
BAZE SPORTIVE BUCUREŞTENE DUPA 23 AUGUST 1944 

de CONSTANTIN MOLDOVEANU 

Pentru a se putea dezvolta multilateral, omul epocii noastre -
constructor activ al socialismului - are nevoie, alături de şcoli şi de 
celelalte instituţii, pentru pregătirea intelectuală şi artistică, şi de baze 
sportive, locul unde se poate pregăti pentru o dezvoltare fizică ar
monioasă. 

Recunoscută şi apreciată la justa ei valoare, necesitatea bazelor 
sportive a fost analizată în documentele de partid şi în lucrările Con
greselor P.C.R. alocîndu-se pe linie de stat importante fonduri necesare 
construcţiilor de acest gen 1. 

Bazele sportive existente pînă la cel de-al Ii-lea război mondial, 
şi aşa insuficiente, au fost distruse în mare parte cu ocazia bombarda
mentelor. Iar lipsa bazelor sportive este subliniată de presă 2, chiar în 
anul 1945. 

Cînd analizăm, fie şi sumar ca în acest articol, bazele sportive din 
Capitală, trebuie să facem o distincţie între terenurile de sport în aer 
liber şi celelalte baze : săli, bazine de înot acoperite sau cu apă caldă, 
patinoare etc. 

Fotbalul, cel mai răspîndit sport în Bucureşti, are momentan peste 
60 terenuri omologate, ca fiind bune pentru competiţii oficiale, la care 
trebuiesc adăugate cele din cadrul complexelor sportive, oficiale şi ele, 
şi care însumează un total de 18 terenuri, ceea ce arată grija parti
dului şi statului pentru sănătatea şi destinderea oamenilor muncii şi 
pe această cale. 

Cum însă în oraşul Bucureşti ca şi în alte centre ale ţării activitatea 
sportivă nu se reduce la fotbal, trebuie ţinut cont şi de celelalte terenuri 
pentru volei, tenis, handbal, baschet etc. 

La dispoziţia celor care practică voleiul sînt în oraş peste 50 tere
nuri :i, lîngă care în majoritatea cazurilor sînt terenuri pentru baschet 

1 Congresul al II-lea P.M.R., E.S.P.L.P., Bucureşti, 1956, p. 79 şi Raport la 
<·el de-al /X-lea Congres al P.C.R., Bucureşti, 1965, p. 48. 

2 Sportul popular din 27 martie 1945. p. 2. 
3 Date obţinute de la comisia orăşenească de volei, din cadrul U.C.F.S., 

or. Buc. 
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şi acestea destul de numeroase. Mai cunoscute sînt terenurile - la 
aceste discipline - de la baza „Ştiinţa", „Sănătatea", „M.T.T.C.", 
„Farma" etc., precum şi cele din cadrul marilor complexe. 

Pentru tenis, există terenuri în cadrul marilor construcţii sportive, 
realizate în anii de democraţie populară, dar şi terenuri aparte : Centrul 
de antrenament (lîngă Teatrul de Operă şi Balet) fiind cel mai cunoscut,. 
apoi cele din str. Sevastopol, Dr. Staicovici etc. 

Locurile unde au fost pregătite multe performanţe de răsunet inter
naţional la tir, sînt nenumăratele poligoane ce împînzesc Capitala, dintre 
care cel mai mare şi mai modern este cel de la Tunari 1, unde numai 
pentru arma de calibru redus sînt 60 paturi, iar pentru arma militară, 
distanţa 300 m, mai sînt alte 60 paturi. Folosite pentru concursuri şi an
trenamente sînt şi poligoanele de la Tei, Cotroceni, I.C.F., precum şi cele 
de pe lîngă marile stadioane etc. 

Alături de cele două mari şi moderne patinoare artificiale, cînd 
timpul permite, se amenajează în foarte multe puncte ale oraşului pati
noare naturale, cum au fost cele de la : Centrul de antrenament, socotit 
prin 1950 „Cel mai mare patinoar al Capitalei"- 2, „Bere Rahova":\ 
„Ştiinţa", „Dinamo", „Giuleşti" etc. 

