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ROMÂNIA - SUEDIA 
LA FOTBAL-TINERET

Este posibil ca anul viitor jă aibă loc o tntîlnire inț®r" 
națională de fotbal între echipele de tineret ale Suediei 
și României. Forul suedez de specialitate a propus data 
de 23 mai, d*r in calendarul nostru figurează deja ca 
perfectată partida Polonia—România (tineret) la 22 mai. 
Federația română de fotbal intenționează să obțină 
acordul federației poloneze pentru modificarea acestei 
date.

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Joi au continuat lucrările se

siunii Marii Adunări Naționale.
în lojile oficiale au luat loc 

conducătorii partidului și statu
lui.

în sală se aflau numeroși In
vitați, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

I.a reluarea lucrărilor, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură șl Artă, Pompiliu Ma- 
covei. a prezentat expunerea a- 
supra Proiectului de lege privind 
orqanizarea și funcționarea Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă și a comitetelor locale de 
cultură și artă. Deputatul Ion 
Creangă, vicepreședinte al Comi
siei pentru cultură si învătămînt, 
a expus raportul acestei comisii 
și al Comisiei juridice, referi
tor la proiectul de lege.

Au urmat discuții la acest 
punct al ordinii de zi la care au 
luat cuvîntul deputății: Radu 
Beligan, directorul Teatrului de 
comedie din București, Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Siita Andras, redactor-șef 
al Revistei „Uj Elet* din Tg. Mu
reș, Marla Copii, directoarea Li
ceului nr. 2 din Oradea, Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor 
tez.

Proiectul de 
cutat apoi pe
în întregime votului deputăților.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret, cu bile, 
Legea privind organizarea și 
funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și a 
mitetelor locale de cultură 
artă.

în continuarea ordinii de
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, a prezentat ex
punerea asupra Proiectului de 
lege privind mărcile de fabrică, 
de comerț și de serviciu, după 
care deputatul Traian Ionașcu,

a
și 

cu

și Demostene Bo-

lege a fost dis- 
articole și supus

co
și

zi,

președintele Comisiei juridice, 
expus raportul acestei comisii 
a celei economico-financiare 
privire la proiectul de lege.

Au urmat discuții pe margi
nea proiectului de lege. Au

luat cuvîntul deputății: Flo- 
rea Goiescu, strungar la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova, lu
lls Stamatoiu, inginer la întreprin
derea „Tînăra gardă" din Bucu 
rești, și Ion Avram, prim-adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini.

După discutarea pe articole, În 
cursul căreia au fost adoptate 
amendamente propuse de comi
siile juridică și economico-finan- 
ciară, precum și de deputați, pro
iectul de lege a fost supus în în
tregime votului secret, cu bile.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat Legea privind mărcile de 
fabrică, de comerț și de servi
ciu.

După aceea, deputatul Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, a 
prezentat expunerea la Proiectul 
de lege cu privire la dezvolta
rea activității de educație fizică 
Si sport. Deputatul loan 
vicepreședinte al Comisiei 
cultură și învățămînt, a 
raportul acestei comisii și 
lei juridice cu Drivire la pro
iectul de lege.

Au urmat apoi discuții la a- 
cest proiect de lege, la care au 
luat cuvîntul deputății: Ion Ilies
cu, prim-secretar al Comitetului 
Central al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, Gheor
ghe Tulu, președintele Consiliu
lui regional al sindicatelor din 
regiunea Argeș, general locote
nent Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, și Eu
genia Gabriela Simion, directoa
rea Liceului nr. 1 din Iași.

După discutarea pe articole, 
proiectul de lege a fost supus 
în Întregime votului deputăților. 
Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret, cu bile, 
Legea cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică șl 
sport.

în continuarea ordinii de zi, 
secretarul Consiliului de Stat, de
putatul Constantin Stătescu a pre
zentat expunerea cu privire la 
proiectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune. Raportul Comisiei

Anton, 
pentru 
expus 
al ce-

(Continuare In pag. a 3-a)

Soții Sbter

LUPTĂTORII
BÂIMĂRENi

AU CUCERIT
99 CUPA ABRUDAN"
Comisia regională de lupte a or

ganizat la sfirșitul săptămînil tre
cute, la Baia Mare, competiția de 
lupte libere și grec o-rom ane, dotată 
cu „Cupa Zoltan Abrudan“, în me
moria cunoscutului sportiv băimă- 
rean. La întreceri au participat se
lecționatele orașelor Cluj, Tg. Mureș, 
Satu Mare și Baia Mare. Cupa de 
cristal pusă în joc a fost cucerită de 
luptătorii băimăreni, care au ocupat 
locul I la patru1 categorii. Iată cîști- 
gători întrecerilor: „greco-romane“: 
— 52 kg Iuliu leg (B. Mare): 63 kg 
Anton Salca (B. Mare); 70 kg Fran- 
cisc Moldovan (Cluj); 78 kg Alexan
dru Toth (B Mare) 
ghe Orha (B. Mare);
57 kg Ion Paulovici 
87 kg Carol Hathazi 
97 kg Gh. Vaida (Tg. 
echipe clasamentul selecționatelor 
prezintă astfel; 1. r 
2. Tg. Mureș 49 p, 
4. Satu Mare 22 p. 
coresp. principal).

+ 97 kg Gheor- 
„libere": — 

(Satu Mare); 
(Tg. Mureș);

Pe 
se
P. 
P,

Mureș).
Baia

3. 
(T.

Mare 59
Chij 26

Tohătan

REPUBLICA-ANUL

15 000 de spectatori sint prezenți In potcoava stadionului Republicii la finala celui de-al H-lea 
campionat mondial de handbal feminin. In imaginea noastră — echipele României și Danemarcei in 
timpul intonării imnurilor. (Foto — arhivă „Sportul")

Răsfoind
V-ați imaginat vreodată un 

film, care perindîndu-se in 
fața ochilor, să vă facă să tre- 
săriți, să vă ștergeți chiar, pe 
furiș, o lacrimă pentru clipe de 
neuitat ? Ei bine, este exact 
ceea ce dorim să vă oferim, in 
limitele unui scenariu și ale 
unor secvențe, care — depar
te de a avea pretenția unei 
atotcuprinzătoare prezentări — 
incearcă să reînvie doar cîte- 
va pasionante momente ale is
toriei scrise in sălile și stadioa
nele țării in ultimii 20 de ani.

Să parcurgem, așadar, împreu
nă, filele ingălbenite de vreme 
ale hronicului.

Zile însorite de primăvară, 
care apar mugurii sportului 
tînara noastră REPUBLICĂ. Era în 
luna mai, cînd pe terenurile cu 
zgură roșie de la Doherty, Gogu 
Viziru și Tache Caralulis încruci
șau rachetele cu faimoșii Marcel

> FARA
BĂ TRÎNEȚE

N

I
I
I
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filele hronicului...
Bernard și Bernard Destremeau. 
Senzație I După primele două sim- 
pluri, România conducea Franța 
cu 2—0, în cadrul unui meci con- 
tînd pentru „Cupa Davis" ! Dar

IN PRIMUL AN...

departe... Oaspeții marchează
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u o dată, în cadrul unor re
portaje sau al unoț mici in- 
formajii destinate săț-l pună pe 
cititor în fața unor fapte mai 
puțin obișnuite, interesante 
deci, s-a vorbit despre acei

temerari care, neîngenvnchiind sub povara ■
anilor, continuă să caute în sport, per- I
formanța. Stanley Matthews a devenit un

i
I

simbol al longevității sportive, jucînd fot- ■ 
bal în condițiile de maximă exigență ale | 
campionatului englez profesionist, pînă la 
50 de ani. Cam la aceeași vîrstă, Dinu ■ 
Cristea al nostru pornea, ca în tinerețe, I 
la drum pe distanța parcă fără de sfîr- 
șit a maratonului. Și cîfe exemple ar mai 
putea fi date, începînd cu cel al naviga
torului solitar Chichester, care a făcut cu 
al său „Gipsy Mouth" înconjurul globu

lui1, înfruntînd furtunile mărilor și ale o- 
ceanelor, si sfîrșind cu Jean Borotra, unul 
din „mușchetarii" tenisului francez de 
cum 4 decenii, < .
ani, luptă pentru victoria sportivă 
courts-urile de la Wimbledon...

Nu mai pu'in impresionează însă

I
I

O’
care și acum, la 70 de

—-- ----- '■ -ă pe
I

printre cei pe care i-am văzut 
frămîntindu-se in fața cîmpurilor 
albe și negre se aflau doi viitori 
campioni al lumii, Vasili Smislov 
și Tigran Petrosian, ca și ultimul 
chalenger la titlul suprem, Boris 
Spasski, pe atunci în vîrstă de 
numai 16 ani!
O GRANDIOASĂ MANIFESTARE 

A TINERETULUI SPORTIV

INTEGRAL AL

LEGII
cu privire

I
I
I

mai 
ultimele trei puncte și părăsesc 
Bucureștiul cu o victorie la care 
poate nici nu mai sperau.

Secvența următoare ne poartă 
alături, pe stadionul din Dealu 
Spirei, aflat în haine de sărbătoa
re la prima ediție a „internațio
nalelor" de atletism. 25 și 26 sep
tembrie 1948. Spectatorii, de or
dinul zecilor de mii, fac cunoștin
ță cu Emil Zatopek — omul lo
comotivă, cu Hireș, 
Varszegi, atleți cu 
ropa. Și aplaudă 
Eugen Lupșa, Ion 
tru Constantin și' 
siu, primii noștri 
și-au trecut numele în cartea de 
onoare a acestui miting atletic in
ternațional — devenit apoi tradi
țional.

Și iată-ne din nou în plină vară 
la marea întîlniie a tineretului din 
cele 4 colțuri ale globului. Al IV-lea 
Festival mondial. Terenurile șl 
stadioanele, sălile și parcurile Ca
pitalei freamătă de tinerețea ro
bustă a celor peste 30 000 de repre
zentanți din cele 5 continente, ve- 
niți să demonstreze că jocul, cîntul 
și întrecerea sportivă sînt cei mai 
buni ambasadori ai păcii și înțele
gerii dintre popoare. Aplauze pen
tru neuitata cursă de 5 000 m din
tre Zatopek și Kuț și pentru alți 
mari campioni ai lumii.

Mircea Anastasescu (caiac) și .4- 
lexandru Ferenczi colecționează 
medalii de aur, vestind parcă asal
tul vestitei flotile românești. Dumi
tru Ciobotaru îl trimite

I
la I

dezvoltarea

activității
9

de

I
I
I
I

- - . 5'
SPECTATORUL cu părul alb, care conti
nuă să iubească sportul ca și în anii ne- 
astîmpărați ai tinereții. Și numărul aces
tora crește zi de zi, reflectînd pasiunea 
pe care o stîrnește întrecerea sportivă 
pînă și în rînduriie acelora cu tîmplele 
de mult cărunte. In zilele de meci, nu nu
mai tinerii se uită înfriguraji la ceas, în 
așteptarea troleibuzului care întîrzie, ci și 
oameni în vîrstă, care și-au lăsat poate 
acasă nepoteii, iar ei ș-au dus la joaca 
lor obișnuită de duminică...

Mă gîndesc, scriind aceste rînduri, și la 
spectatoare. Și nu numai la cele foarte 
tinere. Soția unui inginer, căreia îi spu
neam, în glumă, că i s-ar cuveni titlul de 
spectatoare... emerită, îmi 
tr-o zi neliniștea pe care a -......  - — _
parifia primelor fire albe de păr, _ gîn- 
dindu-se că, în curînd, nu-i va mai 
bine să vină pe stadionul „23 August1 ._ 
meciurile de fotbal. Spera însă că, pînă 
atunci, o femeie cu părul cărunt nu 
constitui o apariție extravagantă în t___
nele stadioanelor.

I
I
I
I
I
I

< wv^in iinvi

ii împărtășea în- 1 
a simțit-o la a- I

li sta I 
it' la I
iu va I 
trîbu- I

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 3-a)

A
DE LA CULMILE ÎNZĂPEZITE 
ALE CARPAȚILOR... ÎN FAȚA 
TABLEI CU 64 DE PATRATE

cu o vilegiatură sub soa- 
Sudului, fac eforturi zîm-

pentru 10

Soții Martmescu

12 PAGINIPASUL CEL MARE!
Mi-l reamintesc pe Ion Sbter in 

fața ștachetei la cosmica — pe a- 
tunci — înălțime a celor 2 metri. 
Emoții mari, inima bătind să-i 
spargă pieptul...

Am văzut-o pe Iolanda Balaș 
doborînd multe recorduri mondiale, 
am urmărit-o cîștigînd concursuri 
pe diferite stadioane, la Olimpia
dă, la europene, la Universiadă, 
la Balcaniade și parcă, chiar după 
atita vreme, îmi simt și acum 
pumnii amorțiți de cit de tare-i 
strînsesem pentru succesul ei...

Atitea și atitea emoții, la zeci 
și zeci de concursuri mari și mici, 
dar, fără exagerare, nicicînd altă
dată n-am fost atit de emoționat 
(și nu numai eu 1) ca ieri in salo
nul de ceremonii al Sfatului popu
lar al raionului „30 Decembrie". 
Aceeași emoție puternică a pus 
stăpinire pe toți cei prezenți, co
legi de la clubul Steaua, tovarăși 
de întreceri sau numai simpli iu
bitori ai atletismului care n-au 
putut lipsi de la acest eveniment.

De-a lungul anilor, i-am văzut

pe Iolanda și pe Ion Sbter acor- 
dînd cu dezinvoltură nenumărate 
autografe. Abia acum, pentru pri
ma oară, cînd au semnat în regis
trul de stare civilă, le-am văzut 
tocul tremurind 1

„Da“-ul rostit ieri marchează un 
pas însemnat, poate cel mai în
semnat, în viața intimă a acestor 
mari sportivi ai țării. Au urmat... 
florile — mai multe decît la ori
care dintre recordurile și victoriile 
lor — îmbrățișările, felicitările. Să 
nu uit să adaug aplauzele izbuc
nite spontan...

In aceeași zi, la Sfatul popular 
al raionului „1 Mai”, campionul 
european de lupte Nicolae Marti- 
nescu a făcut și el pasul cel mare. 
Tovarășă de viață și cea mai into- 
cată suporteră ii va fi Georgeta 
Sultănoiu, funcționară la între
prinderea de transporturi a direc
ției generale „Gaz metan" din 
Mediaș.

