATAȚIE

■ PROBLEME IMPORTANTE PE ORDINEA DE ZI A COMISIEI

I
I
I
I

Așa cum am anunțat, începînd 
de mîtne se vor desfășura în Ca
pitală lucrările Comisiei Tehnice 
a Federației Internaționale de 
Handbal, eveniment care pre- 
merge tradiționalul curs interna
țional de arbitri, organizat anul 
acesta de F.l.H. în Poiana Bra
șov. Discuțiile pe care membrii 
acestui for tehnic le vor avea în 
zilele de 4 și 5 august la Bucu
rești sînt așteptate cu mult in
teres, deoarece pe agenda se
siunii sînt înscrise probleme im
portante ale handbalului.

Primul și cel mai de seamă 
subiect de discuție este formula 
de disputare a campionatului 
mondial feminin, ce va avea loc 
în toamna anului 1968 în Uniu
nea Sovietică, după care se va 
proceda, probabil, la tragerea la 
sorti a seriilor. In continuare, 
Comisia Tehnică se va ocupa 
de definitivarea problemelor le
gate de cursul internațional de 
arbitri din Poiana Brașov, care 
începe în ziua de 7 august. De 
asemenea, se vor discuta și a- 
proba dările de seamă cu pli
vire la desfășurarea ultimelor e- 
ditii ale «Cupelor Campionilor

Europeni", stabilindu-se, totodată, 
și programul edițiilor viitoare.

In încheierea lucrărilor, mem
brii Comisiei Tehnice își vor în
drepta atentia spre unele pro
bleme legate de dezvoltarea vi
itoare a handbalului pe plan 
mondial, tinînd seama de faptul 
că acest sport a fost inclus în 
programul Jocurilor Olimpice de 
vară din 1972, care se vor des
fășura la Miinchen.

★
Un deosebit Interes printre 

participantii la cursul internațio
nal de arbitri îl stîrnește faptul 
că, paralel, se vor desfășura și 
diferite turnee, în cadrul cărora 
vor 
tara 
club 
Este
prilejul unui curs international se 
organizează și un program com- 
petilional, ceea ce va da posibi
litatea verificării mai cuprinză
toare a arbitrilor participant! la 
curs.

evolua atît selecționate din 
noastră, cît și echipe de 
de valoare din alte tărl. 
pentru prima oară cînd, cu

Clubul Rapid București anunță 
pentru duminică dimineața urmă
torul program de pe stadionul 
Giulești i Rapid C. F. — Dinamo 
Pitești (rezerve) la ora 8,15 j Ra
pid — Dinamo Pitești (primele 
echipe) la ora 10.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
F. C. SITTARDIA 3—0 (1—0) 
CRAIOVA (prin teleîon). Peste 

8000 de spectatori au asistat la 
un meci care, în general, a fost 
la dispoziția formației locale. De 
la început, Universitatea combină 
frumos și șutează de la distanță 
prin Oblemenco și Stănescu, dar 
cel care deschide scorul este Mar- 
tinovici (min. 8). în continuare, 
ambele echipe au ocazii de gol, 
dar cei doi portari apără excep
tional. Ultimele 10 minute din re
priza secundă aparțin gazdelor 
care reușesc să majoreze scorul 
prin Niță (min. 83) și Oblemenco 
(min. 85).

Șt. Gurgui coresp.
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IN ziua a doua a turneului de volei de LA SOFIA; |

ROMANIA POLONIA 3-0 |

RECORDURI MONDIALE Șl
La Winnipeg, în cadrul Jocurilor 

Panamericane, Claudia Kolb (S.U.A.) 
a stabilit un nou record mondial în 
proba de 400 m mixt cu 5:09,7, re
zultat superior cu 2 
cord mondial.

Leonid Ilicev (200 
și Andrei Dunaev

„CRITERIUL

EUROPENE LA NATAȚIE

sec vechiului re-

m liber — 1:57.6) 
(400 m mixt —

EUROPEAN" LA
S-au ^încheiat întrece

rile pe echipe ale „Cri
teriului european" la 
tenis de masă (Juniori), 
desfășurate în locali
tatea Vejle (Danemar
ca). După ce a învins 
cu 5—0 (în preliminarii) 
echipa României, selec
ționata U.R.S.S. a dls-

4:47,2) au realizat două noi recor
duri ale Europei la întrecerile din 
cadrul Spartachiadei Popoarelor din 
U.R.S.S.

Un alt record european a fost sta
bilit de Ingvar Eriksson în proba 
de 200 m fluture 
pionatele Suediei.