După ce în 1958 s-a construit patinoarul 23 August, despre care 
vom vorbi în cadrul complexului cu acelaşi nume, în 1964 a fost con
struit cel de-al doilea, mare şi modern patinoar artificial, situat : în 
cartierul Floreasca ", care alături de cel de la „23 August" au dus la 
un însemnat salt valoric al patinajului şi hocheiului românesc. 

Iubitorii înotului au în oraş circa 20 bazine pentru înot, dintre care 
mai cunoscute sînt : Floreasca. I şi II, Băneasa, Tineretului, Tei, Tabac, 
Bragadiru - azi încorporat complexului Progresul, Floreasca, Di
namo etc. 

Ştrandul de la Obor, de lîngă Gara de Est, azi demolat, a fost mult 
timp, în ultimele două decenii, alături de ştrandul Tineretului, locul 
desfăşurării a numeroase competiţii şi antrenamente. 

Ştrandul Tineretului, existent înainte de cel de-al II-lea război 
mondial, a fost refăcut şi îmbunătăţit mult în zilele noastre. 

Terenurile pentru antrenamente şi competiţii la handbal în 11, au 
fost înainte vreme terenurile de fotbal. Azi, cînd în oraş locul acestei 
discipline a fost luat de handbalul redus, sau în 7, terenurile fiind de 
dimensiuni mici, se pot amenaja foarte uşor; fie în aer liber pe lîngă : 
şcoli, întreprinderi, uzine, sau în cadrul complexelor sportive, tot în aer 
liber, dar şi în săli. Pentru competiţii sînt mai cunoscute cele de la 
Baza „Universitatea", Politehnica, Giuleşti, Dinamo, Constructorul, Şos. 
Olteniţei, Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti ş. a. 

Pentru rugby sînt folosite terenurile de fotbal, cu foarte mici 
modificări. 
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1 Anuarul statistic al or. Buc., 1959, p. 144. 
2 Sportul popular, 8 ian. 1950. 
3 Ibidem, din 5 febr. 1957, p. 4. 
~ Ibidem, din 10 nov. 1964, p. 1. 
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Lanţul de lacuri din partea de nord a oraşului, are amenajate pe 
el foarte multe baze nautice, în afară de ştranduri, cum ar fi baze 
pentru caiac-canoe, canotaj-academic, iule olimpice etc„ formînd o 
puternică bază sportivă, alături de celălalt rol de „loc de agrement". 

Alături de aceste terenuri, nu îndeajuns cercetate în acest articol, 
din cauza lipsei de spaţiu, oraşul Bucureşti are mari complexe sportive, 
unde alături de terenuri în ae~· liber, se află şi săli, ştranduri acoperite, 
patinoare, poligoane etc. 

Concurs internaţional de scrimă în sala sporturilor „Floreasca" 

Complexul sportiv Giuleşti, ridicat între cele două războaie mon
diale, are un stadion cu o capacitate de 15.850 locuri 1. Capacitatea lui 
poate creşte prin amenajarea unor tribune metalice în partea de vest. 
Aici sînt două terenuri pentru fotbal, cel central avînd pista cu 6 culoare 
pentru atletism, două pentru volei, două pentru baschet şi un teren 
handbal în 7. Sub tribuna stadionului, alături de birouri şi magazii, 
sînt următoarele săli : sala mare cu o capacitate de circa 300 locuri -
bună pentru volei, baschet, handbal etc., sala pentru box, sala pentru 
lupte şi haltere, un poligon de tir, o popicărie cu două piste ş. a. 