Ambelor perechi, sincere felici
tări și urări de bine.

(r. vil.)

fizică
I
I

Adamczik, 
renume în Eu- 
cu căldură pe 
Sveter, Dumi- 
Vasile Teodo- 
sportivi, care

si
9

!
sport I

Se poate vorbi, așadar, despre longsvi- I 
fate sportivă nu numai cînd ne referim la I 
atlefii din arenă, ci și la cei veniji sâ-.i 
aplaude, să-i susțină în lupta lor pentru 
victorie. Oare nu trebuie să-i numărăm 
printre aceștia și pe acel bătrîn de 85 de 
ani de la Arad, cu care am urmărit îm
preună, la televizor, meciul Portugalia— 
Cehoslovacia din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal ? Era si
gur că Eusebio va înscrie un gol. Iar pri
virea mea mirată pentru cunoșfinfele lui 
sportive, parcă l-a jignit.

Tntr-o zi, mo gîndesc să iau un inter
viu unui asemenea spectator. Ca oricărui 
performer. Ce-ați spune ?

I
I
I
I

Jack BERARIU I

ÎN LOC DE PANORAMIC SPORTIV INTERN

Variațiuni pe tema derbiului
Mutăm cadrul în Jnima munți

lor, pe pîrtiile Poienii Brașovu
lui. La cea de a treia întîlnire a 
studenților din lumea întreagă, 
unde se decern titlurile celor mai 
buni schiori, patinatori și jucători 
de hochei. Unul din titluri a ră
mas in țară, după admirabila 
cursă de slalom special a lui Mi
hai Biră. Scurtă secvență, dar 
cine ar putea-o uita ?...

...De la troienele de zăpadă si 
vuietul viforului, intr-o sală căl
duroasă. Are întîietate sportul min
ților agere. Pe fila scenariului stă 
înscris: ianuarie 1953, turneu in
ternațional de șah. Poate că pe 
vremea aceea nu am cintărit eve
nimentul la adevărata sa valoare, 
dar astăzi ne putem da seama că

uzim colinde strămoșești 
sub geam și ne bate sor
cova la ușă. Se împodo
besc brazi (iar la Bucu
rești, of, se găsesc nu
mai molizi!). $1 ultime
le trei file de calendar 
așteaptă să cadă de pe

perete. Sfirșitul de săptămână 
coincide cu noaptea de Anul Nou 
și, pregătindu-se pentru sărbătoare, 
cui îi mai arde de sport ? Agenda 
competițională este, așadar, săracă.

Fotbalul se află in vacanță, iar 
maeștrii, cărora soarta nu le-a su- 
rîs 
rele 
bind fotogenic obiectivului la antre
namentele pe zăpadă.

Voleiul și-a propus o pauză, amî- 
nînd pînă după 1 ianuarie, data ul

timei etape a turului campionatului.

Oricum, jucătorii, antrenorii și teh
nicienii au timp de reculegere după 
„reflectorul" nostru de lunea tre
cută.

Schiul se menține pe poziția con
servatoare, cum că indiferent de 
timp, temperatură sau... zăpadă, 
concursul de deschidere trebuie să 
aibă loc in prima duminică după 
Anul Nou. Să renunțăm la o ironie

care ar tulbura atmosfera calmă a 
celui mai imaculat dintre sporturi.

Si, astfel, greul a căzut pe umerii 
baschetului, săracul. Simbălă seara 
vom asista la un mare derbi (alt
minteri singurul I) intre echipele

Valeria CHIOSE

(Continuare in pag. a 3-a)

Noi maeștri emeriți
Cu același prilej, au fost dis

tinși cu titlul de maestru al spor
tului un număr de 88 de sportivi.

CU UN BOGAT CUPRINS

DIN CARE SPICUIM

Interviuri în exclusivitate cu I ’' ~
HERRERA și Elmundo SUAREZ

Helmuth SCHON, Heriberto

DE LA SONJA HENIE LA MARIELLE GOITSCHEL

TOKIO, DA! DAR CIUDAD DE MEXICO?
Cîți dintre campionii din 1964 mai aspiră la medaliile 

olimpice în 1968?

Anchete interne și internaționale, reportaje, comentarii

MllNE sportul 72 PACINI 1 LEU

și maeștri ai sportului
la sediul Con- 
pentru Educație 
avut loc festivi- 
unor distincții

Ieri, la prînz, 
sili ului Național 
Fizică și Sport, a 
tatea înminării 
sportive de către Anghel Alexe,
președintele C.N.E.F.S.

Pentru performanțe deosebite 
obținute pe plan internațional 
luptătorul ION BACIU și scri- 
merii IONEL DRÎMBA și TĂNASE 
MUREȘAN — campioni mondiali 
— au primit înaltul titlu de 
MAESTRU EMERIT SPOR
TULUI.

După Jocul susținut cu Dudelange 
Luxemburg, în primul tur al „Cupei 
Campionilor Europeni", formația 
Steaua va efectua un turneu tn R.F. 
a Germaniei.

In p-imul meci, campionii noștri, 
cărora li s-a adăugat și jucătorul 
Horobăț âe ia Dinamo Bacău, vor 
evolua la Saarbriicken și, In conti
nuare, ia Neukirchen și Offenburg.

Luni 8 ianuarie, In sala Floreasca, 
Steaua va susține partida retur din 
cadrul „C.C.E.“ in compania cam
pioanei Luxemburgului, formația Du
delange.

Noii maeștri emeriți ai sportului (de la stingă la dreapta)! I. Drimbă, 
L Baciu ji 17, Mureșan
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lege
CU PRIVI 
ACTIVITĂȚII

DE Z
DE EDUCAȚIEr

VOLT ARE A
FIZICĂ ȘI SPORT

EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT PREZENTATĂ 

DE TOVARĂȘUL ȘTEFAN BĂLAN, MINISTRUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Capitolul /
DISPOZIȚII GENERALE

Tovarășe și tovarăși deputați, 
Din însărcinarea Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, prezint Marii Adunări 
Naționale spre dezbatere șl adop
tare proiectul de lege cu privire 
Ia dezvoltarea activității de edu
cație iizică și sport-

Proiectul de lege a fost întoc
mit ca urmare a măsurilor pri
vind îmbunătățirea activității de 
educație fizțică șl sport, aprobate 
Ia 3 iulie 1967 de Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Tot
odată, dispozițiile prevăzute în 
prezentul proiect de lege au în 
vedere hotărîrile Conferinței pe 
tară a mișcării sportive din 
28—29 iulie 1967.

în viața societății modeme a 
crescut rolul educației fizice și 
sportului în întărirea sănătății, în 
sporirea capacităților fizice șl in
telectuale ale populației. în dez
voltarea armonioasă, fizică și 
morală, a tineretului. Extinderea 
acestor activități în rîndurite ti
nerelor generații, dezvoltarea 
sportului și turismului în timpul 
liber al maselor de oameni ai 
muncii au devenit importanțe 
probleme sociale.

Practicarea exercițiilor fizice și 
sportului reprezintă un prețios 
mijloc de odihnă și de refacere, 
un factor compensator de o deo
sebită importanță pentru menți
nerea sănătății și destinderea 
nervoasă.

Activitatea de educație fizică 
și sport, necesară la toate vîr- 
stele, are un rol hotăritor în 
anii copilăriei și adolescenței, 
cînd organismul este în plină 
perioadă de creștere. Cuprinde
rea elevilor și studenților, a în
tregului nostru tineret, în prac
ticarea sistematică a exercițiilor 
fîzftfe și sportului reprezintă o 
cerință și din punct de vedere 
educativ, deoarece contribuie la 
cultivarea curajului, a stăpînirii 
de sine și a perseverenței, la în
tărirea voinței șl dezvoltarea ca
lităților morale.

Studiul activităților privind e- 
ducația fizică și sportul de masă 
șl de performanță, (fin țara noas
tră, a arătat că, deși au fost 
înregistrate realizări însemnate, 
aceste activități nu au atins încă 
riivelul corespunzător dezvoltării 
economiei și vieții noastre so
ciale.

Un procent încă redus din 
populația țării practică cu regu
laritate diferite exerciții fizice, 
acestea nepătrunzînd într-o mă
sură suficientă în regimul de 
viață al maselor largi de oameni 
ai muncii de la orașe și de la 
sate.

Sînt unele deficiențe și In des
fășurarea activității de educație 
fizică și sport în rindurile tine
retului școlar.

în domeniul sportului de per
formanță — deși sportivii noș
tri au obținut în ultimii ani suc
cese remarcabile pe plan mon
dial — ritmul de dezvoltare a 
unor ramuri sportive se situează 
sub nivelul posibilităților exis
tente.

în vederea dezvoltării șl îm
bunătățirii activității de educație 
fizică Și sport, conducerea parti
dului a supus unei ample analize 
rezultatele obținute în acest do
meniu și a trasat cățle de ridi
care la un nivel superior a în
tregii activități sportive din țara 
noastră.

£a urmare, s-a organizat, în 
iulie 1967, Conferința pe țară a 
mișcării sportive. Conferința a 
dezbătut muncă desfășurată, a 
cdficrețizat măsurile iii vederea 
realizării principalelor obiective 
și a desemnat Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, ca organ central de spe
cialitate.

Realizarea ansamblului de mă
suri cu privire Ia dezvoltarea 
educației fizice și sportului ne
cesită, în primul rînd, lărgirea șl 
precizarea atribuțiilor, — apoi, 
participarea directă, cu eforturi 
susținute și coordonate, la în
deplinirea sarcinilor, a tuțuror 
organelor șl organizațiilor ob
ștești șl de stat care au activi
tăți în acesț domeniu.

în proiectul de țege pe care-ț 
prezentăm se arată că educația 
fizică și sportul în Republica 
Socialistă România constituie ac
tivități de ințereș național, spri
jinite de stat.

Proiectul de lege precizează 
rolul și atribuțiile Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, ale organelor și orga
nizațiilor de sțat și obștești.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport are sarcina 
de a coordona și îndruma unitar 
activitațea de educație fizică și 
sport în vederea înfăptuirii po
liticii partidului și statului în 
acest domeniu. Consiliul stabileș
te obiectivele principale, orienta
rea și conținutul educației fizice 
și sportului, în acest scop, exer
cită îndrumarea de specialitate 
a activității de educație fizică și 
a sportului de masă; răspunde 
de activitatea sportivă de per
formanță și de buna reprezentare 
a sportului românesc în compe
tițiile internaționale ; emite nor-

me avînd caracter obligatoriu cu 
privire Ia activitățile sportive; 
conduce șl îndrumează activita
tea federațiilor de sport; se pre
ocupă de baza materială în acest 
domeniu. împreună cu Ministe
rul învățămîntulul șl cu Minis
terul Sănătății elaborează planul 
de cercetare științifică cu privire 
Ia educația fizică șl sport. în 
îndeplinirea acestor sarcini, Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport acționează ca or
gan central de specialitate cu 
caracter obștesc, fiind investit șl 
cu atribuții pe linte de stat. Pen
tru dezvoltarea educației fizice 
și sportului, sțatuj alocă fonduri 
de investiții, dotați! de la bugeț 
și terenuri necesare acestor ac
tivități.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport va avea, ca 
organe teritoriale. Consiliile lo
cale pentru educație fizică șt 
sport, care îndeplinesc atribuții
le prevăzute pentru Copșiiiul 
Național, adaptate In mod cores
punzător pentru a fi exercitate 
pe plan local.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport își va des
fășura activitatea în strînsă co
laborare cu organele de stat șl 
cu organizațiile obștești care au 
sarcini în acest domeniu. Proiec
tul de lege precizează sarcinile 
și atribuțiile acestora.

Pe baza hotărîrllor adoptate de 
C.C. al P.C.R., activitatea sporti
vă va ocupa uri loc important 
în preocupările Uniunii Generale 
a Sindicatelor și Uniunii Tinere
tului Comunist.

Sindicatelor le revine sarcina 
de a organiza activitatea sporti
vă de masă în înțțeprinderl și 
instituții; totodată, se vor ocupa 
di dezvoltarea sportului de per
formanță In aceste unități, tn 
colaborare cu Consiliul Național 
pentru Educație Plzică și Sport.

Uniunea Tineretului Comunist 
va’ organiza activitatea sportivă 
de masă din școli și insțituțiițe 
de învățămint superior — iar 
prin asociațiile sportive de ța 
sate activitatea sportivă din me
diul rural.

Sarcini importante revin Mi
nisterului Învățămîntulul, care 
răspunde de buna desțășțirare și 
de eficiența procesului de edu
cație fizică în învățămîntul de 
toate categoriile și de toate gra
dele. sprijină activitatea sportivă 
de masă ce se desfășoară în rîn- 
dul elevilor și studenților, cola
borează cu Consiliul Național în 
vederea dezvoltării sportului de 
performanță din școli șl facul
tăți, pregătește și perfecționează 
cadre de specialitate.

Atribuții importante în dome
niul educației fizice și sportului 
au Ministerul Forțelor Armate, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Sănătății, Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Produc
ție, Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Oficiul Na
țional de Turism, precum și alte 
organe și instituții centrale.

Proiectul de țege se ocupă, de 
asențenea, de federațiile, asocia
țiile și cluburile sportive.

Federațiile sportive sînt orga
ne republicane de specialitate pe 
ramuri de sport, cu caracter ob
ștesc, persoane juridice; func
ționează pe bâză de statuț pro
priu și se ocupă de dezvoltarea 
ramurilor de sport respective.

Asociațiile sportive sînt orga
nizații Obștești în cadrul cărdra 
se desfășoară activitatea sportivă 
de masă; cluburile sportive sîut 
organizații obștești în care se 
desfășoară îndeosebi activitatea 
de performanță, pe ramuri de 
sport. Și asociațiile și cluburile 
sportive sînt persoane juridice 
cu regulamente și bugete proprii. 
Astfel, federațiile, asociațiile $1 
cluburile sportive se vor bucura 
de o largă independența, de 
vaste posibilități ‘de Inițiativă, 
ceea ce va contribui, fără în
doială, la obținerea unor rezul
tate și mai bune în dezvoltarea 
sporțului românesc.

Tovarășe și tovarăși deputat!. 
Considerăm că stabilirea atri

buțiilor Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, con
ferirea de atribuții pe lirție de 
stat acestui organ de speciali
tate cu caracter obștesc, îmbună
tățirile de structură organizato
rică. precizarea răspunderilor și 
relațiilor dintre organele care au 
sarcini în domeniul educației fi
zice șl sporțului, determinarea 
atribuțiilor federațiilor, asociații
lor și cluburilor sportive vor 
duce la dezvoltarea activității de 
educație fizică, a sporțului de 
masă și de performanță în țara 
noastră.