TENIS DE

(eu 2:09.4) în cam-

MASA
pus cu 5—4 de repre
zentativa Cehoslovaciei 
(în semifinale), iar în 
finală a învins cu 5—2 
selecționata Ungariei, 
clasîndu-se pe primul 
loc. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat e- 
chipa Cehoslovaciei, 
care a întrecut îiT fi-

FOTBAL

(JUNIORI)
cu 3—3 selecțlo- 
U.R.S.S. (în semi- 

a
nală 
nata 
finale Cehoslovacia 
eliminat cu 3—0 echipa 
României, 
a întrecut 
lecflonata 
Competiția 
disputarea 
dividuale.

iar U.R.S.S. 
cu 3—0 se- 
lugoslaviei). 
continuă cu 
probelor in-

Rezultate internaționale : Fenerbah
ce—Racing Club (Liban) 5—0 (2—0) ; 
Dukla Praga—F. C. Koln 4—1 (1—0), 
într-un meci disputat la Koln : Wis- 
mut
2—0

Gera (R.D.G.)—Botev Burgas
(1-0).

TURUL CICLIST
A

tie ------ ...
al Iugoslaviei", la care 
participă rutieri din 
Bulgaria. Elveția, Ita
lia. Olanda. Polonia,

început a 23-a edi- 
a „Turului delist

DE

• în campionatul U.R.S.S.: Dinamo 
Moscova—Ararat Erevan 1—1, Dina
mo Minsk—Cemomoreț Odessa 4—0, 
Aripile Sovietelor Kuibîșev—S.K.A. 
Rostov pe Don 2—0, Zaria Lugansk— 
Dinamo Tbilisi 3—2. Conduce Di
namo Moscova cu 27 p.

AL IUGOSLAVIEI
Tunisia și Iugoslavia. 
Prima etapă (Nlș—Kra- 
guevaț, 155 km) a fost 
cîștigată de Macyszyn 
(Polonia).
• Hannelore Mattig 

(R.D.G.) s-a clasat pe

PE PISTELE DE ATLETISM

primul loc în curai el- 
clistă internațională fe
minină disputată Ia 
Karlovy Vary. Ea a 
parcurs 50 km în 
1 h 28:39.

SOFIA, 2 (prin teleîon, de la 
corespondentul nostru). — In 
cea de a doua, etapă a turneului 
feminin de volei al „speranțelor 
olimpice", care se desfășoară la 
Sofia pe stadionul Drujba, echi
pa de tineret a României a întîl- 
nit-o pe aceea a Poloniei, de care 
a dispus cu 3—0 (11, 10, 15). Ju
cătoarele românce s-au prezentat 
mai bine decît în meciul anterior, 
cu formația Cehoslovaciei. Ele au 
acționat de astă dată cu mai 
multă hotărîre, fără crisparea din 
ajun, ceea ce le-a permis ca în 
setul trei să remonteze handica
pul din final și să învingă.

în primul set, scorul a evoluat 
strîns, înregistrîndu-se cinci ega
lați, dintre care ultima la 11. 
Deși conduse cu 11—7. român
cele au cîștigat setul, fără a mai 
pierde un punct pînă la sfîrșit. 
Setul doi a fost la discreția lor. 
în cel de al treilea — o puter
nică revenire a polonezelor, care 
conduc cu 4—0. însă echipa 
României egalează și apoi face 
6—4. în continuare, 6—6 și 9—9, 
polonezele se distanțează, au 
14—11, dar sînt ajunse, tinerele 
românce cucerind setul și partida, 
printr-un Impresionant finiș, la 15. 
învingătoarele au folosit urmă
torul lot: Zaharescu, Baga,
Popa, Pripiș, Popescu, Drăgolici, 
Marinescu, Bodron, dintre care 
s-au remarcat în mod deosebit 
primele trei.

în celelalte jocuri din etspa a 
doua a competiției : în seria în 
care luptă echipa României, U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 3-2 (-7,9.13,-14, 
13), iar în seria întîi — R.D. Ger
mană — Ungaria 3—0 (5. 6, 14) 
și Bulgaria — Iugoslavia 3—0 
(9, 2. 5).

Etapa a treia, cu care iau sfîr
șit turneele din serii, cuprinde

meciurile R.D.G. — Bulgaria, Un
garia — Iugoslavia, Cehoslova
cia — Polonia și România — 
U.R.S.S.