1 Date obţinute de la administraţia complexului, tov. Mîrşan, la 6.XII.1965. 
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Alt complex sportiv existent, azi, în oraş, construit însă mai de 
mult 1 este „Complexul Republicii". Distrus în mare măsură în timpul 
celui de-al Ii-lea război mondial, este refăcut parţial în 1945. „Refăcut 
în mare parte cu contribuţia masivă a grupării Carmen, stadionul umple 
un gol încă nerezolvat şi anume totala lipsă a terenurilor de joc" 2. E 
curăţat de dărîmături în 1947, puţin înainte de desfăşurarea balcaniadei 
de atletism de la Bucureşti. 

Stadionul „23 August" în timpul unui meci de fotbal 

Pentru a ajunge, însă, la faţa pe care o cunoaştem azi, întregul 
complex a fost refăcut în 1948, în urma iniţiativei organizaţiei orăşeneşti 
P.C.R. şi inaugurat în cadrul unei impunătoare festivităţi la care au luat 
cuvîntul conducători ai P.C.R. 

Acest complex este format din : stadionul propriu-zis, cu tribune 
avînd o capacitate de 30.000 locuri, terenul central de joc şi pista de 
atletism din jurul acestuia, cea mai bună din oraş în momentul de 
faţă, terenul de antrenament cu zgură, pe care se dispută şi meciuri de 
handbal în 7, două terenuri de volei, două de baschet, o altă pistă pentru 
încălzirea atleţilor şi sub tribune : un bac pentru canotaj, pentru perioada 
de iarnă, o sală pentru scrimă, o sală pentru haltere :i etc. 
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1 Gl'igore Ionescu, Bucureşti, Ghid istoric şi artistic, Buc. 1938, p. 213. 
2 Sportul popular, 9 mai 1945, p. 4. 
~ Anuarul statistic al 01·. Buc., 1959, p. 144. 
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Din 1957 stadionul are instalaţii pentru nocturnă. 
Lingă Ştrandul Tineretului există Stadionul Tineretului, baze care 

împreună formează un mare complex. Aici există un stadion cu tribune 
pentru 1.000 spectatori, iar terenul central de joc este înconjurat de 
pistă pentru atletism. Tot aici mai sînt : două terenuri pentru rugby, 
trei de baschet, un teren de handbal în 7, un teren tenis, un poligon tir, 
o sală de sport etc., iar sub tribună sînt magaziile pentru materiale spor
tive, duşuri, birouri ş. a. Existent mai de mult, a fost refăcut şi mult 
îmbunătăţit în 1948. 

Sala de sport din cadrul marelui complex sportiv „Dinamo" 

Tot din acel an - 1948 - s-a lucrat la cunoscutul parc sportiv 
„Dinamo·', compus din: velodrom 1, care are tribune cu o capacitate de 
5.000 locuri, tribune sub care sînt două săli de sport - una pentru box, 
secţia juniori, iar alta pentru haltere. In incinta velodromului este un teren 
- pe care se pot disputa jocuri de fotbal, rugby, handbal etc. In „Parc" 
mai sînt şase terenuri pentru tenis, cinci terenuri de volei, două de 
baschet, două de handbal redus, din care unul are amenajat din anul 
1965 tribune şi instalaţii pentru nocturnă. In imediata vecinătate a 

1 Sportul popular din 20 aug. 1948, p. 1. 
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acestui teren de handbal, există azi al doilea poligon de tir, ca mar1me 
şi instalaţii moderne, din oraş, format din „24 de paturi", poligon care 
mai are o mică sală pentru gimnastică şi o popicărie cu două piste. 
Pentru fotbal, aici sînt trei terenuri, din care două cu gazon, iar în jurul 
celui principal, din incinta stadionului propriu-zis, există o pistă pentru 
atletism, afară de cea de sub tribuna oficială, folosită mai ales în timp 
rle iarnă. 