Sarcini deosebiț de importante 
ne revin tuturor celor care răs
pundem de organizarea și dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport. Avem datoria să 
trecem cu toată fermitatea Ia în
deplinirea lor.

în baza celor arătate, stimați 
tovarăși, propun spre adoptare 
proiectul de lege pe care am 
avut cinstea să vț-I prezint.

★
MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA ADOPTĂ PREZENȚA

LEGE

In scopul dezvoltării educației 
fizice și sportului și avînd fu 
vedere hotărîrile Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din 28— 
29 iulie 1967,

Art. 1. — Educația fizică șl 
sportul în Republica Socialistă 
România constituie activități de 
interes național.

Educația fizică șl sportul con
tribuie la menținerea șl întări
rea sănățățll, creșterea capacită
ților fizice șl Intelectuale, buna 
folosire a timpului liber, dezvol
tarea armonioasă fizică și morală 
a populației.

în vederea realizării acestor 
obiective statul sprijină dezvol
tarea educației fizice șl sportu
lui.

Art- 2. — Coordonarea și în
drumarea unitară a activității de 
educație fizică șl sport, în ve
derea înfăptuirii politicii parti
dului și sțatulul Jn acest dome
niu, revin Consiliului National 
pentru' Educație Fizică șl Sport, 
organ centrai de specialitate, cu 
caracter obștesc.

în întreprinderi șl instituțlț 
sarcina de a organiza activitatea 
sportivă de masă revine sindi
catelor i fri colaborare cu Cpn- 
sillul Național pentru Educație 
Fizică șl Sport, sindicatele răs
pund de dezvoltarea sportului de 
performanță din întreprinderi șl 
instituții.

în școli, institut!! de învăță- 
mînț superior șl la sate, activi
tatea sportivă de masă este or
ganizată de Uniunea Tineretului 
Comunist.

Consiliul National al Organi
zației Pionierilor organizează ac
tivitatea sportivă de masă a ele
vilor din școlile generale.

Ministerul învățămîntulul orga
nizează procesul de educație fi
zică în învătămîntul de toate 
gradele, sprijină activitatea spor
tivă de masă în rîndul tine
retului școlar și universitar ] în

Capitolul H
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE 

FIZICĂ Șl SPORT
Secțiunea I

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
Șl CONSILIILE LOCALE PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Art. 3. — Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport 
este investit de stat cu atribu
țiile prevăzute în prezenta lege.

Art. Ț. — Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport 
are următoarele atribuții:

a) stabilește planurile de pers
pectivă. orientarea și conținutul 
educației fizice și sportului de 
masă și de performanță ;

bj exercită îndrumarea de spe
cialitate a activității de educație 
fizică și a sportului de masă ;

c) răspunde de activitatea spor
tivă de performanță și de buna 
reprezentare a sportului româ
nesc în competițiile sportive in
ternaționale i

d) emite norme cu privire la s 
sistemul competițjonal i pregăti
rea, perfecționarea și atribuțiile 
antrenorilor, jnstructorilor, arbi- 
țrlțot și altor cadre tehnice ■, 
planificarea și gospodărirea fon
durilor destinate activității spor
tive i legitimarea, transferarea si 
clasificarea sportivilor; acorda
rea de titluri, distincții și diplome,- 
profilul, funcționalitatea șl regi
mul de administrare a bazelor 
sportive destinate competițiilor 
oficiale, precum și cu privire la 
alte activități de educație fizică 
și sport. Cu acordul Ministeruțui 
Finanțelor și al Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Orga
nizare șț Salarizare, emite norme 
cu privire la drepturile mate
riale și stimularea sportiviler, 
specialiștilor și tehnicienilor.

Normele emise de Consiliul 
National pentru Educație Fizică 
și Sport au caracter obligatoriu 
pentru toate organele șt orga
nizațiile care au atribuții în 
domeniul activității de educație 
fizică și sport î

e) conduce și îndrumează ac
tivitatea federațiilor sportive; 
stabilește normele generale de 
funcționare a federațiilor spor
tive ;

f) elaborează, în colaborare cu 
Ministerul învătămîntului și Mi
nisterul Sănătății, planurile de 
cercetare științifică în domeniul 
educației ițzice și sportului! or
ganizează activitatea de infor
mare și documentare de specia
litate ,-

g) împreună cu Ministerul Să
nătății urmărește respettarea 
normelor igienico-sanitare în ac
tivitatea sportivă, la bazele de 
antrenamente și competiții; face 
propuneri cu privire la speciali
zarea și perfecționarea medicilor 
care lucrează în domeniul edu
cației fizice și sportului i"

h) desfășoară propaganda în 
domeniul educației fizice și spor
tului ) răspunde de presa spor
tivă și de editarea publicațiilor 
de specialitate ■,

1) se preocupă de pregătirea 
șl perfecționarea antrenorilor, 
instructorilor, arbitrilor și a altor 
cadre tehnice necesare activității 
de educație fizică și sport i

j) întocmește bugetul propriu. 
Fondurile necesare activității 
Consiliului National pentru Edu
cație Fizică și Sport și a unită
ților subordonate sînt asigurate 
din > detațil de la bugetul de 
stat, beneficiile nete ale con
cursurilor de pronosticuri spor
tive, subvenții pentru investiții 
de la Uniunea Generală a Sin
dicatelor, venituri de la mani
festații sportive și din activita

colaborare cu Consiliul National 
pentru Educație Fizică șl Sport, 
Ministerul învățămîntulul răs
punde de dezvoltarea sportului 
de performantă în școli și în 
Instituțiile de învățămînt superleț.

Ministerul Forțelor Armate șl 
Ministerul Afacerilor Interne tJs- 
pund de pregătirea fizică a mili
tarilor j în colaborare cu Con
siliul National pentru Educație 
Fizică Și Sport, asigură dezvol
tarea activității sporțive de per 
(ormanță în cluburile și asocia
țiile sporțive ce le aparțin.

La realizarea obiectivelor prț- 
vlnd dezvoltarea acțivîțății d® 
educație fizică șl a sportului 
participă, de asemenea, Minis
terul Sănătății, Uniunea NaU°~ 
nală a Cooperațțvelor Agricole 
de producție, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești. 
Cornițe tul pentru Problemele Ad
ministrației Locale, Organele Lo
cale ala Administrației de Stat, 
Oficiul Național de Turism, pre
cum și alte organizații șl organe 
obșțeștl și de stat.

Sarcinile fundamentale ale or
ganelor șl organizațiilor care au 
atribuții în domeniul educației 
fizice șl sportului sînt: atrage
rea maselor de oameni ai muncii, 
îndeosebi a tineretului, în prac
ticarea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului, dezvoltarea 
tot mai largă a sportului de 
masă, cultivarea talentelor și 
îmbunătățirea performantelor 
sportive.

în îndeplinirea sarcinilor pri
vind dezvoltarea educației fizice 
șt sportului, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică șl Sport, 
precum șl organele de stat șl 
organizațiile obștești specificate 
In acest articol își desfășoară 
activitatea în strînsă colaborare.

tea unităților subordonate, alte 
venituri;

k) întocmește, ca titular de in
vestiții, planul propriu de dez
voltare a bazei materiale. îm
preună cu alte organe șl orga
nizații centrale de stat și obștești 
care au atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului ela
borează planul general de dez
voltare a bazei materiale a ac
tivității sportive; acordă asis
tență tehnică de specialitate In 
construirea bazelor sportive rea
lizate de alte organe și organi
zații de stat șl obștești i urmă
rește respectarea destinației bâ
zelor sportive, orice modificare 
a destinației neputîndu-se face 
decît cu acordul său i face pro
puneri ministerelor producătoare 
cu privire la calitatea, sortimen 
tele și cantitatea materialelor șt 
echipamentului necesar activității 
de educație fizică și sport, avi
zează prototipurile acestora s

l) stabilește și dezvoltă relații 
cu organizații sportive interna
ționale și din alte țări i

m) poate cere organelor și or
ganizațiilor de stat și obștești 
date, informări ISi alte materiale 
în legătură cu activitațea de edu
cație fizică și sport i

n) exercită orice alte atribuții 
prevăzute de lege.

Art. 5. — în colaborare cu 
organizațiile și organele obștești 
și de stat care au sarcini în do
meniul educației fizice și spor
tului emite norme generale cu 
privire la funcționarea cluburilor 
șj asociațiilor sportive, precum 
și la folosirea de către acestea 
a mijloacelor bănești.

Art. 6. — în scopul analizării 
întregii activități de educație fi
zică și sport și pentru stabilirea 
măsurilor necesare jn vederea 
dezvoltării continue â acesteia, 
se organizează conferințe pe tară 
ale mișcării sportive.

Conferințele pe țară sînt con
stituite din cadre de specialitate, 
sportivi, membrii Consiliului Na
tional și ai consiliilor locale pen
tru educație fizică și sport, de
legate ai federațiilor, cluburilor 
și asociațiilor sportive, reprezen
tanți ai organelor și organizați
ilor care au sarcini în domeniul 
educației fizice și sportului.

Art. 7. — Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport 
este alcătuit din membri desem
nați în Conferința pe tară a miș
cării sportive și din membri re
prezentanți ai organelor iși or
ganizațiilor centrale de stat și 
obștești care au atribuții în do
meniul educației fizice și spor
tului, desemnați de către condu
cerile acestora.

Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport se întru
nește periodic pentru a dezbate 
modul în care se îndeplinesc sar
cinile stabilite de Conferința pe 
tară pentru dezvoltarea generală 
a educației fizice și sportului.

Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport desemnează 
dintre membrii săi Comitetul 
executiv. Biroul Consiliului, pre
ședintele, vicepreședinții și se
cretarii.

Comitetul executiv este alcă
tuit din președinte, vicepreședinți, 
secretari, precum și un număr 
de membri ai Consiliului ; el 
asigură aducerea Ia îndeplinire 
a hotărîrilor Consiliului și exer
cită atribuțiile acestuia între șe
dințele sale, prezentîndu-1 dări de 

seamă asupra activității desfășu
rate.

Biroul Consiliului este alcătuit 
din președinte, vicepreședinți, se
cretari $1 un număr de membri 
al Comitetului Executiv i el asi ■ 
gură rezolvarea problemelor cu
rente.

Art. 8. — Structura organizato
rică a aparatului Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică șl 
Sport va fi alcătuită «din secții, 
servicii șț oficii.

Art. 9. — Consiliul Național 
pentru Educație Fizică si Spert 
are unități de studii șl documen 
tare, de pregătire sportivă, în
treprinderi și organizații econo
mice.

Arț. 1Q. — în unitățile admlnls- 
țratlv-terltoriale funcționează con
silii locale pentru educație fi
zică șl sport care-și desfășoară 
activitatea șub conducerea Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică șl Sporț.

Consiliile locale pentru edu
cație fizică și sport sînt organe 
de specialitate, cu caracter ob
ștesc, care îndeplinesc în uni
tățile adminisțrativ-terițorlale 
atribuțiile prevăzute la art. 4, 
adaptate prin Hoțărîre a Consi
liului de Miniștri în mod cores
punzător pentru a fi exercitate 
pe plan local.

Consiliile locale pentru educa
ție fizțcă șl sport sînt alcătuite 
djn membri desemnați în confe
rințe aje mișcării sporțive din 
unitațeă administrațiv-țerițorlală 
respectivă și din reprezentanți 
desemnați de organizațiile șl or

Secțiunea II
FEDERAȚIILE SPORTIVE

Art. 12. — Federațiile sportive 
sînt organe republicane de spe
cialitate pe ramuri de sport, cu 
caracter obștesc.

Federațiile sportive se ocupă 
de dezvoltarea ramurilor de 
sport, exercită îndrumarea lor de 
specialitate, organizează siste
mul competițional republican, 
selecționează țși pregătesc Iotu
rile sporțive naționale, asigură 
perfectionarea cunoștințelor pro
fesionale ale antrenorilor.

Federațiile reprezință ramurile 
de sport din Republica Socialistă 
România în organismele Interna
tionale pe ramuri de sport.

Federațiile sporțive sînt per
soane juridice, în condițiile le
gii. Federațiile se organizează șl 
funcționează pe bază de statut 
propriu întocmit în conformitate 
cu normele generale stabilite de

Secțiunea III

ASOCIAȚIILE Șl CLUBURILE SPORTIVE

Art. 13. — Asociațiile sportive 
sînt organizații obștești în care 
se desfășoară activitatea de mjțsă 
în domeniul educației fizice' și 
sportului,- în asociațiile sportive 
pot funcțțona și sedții de per
formanță.

Cluburile sporțive sînt organi
zații obșteșțț în care se desfă
șoară, îndeosebi, activitatea spor
tivă de performanță.

Cluburile și asociațiile spor
tive șînt persoane juridice, tn 
condițiile legii.

Asociațiile iși cluburile spor
tive se organizează în întreprin
deri, insțituții, unități de învă- 
țămînt, unități milițare, coope
rative,' comune și orașe. Ele sîut 
conduse de consilii, alese în 
adunări cgnstițuițe din membri 
ai acesțor organizații.

Asociațiile și cluburile sportive 
își desfășoară activitatea pe bâza

Capitolul III
ROLUL ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI 

Șl ATRIBUȚIILE ORGANELOR. DE STAT 
ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE 

Șl SPORTULUI
Secțiunea I

ROLUL ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

Arț. 14. — Uniunea Generală 
a Sindicatelor:

a) desfășoară munca de atra
gere a maselor largi de oameni 
ai muncii la practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului i

b) organizează, prin asociațiile 
sportive din întreprinderi șl in
stituții, activitatea de educație 
fizică și sport de masă, parte 
integrantă a activității sindicale!

c) colaborează cu Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport în dezvoltarea sportului 
de performanță din întreprinderi 
și instituții;

d) organizează, în colaborare 
cu Uniunea Tineretului Comunist 
și Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, competi
ții sportive, concursuri pe ramuri 
de producție și alte manifestări 
sportive ;

e) asigură mijloace materiale 
necesare activității asociațiilor 
și cluburilor sportive din între
prinderi și instituții.