TOMA HRISTOV

I
I

• Rezultate înregistrate în Spartachiadn Popoarelor din_U R.S.S. : inăl- 
TalîșevaTatianatime (m) — Valentin Gavrilov 2,12 m ; lungime (f)

6,30 m : decatlon — Rein Aun (Estonia) 7 622 ...
• Barbara Friederich (S.U.A.) a cîștigat aruncarea suliței cu 53.26 ni, 

iar Carlos (S.U.A.) a realizat 20.8 în seriile probei de 200 m la Jocurile 
Panamericane,

p.

CALEIDOSCOP
CU PRILEJUL Jocurt- 

lor Olimpice de vară de 
la Ciudad de Mexico se 
va desfășura șl un turneu 
de tenis, tntrucit acest 
sport nu este trecut in 
programul întrecerilor o- 
limpice, turneul va avea 
numai un caracter de
monstrativ, echipele ur- 
mînd să aibă o compo
nentă mixtă : doi bărbați 
și două femei.

antrenorul formației, cu
noscutul Vsevolod 
brov, a revenit la 
gostea din tinerețe 
fotbalul. Intr-adevăr, Bo
brov a preluat acum pos
tul de antrenor principal 
al echipei de fotbal 
Ț.S.K.A. Moscova.

sări
: să posezi 

simț al 
brațe de

„PENTRU a 
prăjina trebuie 
un remarcabil 
echilibrului, 1 
boxer, umeri de cano
tor, o suplețe de dan
sator de operă, o mus
culatură dorsală excep
țională și o prăjină lungă 
din fibre de sticlă" — a- 
firmă un specialist al dis
ciplinei. Este vorba de 
tînărul american de ori
gine suedeză Bob Seașren 
(20 ani 1,85 m înălțime 
și 80 kg. greutate) care a 
devenit recordman al lu
mii cu o săritură de 5,36 
m. Pentru anul 
Seagren și-a 
record de 5.50

CU

acesta 
propus un 
m.

surprindeCU MULTA 
re au aflat suporterii e- 
chipei de hochei pe ghea
ță Spartak Moscova că

UN MEDIC din Toulon, 
Franțois Baixe, a anunțat 
descoperirea unei noi me
tode de obținere a unei 
condiții fizice superioare 
a sportivilor : oxigenote- 
rapia hiperbară. „Nu este 
vorba de un doping, ci de 
un mijloc de a stoca un 
combustibil prin dizolva
rea oxigenului în lichide
le celulare și extracelu- 
lare. Sportivul, închis în- 
tr-o cameră specială, ob
ține o rezervă de energie 
care-i permite să obțină 
cele mai bune performan
țe" — a declarat medicul. 
Comunicînd experiențele 
făcute cu patru fotbaliști 
din Toulon, dr. Baixe a 
subliniat că aceștia „au 
avut pe teren o compor
tare extraordinară, deși 
anterior erau de un ni
vel mediocru".

KIKT CARON intervievată de Max Urbini, redacto
rul șef al săptămînalului parizian „France Footbal". 
Cunoscuta înotătoare relatează, desigur, despre... fot
bal : „Iubesc fotbalul, ca întreaga lutne, dar îndeo
sebi pe atacanțl, căci ei sînt acela care creează spec- 

Kikl. o părere autorizată.tacolul" — este 
firește...

de părere

au fost 
împace,

categoria ușoară 
nevoiți să se 
după mai puțin de un 
minut, cu decizia „meci 
nul", deși nici nu apu
caseră să schimbe niș
te lovituri mai ca lu
mea. Cauza ? înainte 
ca boxerii să facă primul 
schimb de lovituri, ringul 
t-a prăbușit (au cedat 
șuruburile), ambii boxeri 
trezindu-se in mijlocul 
dărâmăturilor. Din ferici
re, pugiliștii s-au ales 
numai cu spaima...

cent, un curs special 
perfecționare organizat 
TUL, curs frecventat 
prezent de alți 120 
sportivi sau iubitori
sportului din Finlanda 
care doresc să devină an
trenori de atletism, bas
chet, scrimă, volei etc.

de 
de 
în 
de 
ai

ÎN MECIUL de box in- 
ter-orașe Londra Liver
pool, ambii boxeri de la

MAIRE TENHILEA 
este prima femeie an
trenor de volei din Fin
landa. Ea a absolvit, re-

REPREZENTATIVA de 
fotbal a Argentinei va în
cepe in curînd un turneu 
in Europa, meciul inau
gural fiind programat 
la Malaga, la 12 august, 
in cadrul unui turneu la 
care și-au mai anunțat 
participarea Santos sau 
Botafogo, F. C. Barcelona, 
Valencia și Malaga.
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