Patinoarul artificial şi alte terenuri de sport din complexul cultural-sportiv 
„23 August" 

Parcul sportiv „Dinamo" are o apreciată sală pentru gimnastică 
şi jocuri sportive, cu o capacitate de 1.000 locuri. „Perfect utilă după 
cerinţele celei mai moderne tehnici" sala a lăsat gimnastului francez 
Lhuihler, participant la inaugurarea ei o „impresie covîrşitoare", ceea 
ce l-a determinat să declare : „sala Dinamo este printre cele mai fru
moase şi mai bine înzestrate săli de sport din Europa" 1. 

Totuşi cea mai de seamă realizare a acestui „Parc" este stadionul, 
cu o capacitate de 20.000 locuri, la a cărui inaugurare în 1951 în ziua de 
13 octombrie, s-a spus : „Parcul sportiv Dinamo este o construcţie 

1 Sportul popular, 30 sept. 1950, p. 8. 
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demnă de epoca pe care o trăim, epoca construirii sociali~mului în ţara 
noastră" 1• 

rn anul 1963 aici s-a amenajat un mare bazin pentru înot, cu apă 
caldă în perioada aprilie-octombrie, bazin cu tribune pentru 3.000 spec
tatori, tribune sub care s-a amenajat o frumoasă sală de box. 

In fază de proiect, destul de înaintată, este amenajarea unui bac 
pentru canotaj. Intregul „Parc" este prevăzut cu drenaj special, fiindcă 
se află sub nivelul lacului Floreasca. 

Complexul sportiv „Progresul" - amenajat într-un frumos parc, 
are cele mai bune terenuri de tenis, în număr de 5, dintre care două cu 
tribune, unul dintre ele avînd tribune cu o capacitate de 2.000 locuri. 
Lingă acesta mai sînt terenuri pentru baschet - 2; pentru volei - 2; 
trei pentru fotbal, din care unul cu gazon şi un teren pentru handbal. 
Stadionul central, cu teren gazonat, are tribună cu 5.000 locuri, ridicată 
în 1953, vara 2• 

Cea mai de seamă realizare a Capitalei în domeniul bazelor sportive, 
este Parcul de cultură şi sport „23 August", construit în 1953, în cea 
mai mare parte prin muncă voluntară, la care şi··au dat contribuţia bri
gadieri din toate colţurile ţării, alături de care cu entuziasm au lucrat 
tinerii din Capitală şi sportivi din oraş 3. 

Pe locul unde se întindea „Groapa Vergului", care era „focar de 
infecţie" se află azi, Complexul „23 August" format din : stadionul cu 
80.000 locuri, cu teren gazonat, înconjurat de o pistă pentru atletism, 
alte cinci terenuri pentru fotbal, nouă terenuri pentru volei, patru pentru 
baschet, trei pentru tenis etc. Stadionul are instalaţii pentru transmisiuni 
prin radio, televiziune ş. a. 

Tot în cadrul acestui complex este şi cel mai mare patinoar arti
ficial al Capitalei, care are tribune cu o capacitate de 11.500 locuri şi 
instalaţii pentru nocturnă., iJatinoar construit în 1958. 

In incinta parcului mai există : lacul pentru canotaj, două bazine 
pentru înot, mai multe săli pentru box, lupte, scrimă etc. şi chiar un 
teatru în aer liber. 

Sînt în oraş şi complexe în care rolul principal îl au sălile de sport. 
Astfel, Complexul sportiv „Floreasca", este format din sala mare eu o 
capacitate de 2.400 locuri, destinată antrenamentelor, dar mai cu seamă 
competiţiilor. Avea în anul construirii - 1951 - zgură pe jos, dar mai 
tîrziu i s-a pus parchet. Despre ea s-a scris : „Clădirea aceasta marc, cu 
boltă imensă, arcuită, legată de. cealaltă sală - bazinul - ne-a părut 
în această dimineaţă însorită, cu văzduh proaspăt şi rece, parcă mai 
mare, mai frumoasă ca oricînd" "· Legat de această sală este marele bazin 
de înot, acoperit, cu apă caldă tot timpul anului, bazin de dimensiuni 
33,33 m lungime pe 17 m lăţime. La un an de la inaugurarea lui presa 
scria : „Inaugurarea bazinului acoperit de la Floreasca a însemnat înfăp
tuirea unui vis a numeroase generaţii de înnotători" 5. 