Art. 15. — Uniunea Tineretului 
Comunist:

a) organizează activitatea spor
tivă de masă în școli și instituții 
de învățămînt superior, cu spri
jinul conducerii acestora;

b) organizează, prin asociațiile 
sportive sătești activitatea spor
tivă de masă de la sate, inclusiv 
în întreprinderile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare;

c) .sprijină activitatea sportivă 
•rganizată de sindicate în între
prinderi și Instituții, precum și 

ganele locale de stat șl obștești 
care au atribuții în domeniul 
educației fizice șl sportului.

Conferințele mișcării sportive 
din unitățile admlnlstrativ-terl- 
toriale sînt constituite din cadre 
de specialitate, sportivi, membrii 
consiliilor locale pentru educație 
fizică și sport respective, dele
gați ai comisiilor pe ramură de 
sport, al cluburilor șl asociațiilor 
sportive, reprezentanți al orga
nizațiilor ișl organelor locale de 
stat și obștești care au atribu
ții în domeniul educației fizice 
șl sportului.

Conferințele locale ale mișcă
rii sportive analizează stadiul de 
îndeplinire a hotărîrilor adop
tate șl Stabilesc măsuri cores
punzătoare dezvolțărll în conti
nuare a activității de educație 
fizică șl sport din unitatea ad- 
ministrativ-teritorială respectivă.

Consiliile locale pentru edu
cație 'fizică și sport tși aleg din 
rîndul lor un birou format din 
președinte, vicepreședinți sl 
membri care asigură aducerea 
la Îndeplinire a hotărîrllor Con
siliului și exercită atribuțiile a- 
cestula între ședințe, prezentîn- 
du-i dări de seamă asupra ac
tivității desfășurate.

Consiliul National va stabili 
consiliile locale pentru educație 
fizică ți SPprt care pot avea 
aparat propriu.

Art. 11. — Consiliul National 
pentru Educație Fizică șl Sport 
și consiliile locale pentru edu
cație fizică și sport sînt per
soane juridice.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Federațiile sportive își desfă
șoară activitatea pe baza planu
rilor și bugetelor proprii.

Fondurile pentru asigurarea 
activității federațiilor provin din i 
subvenții acordate de Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, încasări de la mani
festații sportive șl alte venituri.

Organul de conducere al fie
cărei federații este comitetul fe
derației ales în conferința pe 
tară a ramurii de sport respec
tive.

Comitetuț fiecărei federații 
alege din rîndhrile sale biroul 
federației care exercită atribu
țiile acestuia între ședințele sale, 
prezențîndu-i dări de seamă a- 
supra activității desfășurate.

regulamentelor, planurilor șl bu
getelor proprii.

In cadrul asociațiilor și clubu
rilor sportive activitatea se des
fășoară în secții pe ramurț de 
sporț.

Organizațiile sindicale răspund 
de desfășurarea actlvițății aso
ciațiilor’ și cluburilor sportive 
din întreprinderi șl insțițuțiț, tar 
organizațiile L nțunii Tinerețulul 
Comunist de acțțvițatea asocia
țiilor sporțive de lâ sațe.

Consiliile locale pențru edu
cație fizțcă și sporț răspund de 
acțlvițațea cluburilor teritoriale; 
conducerile Instituțiilor de învă
țămint superior și Ministerul ln- 
vățămînțului de cluburile uni
versitare, iar celelalte organe sau 
insțițuțiț centrale de activitatea 
cluburilor organizate în codruț 
lor.

activitatea cluțiurțlor sportive 
universitare;

d) dezvoltă în rîndjiț tineretu
lui turismul, sporturile țehnicș- 
apțicative și alte activități sper- 
țive recreative!

e) participă la organizarea 
campionatelor școlare ei univer
sitare î

f) organizează, împreună cu 
Ministerul Învățămîntului, acti
vitatea de educație fizică și 
sport în taberele de odihnă pen
tru ’ elevi și studențl ț

g) se preocupă de amenajarea 
unor baze sportive.

Art. 16. — Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor î

a) organizează activitatea spor
tivă de masă în rindurile elevi
lor școlilor generale, cu spriji
nul conducerii acestora ,- parti
cipă la organizarea campionate
lor din școlile generale ;

b) organizează împreună cu 
Ministerul Învățămîntului, acti
vități de educație fizică și sport 
în tabere de odihnă și colonii.

Art. 17. — Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție :

a) sprijină desfășurarea acti
vității sportive de masă în co
operativele agricole de producție; 

. b) urmărește asigurarea condi
țiilor materiale necesare dezvol
tării activității sportive In coope
rativele agricole de producție.

Art. 18. — Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești :

a) sprijină asociațiile sportive 
ale cooperației meșteșugărești în 
organizarea activității sportive 

de masă a membrilor coopera
tori și a familiilor lor» colabo
rează cu Consiliul National pen
tru Educație Fizică și Sport în 
dezvoltarea sportului de perfor
mantă din cooperația meșteșugă
rească i

b) asigură condițiile materiale 
necesare activității cluburilor și 
asociațiilor sportive ale coope
rației meșteșugărești.

Secțiunea II
ATRIBUȚIILE ORGANELOR 
DE STAT ÎN DOMENIUL

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

Art. Î9. — Ministerul Invătă- 
mîntulul i

a) întocmește planurile și pro
gramele de educație fizică din 
învățămîntul de toate gradele și 
ale Institutelor de învățămînt 

superior care pregătesc cadre în 
domeniul educației fizice, cu 
consultarea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șl Sport. 
Răspunde de buna desfășurare 
șl eficiența procesului de edu
cație fizică în învățămînt i

b) organizează împreună cu 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică șl Sport și Uniunea 
Tineretului Comunist, campio
natele republicane școlare și uni
versitare șl asigură pregătirea 
și participarea elevilor și stu
denților la tabere de instruire 
sportivă, la diferite competiții 
interne șl internaționale ț

c) colaborează cu Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică șl 
Sport în vederea dezvoltării spor
tului de performantă din școli și 
facultăți i organizează șl asi.,ură 
condițiile necesare desfășurării 
activității cluburilor sportive uni
versitare, a școliler sportive șl 
liceelor cu program de educație 
fizică;

d) sprijină activitațea sportivă 
de masă ce se desfășoară ' în 
rîndul elevilor -și studenților i

e) sprijină Consiliul Național
pentru Educație Fizică și Sport 
în pregătirea și perfecționarea 
diferitelor cadre de specialitate; *

f) se îngrijește de dezvoltarea 
bazei materiale necesare desfă
șurării activității de educație fi
zică și sport de masă și de per
formanță în învățămînt, construi
rea și amenajarea unor săli de 
educație fizică șl a unor tere
nuri și complexe sporțive în aer 
liber pentru elevi și studenți.

Art. 20. — Ministerul Sănătății:
a) asigură controlul și asis

tentă medlco-sanitară a celor 
cuprinși în activitatea sportivă 
competitională oficială precum și 
dirijarea medico-sportivă a com- 
ponenților ioturilor sportive na
ționale î elaborează împreună cil 
Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport normale 
igienico-sanitare pentru activita
tea de educație fizică și sport ■

b) organizează șl asigură con
dițiile necesare funcționării uni- 
țățljor medico-sporțive.

Art. 21. — Mjni0erul Forțe
lor Armate șl Ministerul Aface
rilor Interne: ' " ''

a) răspund de pregătirea fizică 
a militarilor;

bj în cojaborare cu Consiliul 
National pentru Educație Fizică , 
și Sport asțgură dezvoltarea ac
tivității sporțive de performanță 
in cluburile șț asociațiile spor- 
tive ce le aparțin;

c) asigură condițiile mațeriale 
necesare desfăijiirării activității 
cluburilor, asociațiilor și centre
lor de antrenament ce le apar
țin:

dl asigură condiții pențru ca 
sportivii de performanță care 
îndeplinesc stagiul militar să-și 
poațȘ continua pregătirea spor
tivă conform cerințelor metodice 
de instruire.

Arț. 22. — Organele Țocale 
ale Administrației de Stat i

a) includ țn pțanurlle de sis- 
țemâțizare ațe orașelor ' șț comu
nelor, în carțiere, p| lînqă școli 
și țnstițuții de învățămint supe
rior, spațiile desținate amenajă
rii baZelor sporțive ' șl țeremî- 
riior de l'op pențru copii ;

b) asigură întreținerea și gos
podărirea bazelor sportive care 
se afță în administrarea lor;

c) asigură fonduri pențru echi
pament, inventar, pregătire si 
participare la 'comptețțți’i, precum 
și pentru organizarea ‘ taberelor 
de instruire sportivă și a tabe
relor ge odihnă ale elevilor /

dl asigură ținanțarea întregii 
activități a școlțțor sporțive și a 
liceelor cu program de educație 
Iizică-

Arț. 23. — Celelalte mințstere 
și organe centrale ale adminis
trației de stat:

a) asigură condițiile de orga
nizare a activității de educație 
fizică și sport în rîndul elevilor 
din școlile sistemului lor;

b) sprijină din punct de ve
dere material desfășurarea acti
vității sportive din cadrul insti
tuției centrale respective, pre
cum și din întreprinderile și in
stituțiile în subordine.

Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE
Art. 24. — Statul alocă f«n- 

duri de investiții pentru construi
rea și ^menajarea de baze spor
tive, acordă dotații de la buget 
iși terenuri necesare activității 
sportive.

Art. 25. — Administrarea șl 
folosirea bazelor sportive se vs 
reglementa prin Hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

Art. 26. — în comune se or
ganizează comitete de sprijinire 
a activității sportive, alcătuite din 
reprezentanți ai organelor locate 
ale administrației de stat, coope
rativelor agricole de producție, 
întreprinderilor agricole de stat, 
stațiunilor de mașini, și tractoare, 
școliler.
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juridice referitor Ia aceste pro
iecte de lege a (ost expus de 
secretarul Comisiei, deputatul 
Mircea Rebreanu.

Trecîndu-șe la votul secret, prin 
buletine, Marea Adunare Națio
nală a aprobat toate decretele 
cu putere de lege emise de Con
siliul de Staț de la ultima se
siune.

Au fost aprobate apoi, prin vot 
deschis, modificări în componen
ța unor comisii permanente ale 
M A.N.. ca urmare a noilor în
sărcinări primite de membrii u- 
nor comisii.

Marea Adunare Națională a e- 
liberat din Comisia constituționa
lă pe depuțații Constantin Stă- 
tescu. Ștefan Peterfi, Ion Stă
nescu și a ales în comisie pe de
putății Petre Constantlnescu-Iași, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu si 
Mihail Floreșcu.

Din comisia economico-finan- 
ciară au fost eliberați deputată 
Manea Mănescu și Matei Ghigiu ;

★

Deputatul 
IOAN ANTON

Reglementarea prin lege a 
vității de educație fizică și 
subliniază importanța și rolul 
teia ridicată la nivelul unei preo
cupări de interes național, a cărei 
dezvoltare este multilateral spri
jinită de către stat.

Comisia pentru cultură și învă- 
țămînt șl Comisia juridică au apre
ciat că prevederile proiectului de 
lege țin seama de hotărîrile Con
ferinței pe țară a mișcării sporțive 
și sînt de pătură să determine o 
creștere a rolului educației fizice 
și sportive în educarea și dezvol
tarea fizică armonioasă a popu
lației.

Constatînd că proiectul de lege 
dă un cadru corespunzător miș
cării sportive, o reglementare ju
dicioasă structurii Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică si 
Sport, ca și relațiilor sale cu or
ganele de stat și organizațiile ob
ștești, propun Marii Adunări Na
ționale adoptarea acestui proiect 
de lege în forma în care a fost 
prezentat.

acti. 
sport 
aces-

aleși Jn
Slmion

această comisie 
Bu ghici șl <Iu-

politică’ 
deputatul

externă
Iod

au fost 
deputății 
lia Stamatolu.

Din comisia de 
a fost eliberat
Iliescu; a fost ales în această 
comisie deputatul Nicolae Guină.

Din comisia administrativă a 
fost eliberat deputatul Nicolae 
Hudițeanu; a fost aleasă tn a- 
ceastă comisie deputata Floarea 
Șerban.

Din comisia juridică au fest 
eliberați deputății Constantin Stă- 
tescu ș| Ion Stănescu ; au fost 
aleși în această comisie deputății 
Marin Vasțle șl Dumitru Gheor
ghiu.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ștefan Vottec. 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

Vineri Ia ora 12, va avea loc 
ședința jubiliară a Marți Adunări 
Najionale consacrată celei de-a 
XX-a aniversări 
Republicii.

loace proprii baze simple, terenuri 
în aer liber pe lîngă școli, facul
tăți, cămine, în cadrul noilor com
plexe de locuințe. Consider foarte 
utilă din acest punct de vedere 
prevederea din proiectul de lege ca 
organele locale ale administrației 
de stat să Includă în planurile de 
sistematizare ale orașelor și comu
nelor spațiile necesare acestor a- 
menajări.

Deputatul 
GHEORGHE TUIU

a proclamării

(Agerpres)

★

de lege supus

Deputatui
ION ILIESCU

Exprimînd satisfacția pentru fap
tul că problemele dezvoltării edu
cației fizice și sportului formează 
obiectul dezbaterilor celui maț 
înalt for al stațuțui ‘ nostru, vorbi
torul a subliniat ca justițicață a- 
precierea conținută în primul ar-

ticol al proiectului de lege supus 
spre aprobare Marii Adunări Na
ționale că educația fizică și spor
tul constituie o activitate de inte
res național.

Abordînd neajunsurile existente 
în activițațea sportivă, vorbitorul 
consideră că ele au rezultat și 
din faptul că organizațiile U.T.C, 
sindicatele, Ministerul învățămîn- 
tuluî, alțe organisme de sțat 
și obștești, care au conțact nemij
locit cu masa tineretului și a oa
menilor muncii din țara noastră au 
fost, într-o formă sau alta, absol
vite de răspunderile concrete pe 
care le aveau în trecut în organi
zarea activităților sportive de 
masă.

Considerăm ca o chesțiune de o- 
noare, consemnarea prin lege a 
sarcinii de mare răspundere ce re
vine Uniunii Tineretului Comunist, 
de a organiza activitatea sporțivă 
de masă în școli, instituții de în- 
vățămînt superior și la sate, pre
cum șl de a sprijini cluburile tini- 
verșițare și activitatea organizată 
de sindicate în întreprinderi și in
stituții.

Dezvoțtînd tradițiile frumoase 
ale mișcării noastre de tineret, 
care cu ani în urmă a fost Iniția- 
toarea unor mari acțiuni sportive 
de masă — spartachiade, olimpia
de, cupe ale tineretului, croâuri, 
U.T C.-ul se va strădui să organi
zeze o gamă variată de acțiuni, ur
mărind atragerea maselor largi de 
tineri la practicarea sportului și 
exercițiilor fizice. în aceste acti
vități va fi asigurată colaborarea 
cu Mințsterul învățămîntului, Con
siliul Național pențru Educație Fi
zică și Sport, cu sindicatele și alte 
organizații.

U.Ț.C.-ul își propune să mobili
zeze tineretul la acțiuni de muncă 
voluntară pentru a construi cu mij-

Atragerea maselor largi de oa
meni ai muncii, îndeosebi a tinere
tului, în practicarea sistematică a 
exerclțlilor fizice șl sportului și 
dezvoltarea tot mai largă a spor
tului de masă, subliniate în prolec. 
tul de lege drept sarcini fundamen
tale, trebuie să devină o realitate 
la care să-și aducă contribuția toa
te organele și organizațiile care au 
atribuții în acest domeniu.

După ce a enumerat cîteva din 
avantajele măsurilor prevăzute în 
proiectul de lege privind dezvolta
rea activității de educație fizică și 
sport, vorbitorul a continuat)

Așa cum se știe, sarcina de a 
organiza activitatea sportivă de 
masă în întreprinderi și instituții 
revine sindicatelor ; în ’colaborare 
cu Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, sindicatele 
răspund de dezvoltarea sportului 
de performantă în întreprinderi și 
instituții.

împreună cu organizațiile U.T.C. 
și Consiliile pentru educație fizică 
și sport, sindicatele vor trebui să 
desfășoare o susținută activitate 
pentru atragerea maselor largi de 
oameni ai muncii la practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului, să organizeze competiții, 
cupe pe ramuri de producție și alte 
activități sportive; de asemenea, 
vor trebui să asigure mijloacele 
materiale necesare activității aso
ciațiilor și cluburilor din întreprin
deri și insțituții Aceste preocu
pări, care corespund de altfel unei 
bune tradiții a mișcării sindicale 
din țara noastră, vor duce Ia îm
bunătățirea activității sportive, la 
creșterea numărului celor cațe în 
timpul liber se vor îndrepta, îm
preună cu familiile, spre stadioane, 
săli de sport și cluburi, spre fru
musețea împrejurimilor, spre 6- 
glinda apelor, care le vor oferi cu 
dărnicie sănătate, bună dispoziție, 
un opțimism robust.

rea și prelungirea capacității șale 
de muncă. Practicarea educației fi
zice pentru dezvoltarea armonioasă 
a ființei umane are și o semnifi
cație de perspectivă, vlzînd men
ținerea și îmbunătățirea trăsături
lor biologice ale națiunii, suportul 
fizic natural al celorlalte calități 
ale sale.

Una din prevederile fundamen
tale ale documentului legislativ su
pus dezbaterii noastre o constituie 
dezvoltarea caracterului de masă al 
activității' sportive.

Prevederile documentului legis
lativ referitoare la răspunderea 
forțelor armate lri acest sens ne în
deamnă să acordăm o preocupare 
sporită fundamentării științifice a 
activității sportive de masă din u- 
nități.

în spiritul cerințelor actuale vom 
acorda o mâl mare atenție, asigu- 
rînd continuitatea tn pregătire a 
vîrfurilor sportive care își satisfac 
stagiul militar — și pe această li
nie trebuie să existe o mal bună 
colaborare cu organele locale si 
centrale —, putem șl trebuie să 
ridicăm noi și noi țalențe din rîn. 
dul militarilor în termen, subofițe
rilor și ofițerilor.

Sub acest aspect, și pe baza ex
perienței acumulate de sportul mi
litar, socotim Indispensabilă pro
movarea maț eficace a contopirii 
pregătirii sportive cu dezvoltarea 
etico-lntelectuală. Rezultate temei
nice se poț obține numai ctnd fi
nețea specializării sportive este În
suflețită de terme convingeri pa
triotice, Întreținute de o strictă 
disciplină personală, de conștiința 
răspunderii sociale a sportivului de 
performanță.

po
lon 

Zlătaru coboară treptele ringului 
neînvins. Salba medaliilor este în
tregită de luptătorii D. Cuc șl E. 
Bujor, gimnaste, handbaliști, I. 

Soeter, baschetbaliști șl voleibaliști.

secunde (chiar și mai mult) la 
dea pe vestitul Soțicat, Iar
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în timpurile noastre, cînd pon
derea activității intelectuale Spo
rește și tot mai multe procese de 
muncă devin statice, legate de ma
șini sau supravegherea unor agre
gate automate, omul are nevoie 
imperioasă dă un efort fizic con
tinuu și sistematic pentru menține-

Pe marginea turneului se
lecționatei divizionare de fot
bal tn Congo și Brazilia con- 
tinuăm să primim Ia redacție 
numeroase scrisori. Un citi
tor care nu-și declină identi
tatea, rezumindu-se doar la 
mărturisirea că este suporter 
ai echipei bucureșțene Pro
gresul, ne întreabă de ce nu 
a fost luat tn turneu jucăto
rul Țarălungă, apreciat de 

dînsul ca un „tînăr foarte ta- 
lențaț, bun șuteur și dri- 
Șteîir".

tn rubrica de sîmbăta tre
cută am' căutat să explicăm 
criteriile după care ș-g al
cătuit lotul aflat actualmente 
peste hotare. Dacă ar ii fost 
posibilă lărgirea acestui lot, 
probabil că selecționerii țț 
aveau țn vedere și pe Țară- 
lungă, așa cum, după părerea 
noastră, in atenția lor trebuia 
să fie și Jercan, Fl. Dumi
trescu fU.TA.), Kiss, Dumi- 
trache și alții. Din păcate, 
insă, n-au fost decît 18 locuri 
pentru jucători.

Tot tn legătură cu lotul 
care a făcut deplasarea, to
varășii Victor Vernescu și 
Mihai Bărbulescu, din str. 
Radu Calomfirescu 6 — Bucu
rești, Țiti Comnea din co
muna Plevna, raionul țehliu, 
precum și alți cititori ne în
treabă cum de este posibil să 
nu figureze nici un jucător 
de la Steaua — lidera clasa
mentului diviziei A. țntr-a- 
devăr, pare foarte ciudat, dar 
aceasta este realitatea• echi
pa bucureșteană nu are nici 
măcar un singur reprezentant 
tn selecționata ce evoluează 
în Africa șl Brazilia. Iată ex
plicațiile, în versiune oficială 
(așa cum am fost și noi in
formați) : Sătmăreanu a fost 
exclus din capul locului pen
tru slaba sa comporțare din 
meciul cu R. D. Germană, 
D. Nicolae și Hălmăgeanu 
slnt declarați indisponibili, iar 
Dumitru Popescu s-a eschivat 
el însuși de la efectuarea 
acestei deplasări. In ceea ce-l 
privește pe Constantin (despre 
care ne solicită lămuriri și 
tov. Adolf Konyen din Si
ghișoara, str. Albești 325) el 
a dorit să tacă deplasarea, 
dar n-a fost luat In discuție; 
in ceasul al 12-lea, ctnd 1 s-a 
propus totuși să plece tn 
turneu, a declinat oferta.

tn ce măsură această ver

siune este și pe deplin reală 
său are nevoie de unele com
pletări, numai clubul Steaua 
ne poate spune.

★
O suporțeră a echipei Uni

versitatea Craiova, tovarășa 
Virginia ț). Popescu din Bucu
rești, str. Arh. Âlex. Săvu- 
lescu 10, raionul 23 August, 
iși exprimă bucuria față de 
faptul că printre cei 18 ju
cători plecați în turneu se 
ailă și Obfemenco. Cititoarea 
noastră se arață, de aseme
nea, mulțumită de evoluția 
din acest an a echipei sale 
favorite. Este adevărat că for
mația craioveană nu mai este 
lideră tn clasament, ca în 
anul trecut pe această vreme, 
dar tov. Popescu și toți cei
lalți simpatizant! ai fotbaliș
tilor antrenați de Cosmoc șt 
Nuțescu pot aștepta returul 
campionatului cu Justificate 
speranțe. Uneori, este mai 
ușor să vii din urmă...

★
Tovarășul Sandu Enache 

din comuna Godinești, raio
nul Adjud, ne scrie, printre 
altele, despre ' un elev din 
localitatea sa care dovedește 
talent desebit pentru schi. 
Elevul, pe numele său Marin 
Afrăvăloaie (in virstă de nu
mai 10 ani), și-a confecționat 
singur o pereche de schiuri 
rudimentare din lemn de fag, 
cu care face adevărate acro
bații pe dealurile din farul 
comunei Godinești. Semnalăm, 
la riadul nostru, acest caz 
organelor sportive din re
giunea Bacău, care au dato
ria de a depista și ajuta in 
pregătire asemenea elemente 
talentate.

★
Referîndu-se la cele două 

recente intilniri amicale din
tre boxerii români și cei en
glezi, tov. Iuliuș Dălidis din 
București, Aleea Buchetului 
110, blocul C 3, șe arată ne 
mulțumit de unele decizii ale 
arbitrilor, care n-au reflectat 
realitățile din ring. De acord 
cu cititorul nostru, dar numai 
arbitrii în cauză (criticați, de 
altfel, în presă) pot explica 
de ce au procedat astfel. Le 
punem pentru aceasta la dis
poziție coloanele ziarului 
nostru.

C. FIRANESCU

(Urmare din pag. 1)

Steaua și Dinamo, candidate indu
bitabile la titlul de campioană. 
Este prima intilnire, din seria de 
trei, pînă cînd vom afla cui i se vor 
cuveni medaliile aurite.

Răsfoind printre amintiri, ne gîn- 
dim la un alt derbi baschetbalistic, 
de acum vreo 15 ani, între echipe
le Metalul și P.T.T. Vulescu, Ră- 
ducanu, Puiu Popescu. Gherculescu 
de la metalurgiști ii înfruntau pe 
Herold, Folbert, Fodor, Vasile Po
pescu in dispute care ne țineau, tot 
timpul, cu sufletul la gură.

Acum, alte ecfîtpe; alți actori. 
Interesul a rămas, insă, același. 
Va reuși Steaua, cu Savu, Nosie- 
vici, Barău, dr. Novacek, Emil Nl- 
culescu să îngenuncheze cvintetul 
dinamovist, avînd drept principa
le. .. stele pe Albu. Novac,' Cernea, 
Radu Diaconescu ? Meciul are o 
mare miză, pentru că — așa cum a 
hotărît regulamentul — rezultatele 
din turneele de calificare contează 
și în turneul final.

Evident, un derbi 1 Dar ce este 
— la urma urmei — un derbi ? Cu
vîntul, de origine engleză, provine 
din lumea turfului. Mai exact, țin 
lord, pe humele Derby, proprieta
rul unei herghelii de cai de curse, 
a inițiat o reuniune record, care 
urma să desemneze pe cel mai bun 
trăpaș al unei generații. îl 
trecere fără handicap, de l< 
egal.

Lordul. însă, era un mare pasio
nat al balonului rotund și într-o zi 
de derbi a fost văzut nu la hipo
drom. unde caii săi luptau pentru 
marele premiu, ci la un meci de 
fotbal, dintre două echipe de liga 
a IV-a. '

— £>v. aici ? l-a întrebat un re
porter.

— De ce va mirați ? a răspuns 
țordul. Caii mei au fost cronome
trați la antrenamentul de ieri și 
știu precis cit vor alerga, pe ce loc 
se vor clasa. La fotbal. în schimb, 
se poate întimpla orice.

O fi adevărată întimplarea, sau 
doar o anecdotă, nu știm. Cert este 
Că țordul Derby a intrat în istoria 
sportului, pentru că ulterior noțiu
nea s-a extins și ta alte discipline, 
devenind sinonimă cu o intțlnire 
cheie, decisivă, între cele mai bune 
formații.

Derbiurile au dat, dau și vor da 
savoare sportului, sînt un sumum 
de măiestrie, presupun un specta
col de cea mai înaltă factură. Der- 
biurtle interesează, nu rareori dez
lănțuie pasiuni ți — de ce si n-o 
spunem — duc înainte pe scara va
lorică un sport sau altul. Marile 
derbiuri au primit și atestatul tra
diției. Vîslașii de la universitățile 
Oxford și Cambridge se întrec încă 
din secolul trecut, duelul Alehin S

intr-o in
ia egal la
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Proiectul de lege cu privire la 
dezvoltarea educației fizice și spor
tului constituie încă o dovadă grăi
toare a grijii pe care o acordă 
partidul șl stațul nostru acestei 
activități.

Apreciind ca deosebit de Impor
tante prevederile proiectului de 
lege care se referă la sarcinile ce 
revin în acest domeniu Ministeru
lui învățămîntului și Uniunii Tine
retului Comunist, vorbitoarea a 
spus: Pentru a crea premize ca 
școala noastră să-și aducă în mai 
mare măsură contribuția la întări
rea sănătății, la dezvoltarea fizică 
armonioasă a tineretului, la afir
marea din ce în ce mai mult a 
mișcării noastre sportive, efortu
rile șl atenția noastră trebuie în
dreptate, în primul rînd, spre 
școlile generale, care cuprind în 
prezent întregul nostru tineret pînă 
la vîrsta de 15 ani.

Statul alocă fonduri de investiții 
pentru construirea și amenajarea 
de baze sportive, acordă dotații de 
la buget și terenuri necesare acti
vității sportive. Aceasta va con
stitui un facțor hoțărîțor în dez
voltarea activității sportive de 
masă și performanță din țara noa. 
stră.

Capablanca a făcut epocă, aminti
rea finalelor fotbalistice Venus — 
Rapid nu s-a stins nici astăzi. Dar 
cite exemple nu s-ar putea dai...

Reflectind asupra derbiului, ca 
element de sinteză a uniri sport, 
și făcind o mică statistică, am con
statat la noi o situație cel puțin 
bizară. Sportul românesc este do
minat, in nu ’ maț puțin de 13 RA
MURI (1), de confrunlarea dintre 
reprezentanții a numai DOÎIA gru
pări : STEAUA și DINAMO, 
lată-le : baschet, box, hochei, polo, 
lupte, tenis de cîmp, ciclism, tir, 
caiac-canoe, canotaj, atletism, rugby, 
volei (la ultimele două intrînd tn 
competiție și reprezentanții clubu
lui feroviarilor).