1 Sportul popular, 16 oct. 1951, p. 1. 
2 Scînteia, 31 mai 1953, p. 2. 
3 Ibidem, 1 aug. 1953, p. 1. 
~ Sportul popular, 17 martie 1953, p. 8. 
5 Ibidem, 3 aprilie 1952. 
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Lîngă acestea există a treia mare sală, cea de atletism, cu zgură 
pe jos, lungă de 65 m, lată de 12 m şi înaltă de 6,50 m. La capătul ei 
terminus, este amenajată sala pentru forţă. Toate aceste săli sînt dotate 
cu aparatura cea mai modernă pentru antrenament şi competiţii. Afară 
sînt amenajate două terenuri pentru baschet şi un teren tenis. 

Complexul „Constructorul", de la capătul liniei de tramvai 13 -
şoseaua lancului - a fost început prin construirea sălii în 1952-1953, 
cu un însemnat aport al muncii patriotice. Lîngă ea, ulterior, s-au ame
najat : două terenuri handbal în 7, un teren volei, un teren baschet, un 
ştrand şi cea mai modernă popicărie 1 din oraş. 

Mari săli are clubul „Steaua" pe calea Plevnei, la sediul central 
pentru disciplinile : box, lupte, gimnastică, haltere şi tenis de cîmp pe 
teren acoperit etc. Peste drum de ele există hipodromul Steaua. 

Mari săli mai sînt : sala „Progresul" pentru box, pe str. Ion Vidu; 
sala „Constructorul" pe str. Aurora etc. 

Mai sînt, încă, multe alte săli, în afară de cele enumerate mai sus, 
cum ar fi „Carpaţi", I.P.G.G., C.P.B. Casa Scînteii etc., fără a mai vorbi 
de cele de pe lîngă întreprinderi, instituţii, şcoli etc. 

într-o situaţie asemănătoare sînt şi terenurile în aer liber, dar
lipsa de spaţiu ne sileşte să nu putem vorbi despre ele. 

Tr-ebuie însă ţinut seamă şi de săli, dar mai ales de bazele sportive
în aer liber, locul desfăşurării a numeroase competiţii oficiale după 
1944, care însă au fost demolate în vederea sistematizării oraşului. Din 
acestea cităm cîteva : Stadionul „Venus" situat în parcul de lîngă Teatrul 
de Operă şi Balet, care a avut tribune cu 8.000 locuri, stadionul „Unirea" 
de la Gara de Est, pe care în 1948 s-a disputat un turneu al copiilor, 
despre care s-a scris : „Circa 500 copii din toate cartierele Capitalei 
intr-un turneu al desculţilor" 2 ; Baza sportivă P.T.T. de pe Şoş Mihai 
Bravu, formată din stadion cu 4.000 locuri, terenuri pentru baschet, 
volei etc. ; cele două mari hipodromuri : Băneasa şi Floreasca 3, folosite 
pentru alergări de cai dar şi crosuri" şi altele. 

In aceste cîteva pagini, am vorbit, pe scurt, despre cele mai 
importante baze sportive existente, azi în oraş, multe dintre ele realizări 
de seamă ale zilelor noastre, baze de care trebuie să se ţină seamă cînd 
se vorbeşte de dezvoltarea sportului. 

1 Sportul popular, 6 dec. 1965, p. 1. 
2 Sportul popular, 12 aug. 1948, p. 1. 
:i Planul Municipiului Bucureşti, întocmit de col. Ulise Sîmboteanu şi proL 

cartograf M. D. Moldoveanu, 1939, Libr. Socec & Comp. S. A. 
" Scînteia, 26 aprilie, 1953, p. 2. 
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