Desigur, nu le putem reproșa 
sportivilor de la Steaua și Dinamo 
faptul că sinț Cei mal buni. Ar fi 
ptir și simplu ridic'ol. Dar, oare, 
alte zeci și zeci de cluburi din în
treaga țară socotesc normal să ră- 
mină nepăsătoare, iar echipele lor 
să joace roluri de figuranțl intr-o 
serie de competiții cu caracter na
țional ? Nu esțe și acesta iihul din 
motivele refluxului evident al in
teresului spectatorilor fața de în
trecerea sporțivă ? Monotonia der- 
biurilor poate să compromită, pînă 
la urmă, noțiunea !

romanii sînt gazde
EXCELENTE...

l..au recunoscut cîteva foruri In
ternaționale, atunci clnd au atri
buit țării noastre, tn 1955, organi
zarea a nu mai puțin de 3 CAM
PIONATE EUROPENE.

15—26 iunie, In parcul Dinamo. 
Festival voleibalistlc cu soliști de 
renume : Mus^> Teșar, Fasahov, 
Reva, Roman, Ponova, Nicolau șl 
Bella Stufcova, Miroslava Koțula, 
Alexandra Ciudina, Antonina Moi
seeva. Succes deplin al team-urilor 
cehoslovace tn cea de a IV-a edi
ție a campionațuiul continental. 
Băieții noșțri au cedat țn fața Iu
goslaviei (2—3, chiar in prima zi a 
turneului final) și Cehoslovaciei 
(1—3), dar au învins formația 
U.R.S.S. (3—1), secondînd tn clasa
mentul general echipa puncherului 
Iosif Tesar.

5—7 august, Șnagov. Din tribu
nele de la ..malu’ tăiat" salutăm 
cele 4 medalii de argint cucerite 
de vîslașeie noastre tn a Il-a edi
ție a „europenelor", și locul doi în 
ierarhia celor 10 țări participante.

Cu un mic intermezzo atletic — 
neașteptata victorie (167—152) tn 
fața reprezentanților cocoșului ga
lic — ajungem țn plină toamnă la 
porțile poligonului Tunari. Țrăgă- 
toril tși desemnează primii cam
pioni ai continentului nostru. Cel 
dinții laureat — elvețianul Iosef 
Schmidt. Prima medalie <țe aur ro
mânească — Jacqueline Zvonev- 
schi, cu cele 400 de puncte (din 
400) la armă liberă, calibru redus, 
poziția culcat.

CEL DINTÎI RECORD 
MONDIAL AL LUI IOLI

14 iulie 1956 — o dată memo
rabilă pențru atletismul românesc. 
Iolanda Balaș trece ștacheta ridi
cată la 1,75 m și va începe ma
rea cursă a recordurilor mondiale, 
care se va încheia cu 16 cm mai 
sus.

Și iarăși țn familia splendidelor 
noastre „internaționale", care pri
mește pentru prima oară oaspeți 
de peste Ocean. Vor arde torțele 
pentru acel 4,55 m la prăjină a lui 
Bob Gutowski, vor exploda țribu- 
nele pentru săritura de 7,98 m — 
nou record european la lungime a 
„olandezului zburător" (Henk Vis
ser) și vom consemna prima arun
care de peste 80 m la suliță rea
lizată pe „Republicii" (autor — Ja
nusz Siălo). lgor Kașkarov întreru
pe seria celor 8 victorii consecu
tive ale lui I. Soeter, iar Valentina 
Ballod o țnvinge pe Iolanda Balaș i 
Sovieticii descoperiseră „secretul" 
panțofilor cu cuie dublați cu talpă 
de cauciuc!... Doar cursa de 400 
m a doctorului I. Wiesenmayer, un 
succes al voinței, ne-a mai descre
țit puțin frunțile.

GRAȚIE, RITM ȘI... 
DOUĂ MEDALII

bilă, dar și exercițiile Elenei Leuș- 
tean, sau ale Soniei lovan primesc 
o cotă mare din partea pretențio
sului juriu. Argintul și bronzul vor 
rămîne la București 1

Șl brusc, un cadru dinamic între 
coșurile de baschet instalate în 
potcoava de la „Republicii". Cine 
poate uita ziua de 9 Iunie 1957, 
clnd Folbert, Nedef, Nagy, Rădu- 
canu, Fodor și ceilalți jucători ai 
naționalei române au avut în față 
pe Tgrban, Zubkov, V aldmanls, Bo- 
cikarev și Ozetov, așii „5“-ului 
U.R.S.S. ? Remarcabilă evoluție, și 
o mare victorie (44—42), poate cea 
mai mare din Istoria baschetului 
românesc, obținută la capătul unei 
partide de un rar dramatism.

REÎNVIE SPIRITUL BALCANIC

Cei mai buni baschetbaliști și 
atleți din peninsula balcanică și-au 
dat lntîinire la București (august 
și septembrie 1959). Bulgarii cîști
gă — la coșveraj — turneul de 
baschet) ; în schimb, atleții noștri 
realizează 14 victorii (Ioli a ajuns 
la 1,84 m) și înving detașat. La 
10 octombrie) echipa de box a Ro
mâniei a tinut în șah (5—5) puter
nica Squadra azzurra. condusă de 
Nino Benvenutți, posesor al cen- 
turei de campion european, iar la 
20 decembrie echipa feminină de 
handbal a țării întrece la mare lup
tă (6—5) pe deținătoarea titlului 
prem, formația Cehoslovaciei, 
cepem să ridicăm capul și la 
sport care în urmă cu 2—3 ani 
în fașă pe meleagurile noastre.

SUITA VICTORIILOR CONTINUĂ

în al X-lea cros balcanic ; 16 mai, 
la Floreasca — voleibaliștii de la 
Rapid (3—1 cu Minior Pernik) au 
practic în buzunar al 3-lea suc
ces în „C.C.E." ; portarul Schroif și 
ceilalți 10 vicecampioni ai lumii 
sînt asaltați timp de 90 de minute.' 
dar fotbaliștii români sînt nevoiți 
să se mulțumească doar cu golul 
lui Mateianu (30 mai).

Și iată marea flotilă a lui Radu 
Huțan și Nicolae Navasart atacînd 
vîrful piramidei. A VUI-a ediție 
a „europenelor" de caiac-canoe, pe 
apele line ale Snagovulul. Steagul 
patriei noastre va fîlfîi de 6 ori 
pe cel mal înalt catarg. Pentru 
Nicoară, Ivanov, Vernescu, Con- 
țolenco, Terente, Sciotnie și A. 
Igorov. Ca o expresie a bărbăției 
și totalei dăruiri de care sînt 
pabili acești minunați flăcăi 
Deltei...

Acel 2—0 Împotriva echipei 
Eusebio (au semnat Pîrcălab
Badea) și victoria (2—1) lui Dina
mo asupra lui Inter înflăcărează 
tribunele de la „23 August1*.

ca- 
al

lui
Și

su- 
în- 
un
era

16 ianuarie I960, in sala Floreas
ca. Handbaliști! de la Dinamo 
București nu cunosc respectul față 
de părinții „hazenei" și elimină din 
„C.C.E." pe Dukla Praga (23-22). 
24 de ore mâi tîrziu — răsunătoa
rea izbîndă (87—83 după prelun
giri) a baschetbaliștilor de la 
Steaua în fața lui Dinamo Tbilisi.

La 5 iunie, Teofilovici, Moraru, 
Demian, Penciu et co., cu aminti
rea crudă a acelui 0—39 de la Bor
deaux, luptă admirabil în fața 
Franței, obligînd-o să guste pen
tru prima oară din cupa jnfrîn- 
gerii (5—11) Ia București. în luna 
următoare — âl 10-lea record al lui 
Ioli: 1.86 m !

Aparatul nostru rulează conti
nuu imagini de care ne amintim 
cu plăcere. De pe terenurile de 
handbal, bascheț sau volei, unde 
campioanele noastre înfruntă cele 
mai puternice echipe de club de 
pe continent. Handbalistele de la 
Știința București (8—1 cu Dynamo 
Praga în 12 martie 1961) și sexte
tul lui Horațiu Nicolau (3—1 cu 
T-S.K.A. Moscova în 9 iulie 1961) 
iau aconturi prețioase, pe propriul 
teren, în cucerirea (pentru prima 
oară) a cupelor europene.

AM AVUT MARI EMOȚII...

Secvență de mare finețe oferită 
de prima Cupă a Europei decerna
tă (în mai 1957) gimnastelor. Asis
tăm la o veritabilă paradă a miș
cării. Larisa Latinina este inegala-

Ca să nu mai vorbim de greută
țile pe care le resimte secretariatul 
nostru de redacție, pus în situație
— la unele ediții — să repete de 
cinci, șase, șapte ori titlul: „Primul 
loc se decide între Steaua și Dina
mo la...“ (vedeți sporturile enume
rate mai sus). Oricită fantezie ga
zetărească ar avea reporterul, cum 
să găsească o ieșire din impas ?

Exținzind urmările pe care le 
poate avea această situație, ne ex
plicăm de ce cele două cluburi dau 
cel mai mare număr de sportivi 
loturilor reprezentative și olimpice.

Petele albe de pe harta sportu
lui românesc vor trebui să fie limi
tate ! Așteptăm răspunsul Clujului 
și al Timișoarei — altadață cetăți 
ale performanței — al lașului, ' Gă- 
lațiului, Ploieștiului sau Aradului
— capabjle de mult mai mult cțecit 
dau, ca și înscrierea la cuvint a 
unor centre care, deși aflate ța 
început de tradiție, sînt capabile de 
mari energii: Bacău, Constanța, 
Craiova ș.a.

Cu un singur derbi, multiplicat 
la indigo, ne va fi greu să dăm 
sportului de performanță românesc 
ainvergura pe care o merită, să 
menținem și să extindem un pres
tigiu de acum cucerii 1

...cînd în primele jocuri preli
minare ale celui de al XV-lea 
turneu U.E.F.A., juniorii noștri 
reușeau doar remize în fața Bel
giei (aceasta a condus cu 2—0 
pînă în ultimele 10 minute) și 
Portugaliei. Ne-au deconectat însă 
victoriile următoare asupra echi
pelor R.F. a Germaniei și Turciei 
și splendida finală (4—1) jucață 
împotriva fotbaliștilor iugoslavi.

..cînd „7“-le handbalistelor, 
smulgînd cu greu (în serie) un 
rezultat egal bătăioasei formații 
iugoslave (Ana Starck a marcat 
din 7 metri în ultimul ' minuț).- 
și-a reintrat în mină șt a adus 
în cele din urmă sportului româ
nesc — după faimoasa finală cu 
Danemarca (8—4) — un foarte 

. prețios fițju mondial. Supremație 
totală. Josefina Ștefinescu, Iri
na Nagy. Marla Constqntinescu, 
Aurora Leonțe, Anțoaneta Oțetea 
și colegelor lor dublează medaliile 
ae aur'dobindițe cu un an înaințe, 
la Dortmund, de echipa lui Ivă- 
nescu, Moser. Redl, Nodea, Hnât 
și Costache II.

INTRĂM PE LINIA DREAPTĂ
Filmul nostru 

sfîrșit. Ultimele 
de lă Pavilionul 
miei Naționale, 
ciștigat cu 3—1 
prima finâlȘ .
„C.C.E." la volei, la arena de popi
ce din parcul Voința (21—26 iu
nie), unde trei din cele șase cu
nuni ale campionilor lumii (a Vl-a 
ediție) sînt atribuite românilor. 
Apei, un mic popas tn noua sală 
a sporturilor din Cluj (ediția ju
biliară a campionatului european 
de baschet feminin). „5“-ul Româ
niei merge din victorie tn victo
rie, face o primă repriză senza
țională (27—21) cu formația 
U.R.S.S., campioană mondială, dar 
în final (meciurile cu Cehoslovacia 
și R.D.G.) își vede 
ultimele șanse de a 
podium.

Și din nou imagini 
finală românească a voleibaliștilor 
(mal 1967). De data aceasta, Dina
mo are nevoie de trei manșe pen
tru a depăși reduta giuleștenilor. 
Urmează o secvență a sportului 
alb, în care Țiriac învinge pe 
Juan Gisbert, Năstase cîștigă un 
set cu 6—0 la faimosul Manolo 
Santana, dublul nostru este de ne
învins, și totuși Spania — pentru 
a doua oară finalistă în „Cupa 
Davis" — pleacă de la București 
cu un 3—2 prețios.

După handbaliști, voleibaliști — 
iață-i și pe rugbvștii clubului 
Ștefan cel Mare însușindu-și 
mai prețios trofeu continental, 
vinși cu 12—0 în primul meci, 
nampviștii, în 14 oameni (!), 
remontat incredibil, administrînd 
lui S. U. Agen un 18—0 pe care 
nu-1 vor uita francezii multă 
vreme.

Punct final, cu medalia de aur 
a lui Ion Baciu, cucerită la al 
XVI-lea campionat al lumii de 
greco-romane, șl cu happy-end-ul 
poloiștilor de la Dinamo București. 
care reușesc 
din întreaga 
rea în finala ____ ,

Poate că, în fuga condeiului, 
decupajul scenariului a mai scă
pat imagini pe care vi le-ați fi 
dorit subliniate. Solicitîndu-vă în
găduința, să dorim împreună spor
tivilor noștri multe alte succese 
de

se apropie de 
cadre ne poartă 
Expoziției Econo- 
cînd Dinamo a 

și 3—2 (mai 1966) 
românească din

spulberate și 
mai urca pe

de la a doua

din 
cel 
în- 
di- 
au

cel mai mare succes 
lor carieră : califica- 
„C.C.E."

care sa fim mîndri cu toții.

A

A

VOLEIUL LA MAJORAT

Echipa lui Nicolau este invinci
bilă. 3—0 cu T.S.K.A. Moscova la 
26 mai 1963, și trofeul continental 
mai rămîne pentru un an în vi
trina cjubului feroviar din Giiilești. 
Cinci luni mai tîrziu, țara noastră 
găzduiește a Vl-a ediție a „euro
penelor". La București, la Con
stanța, la Brașov, la Cluj unde 
jocul cu mingea peste fileu prin
sese rțidăcinf adinei. Sîntem mar
torii unui marș triumfal al sexțe- 
tului masculin (cu același Nicolau, 
Plocon, Derzei, Fieraru etc.) care 
nu cunoaște înfrîngerea. Nici fe
tele nu au rămas mai prejos, prin- 
zindu-și în piept medalii de bronz.

FLOTILA ROMANEASCĂ 
LA ATAC

Ziua bună se cunoaște de dimi
neață. 28 martie 1965, la Brașov — 
jucătoarele Voinței București (5—1 
cu p.T.C- Kaiserberg Duișburg) 
păstrează Cupa campionilor; 11 a- 
prilie, la București — 5 victorii

Marea finală a voleiului românesc. Dinamo și Rapid Irț lupți, pentru (roieul continental

Sportivii patriei noastre intimpi- 
nă cea de-a XX-a aniversare a pro
clamării RepuMicii participind cu 
entuziasm la întrecerile festive or
ganizate cu acest prilej.' th orașe 
și la sate, în întreprinderi, școli, 
instituții,' organele sportive.' în co
laborare cu conducerile sindicate
lor, ale organizațiilor U.T.C.', au ini
țiat, la cele mai diferite ramuri 
sportive, competiții dotate cu 
„CUPA 30 DECEMBRIE".

Iată relatările corespondenților 
noștri de ța aceste întreceri săr
bătorești :

RM. VÎLCEA
Peste 300 de sportivi din orașul 

nostru au participat timp <țc a" 
proape o lună în întrecerile orga
nizate de Consiliul orășenesc E.F.S. 
și Comițețul orășenesc al U.T.C. 
în cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Confruntarea celor 8 formații de 
baschet a constituit, pe lîngă o 
bună propagandă făctită acestui 
sport și un prilej de depistare de 
noi elemente talentate. Trofeul pus 
în joc a revenit echipelor Școala 
sportivă Rm. Vilcea — la fete, și 
Chimia Govora — la băieți. Prin
tre cei 60 de șahiști care și-au dis
putat întîietatea se aflau și 12 ju
cători cu categoria I de clasifi
care. Pe primele locuri s-au cla
sat : C. Radulescu, N. Cotea (elev 
în cl. a Xl-a) și Ov. Totescu. La 
popice, primul loc în clasament a 
fost ocupat do Chimia Govora.

N. Pop — coresp.

ORADEA
în bazinul acoperit din localitate 

s-a disputat „Cupa 30 Decembrie" 
la nafațic, rezervată înotătorilor 
asociației sportive Voința Oradea. 
Dintre cei 40 de concurenți, pe pri
mele locuri s-au situat : 100 m îî- 
ber'— băieți: Al. Kiraly (Cootex) 
1:28,0, S. Roman (Elcctromctal) 
1:32,6, N. Potașcă (Electrohîctai) 
1:35,0 ; 60 m liber — fete : Gyon- 
gyi Szucs (Coop, arta populară) 
52,3 sec., Elisabeta Turkoâi (Coop, 
arta populară) 
Crăciun (Coop.
sec.

I. Ghișa —
TG. SECUIESC

Peste 1 000 de tineri, din cadrul 
asociațiilor sportive din Orașul Tg. 
Secuiesc, au participat la întrece
rile de fotbal, popice și șah, do
tate cu „Cupa 30 Decembrie". La 
o frumoasă acțiune cicloturistică 
au luat parte 20 de iubitori ai ci- 
clismului, efecțuînd un „tur al ra
ionului-.

G. Carol — coresp.

52,1 sec., Florîca 
aria populară) 55.2

coresp. principal



Intre 4 șî 12 ianuarie 1968

SELECȚIONATA UNIVERSITARA 
A ROMÂNIEI PARTICIPĂ

LA CAMPIONATELE MONDIALE
DECLARAȚIILE PROF. EUGEN TROFIN

După cum s-a mai anunțat, Intre 4 și 12 ianuarie 1968 te 
vor disputa în Republica Federală a Germaniei întrecerile din 
cadrul campionatului mondial die handbal masculin, rezervat 
reprezentativelor universitare, ța care participă și echipa 
țării noastre.

înainte de plecare ne-am adresat antrenorului Eugen Tro- 
fin, rugîndu-l să ne răspundă la cîteva întrebări.

Ce loc ocupa etalia frică in școlile din lata de?
V

ultimul meci: București—Budapesta 2 — 0

ECHIPA BUCUREȘTIULUI 
CIȘTIGAT „CUPA DUNÂRII“ 
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

— La Început, cîteva date în 
legătură cu această competiție 
handbalistică.

— Reprezentativa universitară a 
țării noastre participă la aceste în
treceri — un campionat mondial 
in miniatură — pentru a doua 
oară. PRIMA DATĂ AM JUCAT 
IN SUEDIA ÎN ANUL 1963 ȘI 
ATUNCI STUDENȚII ROMĂNI 
AU OCUPAT UN MERITORIU 
LOC 3, după reprezentativele Sue
diei și Republicii Federale a Ger
maniei.

Anul acesta vom participa în 
compania unor echipe pe care le 
consider, calitativ, superioare ce
lor din 1963. Desfășurarea acestei 
competiții studențești va fi, teh
nico - organizatoric, asemănătoare 
campionatului pentru seniori. Ast
fel, echipele au fost împărțite in 
4 serii a cite patru echipe, din fie
care serie urmind a se califica în 
turneul final primele două cla
sate.

în actuala ediție, regulamentul 
prevede că au drept de partici
pare studenții și absolvenții de in
stitute din ultimii doi ani — li
mita maximă de vîrstă fiind de 
28 de ani.

— Cum apreciați actuala ediție 
a acestui campionat și ce ne pu
teți spune in legătură cu partici
parea selecționatei române ?

— Cunoscind interesul general 
față de întrecerile studențești, con
sider competiția ca fiind de mare 
anvergură. Prezența în cele 16 e- 
chipe reprezentative a unor jucă
tori consacrați, de certă valoare 
internațională, componenți de bază 
ai unor selecționate naționale care 
au participat și la ultima ediție 
a campionatului mondial de se
niori atestă acest lucru. Știm, 
spre exemplu, că în echipa uni
versitară a Norvegiei, din seria 
noastră, figurează opt jucători din 
națională care a întrecut recent 
formația Danemarcei (n.n. finalistă 
la ultima ediție a campionatului 
mondial de seniori), iar reprezen
tativa universitară a R.F. a Ger
maniei a învins de curînd forma
ția V.F.L. Gummersbach, dețină
toarea ultimei ediții a „Cupei 
Campionilor Europeni". Așadar, 
Întrecerile se anunță foarte dispu
tate, deschise oricărui rezultat.

Pentru reprezentativa noastră, 
CARE ÎNTRUNEȘTE PE CEI MAI 
VALOROȘI HANDBALIȘTI STU- 
DENȚI LA ORA ACTUALA. A- 

prezintă o du- 
obținerea unui 
bun, la nivelul 

care se bucură 
pe plan mondial

verificarea calități-

tibili de 
național _____

înaintea acestor Sn treceri VOM 
PARTICIPA, LA 1 IANUARIE, IN 
BERLINUL OCCIDENTAL, LA 
UN TURNEU FULGER ALĂTURI 
DE SELECȚTONAtTA STUDEN
ȚEASCA A UNIUNII SOVIETICE, 
SELECȚIONATA ORAȘULUI GO- 
TEBORG ȘI A ORAȘULUI GAZ
DĂ. Scopul acestor partide este 
de a asigura o acomodare a echi
pei noastre cu condițiile de joc în 
deplasare.

— Ca de obicei, întrebarea fi
nală. Ce șansa acordați reprezen
tativei noastre universitare ?

— Greu de răspuns, deoarece nu 
se cunoaște, în detaliu, valoarea 
echipelor participante. în orice 
caz, CONSIDER CA VA FI O 
DISPUTA DÎRZĂ INTRE REPRE
ZENTATIVELE UNIVERSITARE 
ALE UNIUNII SOVIETICE, CE
HOSLOVACIEI, IUGOSLAVIEI, 
REPUBLICII FEDERALE A GER
MANIEI ȘI, bineînțeles, A ȚĂRII 
NOASTRE.

Așa cum au dat dovadă și in 
alte ocazii, cînd nu au precupețit 
nici un efort pentru afirmarea 
handbalului nostru, tinerii 
români vor realiza și de 
ceasta 
Dorim 
bun.

a fi selecționați tn lotul 
de seniori.

jocuri de bună 
să ocupăm un loc

jucători 
data a- 
calitate. 
cit mal

urat antrenorilor și jucftto-Am
rilor noștri mult succes în noua 
ediție a campionatului mondial 
universitar.

G. RANGU

270 de participant!
la turneul de sah

9

de la Hastings
LONDRA 28 (Agerpres). —

ceste întreceri 
blă importanță : 
rezultat cît mai 
prestigiului de 
handbalul nostru 
ți, totodată,
lor și a capacității de adaptare Ia 
efort a tinerilor jucători, suscep-

A 
43-a ediție a tradiționalului tur
neu internațional de șah de la 
Hastings a început cu un număr 
record de participant! — 270 — 
repartizați în diferite grupe. în 
turneul principal, prima rundă a 
adus față în față la masa de 
joc pe campionul U.R.S.S., Leonid 
Stein, și pe marele maestru român 
Florin Gheorghiu. Partida s-a în
cheiat remiză, rezultat consemnat 
și între Hort (Cehoslovacia) — 
Raymond Keene (Anglia). Restul 
partidelor s-au întrerupt.

Pentru prima oară prestigiosul 
turneu de la Hastings se desfă
șoară sub patronajul ziarului 
londonez „Times".

BOGAT REZERVOR DE CADRE
PENTRU SPORTUL DE PEREDRMAN EA 

sportivi, tehnicieni. Se efectuează 
săptăminal cel puțin șase antrena
mente, sportivii participă cu regu
laritate la activități competiționa- 
le: campionate, cupe etc.

Selecția în aceste secții ale clu
burilor se face din rindul celor 
peste 2 milioane de elevi care 
participă anual la întrecerile din 
cadrul spartachiadelor. Această în
trecere de masă oferă un exce
lent prilej de descoperire a celor 
mai talent ați dintre sportivii șco
lari. Competiția este organizată 
pe faze eliminatorii, pe școli, in- 
ter-școli, pe localități, raioane, re
giuni, iar finala pe țară constituie 
in fiecare an o trecere în revistă 
a celor mai valoroase cadre de ti
neri sportivi de pe cuprinsul în
tregii țări. Pentru a ilustra afir
mația noastră, să amintim citeva 
din rezultatele înregistrate in ca
drul finalelor Spartachiadei școla
re din 1967 : 100 m — Gisbert Jun
ge (13 ani), 11,7; 60 m — Gisbert 
Junge 7,2; 80 mg — Gunther
Prien 11,1; 1000 m — Fred Wag
ner 2:44,3; triplusalt — Dieter 
Isokeit 12,24 m; Detlef Fuhrmann 
a obținut la aruncarea discului (1,5 
kg) rezultatul de 47,29 m, iar la 
aruncarea suliței (600 gr) 53,50 m.

Poate faptul este apreciat ca 
surprinzător, dar trebuie să men
ționez că în perioadele de vacanță 
activitatea sportivă a elevilor este 
mult mai intensă decit in timpul 
anului școlar. Cei mai buni spor
tivi sint chemați în tabere de 
vară, la care pe lingă elevi parti
cipă și cei mai buni pionieri, cu 
aptitudini deosebite pentru sport. 
Se înțelege că activitatea sportivă 
se află pe primul plan al activi
tăților zilnice: elevii participă atît 
la o pregătire sistematică, cit și la 
variate întreceri — fotbal, atletism, 
înot, tir, volei, tenis de masă, box, 
haltere. Cea mai bună dovadă a 
utilității unor asemenea acțiuni 
o constituie rezultatele pe care 
elevii participanți la tabere le ob
țin la începutul anului școlar (în
totdeauna excelente), cînd 
supuși unor examene de 
care a pregătirii sportive.

Ca obiect de învățămint,
ția fizică ocupă un loc important 
atît în programa școlilor elemen
tare, 
zii), 
gent 
dacă 
la cele trei examene pe care le 
susține de-a lungul unui an. Au 
fost chiar cazuri cînd unii elevi au 
repetat clasa deoarece nu au tre
cut examenul la educație fizică. 
Cele trei examene de care amin
team au fost in februarie (exerci
ții impuse la gimnastică, corespun
zătoare cu vîrsta), in mai (jocuri 
sportive) și iunie (natație și atle
tism).

Măsurile adoptate sperăm să a- 
sigure in anii viitori noi succese 
importante sportului școlar, spor
tului de performanță din R.D.G.

Fotbalul, sport atât de iubit de tinerii de pe toate meridianele, este 
îndrăgit și în R. D.
mentare din R.D.G.,
libere

Germană. In fotografie, copiii unei școli ele- 
joacă cu multă plăcere fotbal în orele lor 

Foto : KRONFELD-Berlin
Jocurile O-

Antrenorul Honore Bonnet (în stânga) pare mulțumit de com
portarea celui mai bun dintre elevii săi, valorosul și binecunoscutul 
Jean-Claude Killy. Imagine surprinsă in timpul antrenamentelor pe 
care schiorul francez le face în vederea Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble. Foto : A.F.P.

La puțin timp după 
limpice de la Tokio, la Berlin s-a 
desfășurat un congres sportiv de 
o însemnătate deosebită : specia
liști din variate domenii de acti
vitate — medici, antrenori, spor
tivi fruntași, tehnicieni — au dez
bătut timp de citeva zile o pro
blemă de importanță majoră pen
tru progresul continuu al sportu
lui — activitatea de educație fi
zică și sport din școli, pregătirea 
sportivă a cadrelor tinere, împros
pătarea loturilor reprezentative ale 
țării cu elemente noi, de perspec
tivă. Au fost elaborate planuri de 
acțiune privind munca de instruire 
a cadrelor didactice, de selecție și 
pregătire a sportivilor.

Congresul a apreciat că privirile 
specialiștilor și atenția organelor 
și organizațiilor sportive trebuie 
să se indrepte spre tineretul șco
lar, bogat rezervor de cadre de 
perspectivă și de talente. S-a sta
bilit că o formă adecvată de atra
gere a tineretului școlar in practi
carea sportului o constituie spar- 
tachiadele. Ținînd seama de nive
lul tot mai ridicat al performan
țelor sportivilor-elevi, s-a conside
rat că numărul orelor de educație 
fizică (2—3 pe săptămină) este 
mult prea redus. Deoarece nu era 
posibil să se opereze pe loc o mo
dificare a programei școlare, s-a 
stabilit ca activitatea sportivă să 
ocupe o mare parte din timpul li
ber al elevilor, in care scop s-au 
înființat cluburi sportive pe lingă 
școli și licee, iar organizațiile de 
pionieri și de tineret au fost obli
gate să asigure o cit mai bună 
desfășurare a competițiilor sporti
ve rezervate elevilor. Atletismul, 
gimnastica, notația, fotbalul și 
handbalul sint sporturile care se

bucură de cea mai mare popu
laritate in rindurile elevilor. Iar 
succesele din ultimii ani ale no
tației noastre se explică in mare 
măsură prin rigurozitatea desfășu
rării spartachiadelor școlare.

ei sint 
verifi-

educa-

11. D. GERMANĂ

laAu trecut peste trei ani de 
congresul amintit și se poate spu
ne că roadele măsurilor adoptate 
atunci se resimt din plin. In ulti
mii ani, în activitatea sportivă de 
performanță din R.D. Germană 
școlarii au un cuvlnt tot mai greu 
de spus, mulți dintre ei repurtând 
succese remarcabile in cadrul clu
burilor in care au fost promovați. 
In ultimul timp, în țara noastră 
se acordă o mare atenție pregătirii 
timpurii, în care scop în secțiile 
de performanță ale marilor cluburi 
au fost alcătuite grupe rezervate 
numai sportivilor sub 14 ani, de 
care se ocupă in mod sistematic 
cei mai buni antrenori, medici

cit și a celor medii (gimna- 
Un elev poate rămîne cori- 
chiar și la educație fizică, 
el nu obține note de trecere

JORGEN ZEUME
redactor

la „Deutsches Sportecho" Berlin

CARNET OLIMPIC
Delegația Japoniei

la Grenoble
Delegația Japoniei la Jocurile 

Olimpice de iarnă de la Gre
noble va cuprinde 18 hocheiști, 
4 biatloniști, 8 patinatori de vi
teză, 3 patinatori artistici și 7 
schiori (Ia probele alpine). Pa
tinatorii de viteză, în frunte cu 
valorosul sprinter Keichi Suzuki, 
vor lua parte și Ia campionatele 
mondiale, programate la Gote- 
borg. De asemenea, patinatorii 
artistici vor ii prezenți la mon
dialele de Ia Geneva. După cum 
se știe, orașul japonez 
va fi gazda „olimpiadei 
anul 1972.

Sapporo 
albe" In

„Sistemul nervos** al J.O
GRENOBLE. — In programul 

celei de-a X-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Grenoble, 
va fi inclusă și o probă suplimen
tară. Este vorba de proba rapidi
tății de transmisie și de difuzare a 
rezultatelor celor 131 de concursuri 
și meciuri ce vor avea loc între 6 și 
18 februarie în 11 locuri diferite. 
Un adevărat „sistem nervos" in 
lungime de cîteva sute de kilometri, 
format din linii telefonice speciale, 
legînd locurile de întrecere cu 28 
de amplasamente de difuzare, și 
trecînd prin centrul de calcul echi
pat cu două calculatoare electro
nice, a fost instalat la Grenoble și 
pe o rază de 70 km în jurul ora
șului Responsabilii sistemului elec- 
trenic instalat la Grenoble și-au 
propus să stabilească două recor
duri. Pe de o parte, ei vor să di
fuzeze rezultatele competițiilor

quasi-instantaneu, miilor de spec
tatori și celor 2 500 de ziariști pre- 
zenți la jocuri. Rezultatele vor fi 
difuzate simultan în 3 limbi: fran
ceză, 
doilea 
transmite 
modalități 
minoase, 
offset și 
rate pentru agențiile de presă. Ma
șinile electronice vor face astfel să 
dispară distanțele ce separă diferi
tele pîrtii sau piste de concurs. 
Presupunînd că un ziarist se afli 
intr-unui din cele 28 de puncte 
prevăzute pentru difuzarea rezul
tatelor, el va primi, simultan, re
zultatele tuturor probelor ce se 
vor desfășura în locuri diferite. 
Nucleul acestui sistem va fi con
stituit de două calculatoare, puțind 
efectua 400 000 de operații pe se
cundă. „Memoria" fiecăreia dintre 
ele va cuprinde 131 de mii de ca
ractere, iar memoriile auxiliare 
vor permite consultarea simultană 
a 58 de milioane de cifre. In de
curs de 10 zile vor fi imprimate, 
in zeci de mii de exemplare, 131 de 
foi de plecare și 280 de rezultate 
care vor necesita mai multe 
liar.de de operațiuni.

engleză și 
record va 

aceste 
diferite : 
buletine 

benzi

germană. Al 
fi acela de a 
informații în 

panouri lu- 
reproduse la 
gata perfo-

Loturile de schi

mi-

aFederația de schi a Canadei 
alcătuit echipele reprezentative ale 
țării în vederea apropiatelor com
petiții internaționale și a Jocuri
lor 
pa 
de 
pe 
Henderson,

Olimpice de la Grenoble. Echi- 
masculină. care este antrenată 
John Platt, are în componență 
Peter Duncan, Scott și Wayne 

Dan Irwin, Michel

Lehmann. Bill McKay și Currie 
Chapman. înaintea J.O., acești 
schiori vor participa la concursu
rile de la Hindelang, Adelboden, 
Wengen, Kitzbuhel și Madona di 
Campiglio.

De pregătirile echipei feminine 
se ocupă Verne Anderson, care a 
selecționat, în formație, pe Nancy 
Greene, Karen Dokka, Andree 
Crepeau, Judi Leinweber, Betsy 
Clifford și Judy Crewford. Spor
tivele canadiene vor lua startul în 
competițiile de la Oberstaufen, 
Grindelwald. Bad Gastein și St. 
Gervais, după care se vor deplasa 
la Grenoble.

★
în cadrul unui interviu televizat, 

Nancy Greene, care recent a fost 
desemnată, de presa sportivă din 
țara sa, cea mai bună sportivă ca
nadiană a anului 1967, a declarat: 
„Doresc să cîștig o medalie de aur 
la Grenoble. Va fi foarte greu, 
Mă pregătesc, însă, cu mare aten
ție pentru a face față 
mele adversare din 
Franța".

valoroaselor 
Austria și

Tinere speranțe franceze
de schi aOficialii federației

Franței au subliniat, in cadrul unei 
conferințe de presă care a avut loc 
la Grenoble, că tinerii schiori ai 
echipei selecționate în vederea J.O. 
pot obține victoria, înaintea unor 
elemente consacrate. Una din ma
rile speranțe ale schiului francez 
este Jean Pierre Augert, în virstă 
de 22 de ani. Tinărul Claude Penz, 
in etate de 20 de ani, fiul unui ca
banier are, de asemenea, șanse 
mari de a ocupa un loc fruntaș la 
coborî re sau slalom special ^ mbli 
sînt elevi ai celebrului Jean-Claude 
Killy.

Disputată pe o vreme total ne
prielnică (ploaia torențială care a 
căzut ieri după-amiază a trans
format patinoarul artificial în- 
tr-un veritabil bazin de natație...), 
ultima partidă din cadrul „Cupei 
Dunării" a oferit o întrecere care 
a semănat foarte puțin cu hoche
iul pe gheață. Cele două forma
ții, prima selecționată a orașu
lui București și reprezentativa 
Budapestei, au făcut eforturi deo
sebite pentru a schimba jocul 
dintr-o parte în cealaltă a tere
nului, pentru a dirija pucul -în 
condițiile cînd 
ții se afla un 
de apă. Totuși 
numai două 
înainte de începerea ultimei părți 
a jocului, cei doi arbitri: M. Hu- 
șanu (România) și Emil Richter 
(Ungaria) de comun acord cu an
trenorii celor două formații au în
trerupt partida, consemnînd ca 
rezultat final scorul înscris 
tunci pe foaia de arbitraj : 2—0.

Despre felul în care s-au des
fășurat primele două reprize se 
pot spune — ținînd seama de

pe deasupra ghe- 
strat de 2—3 cm 
s-a jucat. De fapt 
reprize, deoarece

cele arătate mai sus — foarte 
puține lucruri. Totuși vom subli
nia că echipa noastră a avut tot 
timpul inițiativa, fără însă a ne
glija să amintim, în același timp, 
că din cauza impracticabilității ghe- 
ții, orice contraatac — și n-au 
fost puține 1 — al oaspeților era 
extrem de periculos pentru a- 
părarea bucureșteană.

Cele două goluri au fost mar
cate de G. Szabo (min. 8) și Var
ga (min. 28). Această vicțprie a 
consfințit primul loc pe care se
lecționata română îl ocupa în 
clasament, care la încheierea 
competiției arată astfel:

8 3 0 0
8 2 0 1 
tineret
6 0

4. Budapesta 3 0

1. București
2. Sofia
8. București

1 2
1 2

8—14
4—12

a-

8
4

1
1

dintre echipaPartida amicală
de tineret a Capitalei și selec
ționata orașului Sofia nu s-a mal 
disputat.

(«• a.)

cel mai bun
sportiv sovietic al anului 1967

cei mal

al anului

MOSCOVA 
(Agerpres). — 
derația ziariștilor 
sportivi din 
U.R.S.S. a desem
nat pe
buni 10 sportivi 
sovietici 
1967. Iată-i: 1. Ian 

Talts (primul hal
terofil din lume de 
categorie semi
grea, care a depă
șit granița celor 
500 kg la 
luri); 2.
Jabotinski 
re) ; 3.
Firsov (hochei pe 
gheață): 4. Lud
mila Belousova și 
Oleg Protopopov 
(patinaj artistic) ; 
5. Aii Aliev (lupte 
libere) ; 6. Mihail 
Voronin (gimnasti
că) ; 7. Ianls Lusis 
(atletism) ; 3. Igor 
Ter-Ovanesian (a- 
lletism) ; 9. Edu
ard Strelțov (fot
bal) ; 10. Natalia
Kucinskaia (gim
nastică).

în foto : Ian Talts

trei stl- 
Leonid 
(halte- 

Anatoli

tBlexradiatelBfon
CANBERRA 28 (Agerpres). — 

Manuel Santana a reușit să în
scrie punctul de onoare al echi
pei de tenis spaniole în finala 
„Cupei Davis", disputată la Bris
bane, cu reprezentativa Austra
liei. în acest fel, meciul se ter
mină cu 4—1 în favoarea austra
lienilor, care cîștigă a 11-a oară 
în ultimii 13 ani celebra „Sala- 
tieră de argint"

După evoluția lamentabilă a 
spaniolilor în primele două zile 
ale întîlnirii, specialiștii pronos
ticau victoria cu 5—0 a jucăto
rilor australieni, dar Santana și-a 
revenit în ultima partidă, reușind 
să-1 învingă cu 7—5, 6—4, 6—2 
în 92 de minute pe John New
combe, campionul din acest an 
al Wimbledon-ului. S-a jucat pe 
o temperatură caniculară, termo
metrul arătînd 38 de grade. în 
cealaltă partidă, Emerson a dispus 
cu 6—1, 6—1, 2—6, 6—4 de Ma
nuel Orantes.

CEA DE-A 6-A EDIȚIE a „Cupei 
Africii" Ia fotbal se va desfășura 
anul viitor între 11 și 21 ianuarie, 
la Addis Abeba. Vor lua parte 
8 echipe: Ghana (cîștigătoarea 
ediției precedente), Algeria, Con
go (Kinshasa), Congo (Brazza
ville), Senegal, Coasta de Fildeș, 
Uganda și Etiopia.

Sporting Cristal, cam- 
fotbal a Perului, a în-

ECHIPA 
pioana de 
vins cu 1—0 (0—0) selecționata 
olimpică a Cehoslovaciei, aflată în 
turneu în America de Sud.

CONCURSUL de selecție 
patinatorilor de viteză sovietici, 
disputat la Celeabinsk, s-a în
cheiat cu victoria lui Ant Antson

de tenis, însărcinată cu 
problemei amatorismu- 
turneelor open (turnee 
atî? amatorilor cît și

SUBCOMISIA Federației inter
naționale 
studierea 
lui și a 
rezervate
profesioniștilor!, se va întruni la 
4 ianuarie Ia Paris. Din această 
subcomisie tac parte De Ștefani 
(Italia), lean Rorotra (Franța), 
Gee<hand (Relqia). Barnett (Aus
tralia).

FORMAȚIA de fotbal Bayern 
Miinchen, cîștigătoarea „Cupei 
cupelor" ediția 1966/1967, a fost 
desemnată echipa anului în R. F. 
a Germaniei. La sporturi indivi
duale, primele locuri au revenit 
discobolei Liesel Westermann și 
decatlonistului Kurt Bendlin.

REPREZENTATIVA de hochei 
pe gheață a Suediei și-a început 
turneul . ... .
Huli cu o selecționată canadiană 
pe care a învins-o cu scorul de 
4—3 (2—1, 2—1, 0—11.■

ÎN TURNEUL international de 
hochei pe gheață de la Stockholm 
(pentru „Cupa Ahearne") echipa 
„Aripile Sovietelor" a întrecut cu

în Canada, jucînd la

scorul de. 4—1 (1—1, 0—0, 3—0) 
formația suedeză Djurgaarden. La 
acest turneu participă și echipa 
canadiană .Drummondville".

INTR-UN MECI pentru .Cupa 
Alpilor" Ia hochei pe gheață, echi
pele E. V. Innsbruck și H. C. Je- 
senice au terminat nedecis 1—1 
(1—0, 0—1, 0—01.

SELECȚIONATA de hochei pe 
gheață a orașului Moscova și-a 
continuat turneul în Canada, în- 
tîlnind echipa Calgari Spurs. Au 
ciștigat hocheiștii sovietici cu 
scorul de 12—2 (4—0, 5—1, 3—1). 
Pentru învingători au marcat Silov 
(5), Mihailov (3), Kuzkin, Brejnev, 
Sakeev și ' '

COMITETUL INTERNAȚIONAL 
OLIMPIC a acceptat limba spa
niolă ca a treia limbă 
în toate activitățile sale, 
prezent, singurele limbi 
olimpice erau franceza și■

ÎN TURNEUL internațional de 
hochei pe gheață de la Colorado 
Springs (S.U.A.) selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—1 (0—0, 
2—-1, 1—0) reprezentativa Finlan
dei. Au marcat Iakușev, Moiseev, 
Starșinov, respectiv, Oksanen.

oiicială, 
Pînă in 
oficiale 

engleza.

Ciciurin.

în imagine: fază din întâlnirea 
disputată cu o zi înainte, între 
echipele Finlandei și selecționata 
Universității Denver. (Telefoto: 
UPI/Agerpres).
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