
CAMPIONATUL DE HOCHEI 
SE REIA SlMBĂTĂ 

IN CAPITALĂ
Brusca schimbare a tempera

turii a produs în aceste prime 
zile ale noului an multe neca
zuri amatorilor de sporturi de 
iarnă. Firește, cei mai „păgu
biți" au fost schiorii. Dar, șl ju
cătorii de hochei au avut de 
suferit din cauza perturbărilor 
survenite în starea vremii. Ca 
urmare a temperaturii ridicate, 
cel de al doilea tur al campio
natului republican, care tre
buia să înceapă slmbătă 6 ianua
rie la Miercurea Ciuc, și-a mu
tat locul de disputare în Bucu
rești. Aci, patinoarul artificial 
asigură condiții certe și, desi
gur, mai bune, acestei compe
tiții de bază in activitatea in-

ternă a jocului cu cros* și pu
cul.

Nu-i greu de bănuit că locui
torii micului orășel de la poa
lele Harghitei sînt la ora aceas
ta supărați că nu vor putea 
urmări disputa celor mai bune 
echipe de hochei din țară. Dar, 
riscurile fiind mari federația a 
hotărît — și bine a făcut — ca 
partidele să aibă loc în Capi
tală. Deci, sîmbătă 6 ianuarie 
întrecerea pentru titlul de cam
pioană se va relua pe patinoa
rul artificial.

La fel ca anul trecut, în lupta 
pentru întîietate sînt angajate 
formațiile bucureștene Dinamo 
și Steaua, rolul de „prim-solis. 
tă“ revenind în această ediție 
dinamoviștilor, învingători în 
jocul derbi cu scorul de 8—1. 
își va lua, acum în turul al 
II-lea, Steaua revanșa ? Răs
punsul îl vom primi vineri 12 
ianuarie, cînd este programat 
acest joc. în legătură cu partida 
Dinamo—Steaua, ne gîndim 
dacă nu ar fi util ca federația 
să facă o mică derogare de la 
program și să stabilească dis
putarea întîlnirii în ziua de 
sîmbătă 13 
mai spre 
nostru !

Și acum, 
în primele
bătă și duminică, orele de în
cepere a partidelor sînt schim
bate. Dimineața au loc două 
jocuri, iar după-amiaza un sin
gur meci, în cuplaj cu... specta
colul „Hochei melody".

ianuarie, 
folosul

Ar fi nu- 
hocheiulul

amănunt.un ultim
două zile, deci sîm-

O imagine sugestivă de la unul din jocurile disputate în primul 
Cluj. Portarul clujean, Radu Șerban, încearcă să oprească

tur al campionatului: Steaua — Agronomia 
atacul lui Gheorghiu (Steaua) — in stingă

Foto : Vasile Bageac

600 de elevi și eleve

dezleagă problemele

mișcării sportive, fac

sport, organizează și

participă la concursuri

cultural-artistice, leagă
• oprietenii, PETREC

O VACANȚĂ DE

NEUITAT!

Unde o fi Grenoble ?...
Foto : O. Cahane

VitezistiiJ

de la Dinamo București
concurează la Berlin
In cursul zilei de azi urmează 

să părăsească Capitala, cu desti
nația Berlin, patinatorii de viteză 
Dan Lăzărescu, Victor Soțtirescu, 
Maria Tașnadi și Horia Timiș 
(Dinamo București). Aceștia vor 
evolua în zilele de 6 și 7 ianuarie 
în concursul internațional dotat 
cu trofeul „Cupa Dynamo Ber
lin", la care participă sportivi din 
Olanda, Suedia, Finlanda, Polo
nia, Ungaria și R.D. Germană.

I
I
I
i

I
I

I

DE LA TEORIE
LA PRACTICA

S
portul școlar a devenit un izvor care 
alimentează continuu sportul de perfor
manță. Neglijat într-un timp, reconsi
derat acum, el a revenit în centrul pre- 
OCUDarîlnr Iftfintp cnnrf Klsi ta mnî
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LA MIERCUREA CIUC CU ORGANIZATORII
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

mai bine 
eleve din 
președinții 
din licee, 

al

Hașa, comandantul taberei, 
pentru a mă pune în temă cu 
tot ceea ce ar putea să inte-

i

Miercurea Ciuc are de cîteva 
zile oaspeți, dragi: 
de 600 de elevi și 
întreaga țară. Sînt 
comisiilor sportive
sosiți din inițiativa C.C. 
U.T.C. și a Ministerului învă
țământului, pentru a participa 
la o tabără specială : o tabără 
sportivă. Mai exact, o tabără 
în care activitatea sportivă va 
avea ponderea cea mai mare. 
Dar, nu și exclusivitate, după 
cum vom vedea.

★
încerc să-l sustrag cîteva mo

mente, din multiplele sale tre
buri, pe tovarășul Gligor

0 tabără
«sui generis»

reseze în legătură cu această 
lăudabilă inițiativă. între două 
telefoane — care zbîmîie a- 
proape din minut în minut,

Capa Unirii“-o mare competiție rezervată 
schiorilor de categoria a ll-a și a lll-a 

Concursul de deschidere de la Predeal va fi precedat de o selecție a juniorilor 
cale din întreprinderi și insti
tuții, a consiliilor raionale, oră
șenești și regionalesale U.G.S.R. 
și a organelor teritoriale ale 
C.N.E.F.S. să ia măsuri pentru 
organizarea, în scop de selec
ție, a cit mai multor întreceri 
DÎnă

DIN SCOLI
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intre solicitările unor tovarăși 
din comandament, găsim to
tuși răgaz pentru a schimba 
cîteva cuvinte.

Plec de la ideea că în per
soana tovarășului Hașa a fost 
ales un bun comandant. Un om 
entuziast (de un entuziasm 
de-a dreptul contaminant !) și 
care — obligatoriu pentru o 
asemenea funcție — este și un 
excelent organizator. îmi ara- 

. în mod explicit ce-ar dori 
i însemne pentru elevi cele 
i zile pe care le vor petrece 

Miercurea Ciuc :
— Sînt aici, in tabără, elevi 

dintre cei mai buni, copii cu 
o situație școlară exemplară, 
totodată practicanți însuflețiți 
ai sportului și cu spirit orga
nizatoric. Această din zirmă ca
litate i-a pus in postura de a 
răspunde, ca coordonatori de 
activitatea sportivă din școala 
respectivă. Firește, nu singuri,

tă 
să
10
la
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ocupărilor legate de spori. Nu se mai 
pot imagina rezultate deosebite la vreun 

sport fără o temelie fundamentată tocmai pe 
tineretul studios, pe o selecție judicioasă și o 
instruire metodică a acestuia. Să nu uităm că din 
rîndurile lui s-au ridicat Mihaeia Peneș, campi
oana olimpică, Cristina Balaban, medaliata cam
pionatelor europene și gimnasta Alina Goreac. 
Sau, alte talente autentice ca Anca Andrei, Zeno 
Giurasa (Reșița) și Vladimir Belea (București). Tra
diționalul duel Costa — Șoptereanu datează de 
pe timpul cînd cei doi înotători se aflau pe băn
cile școlii.

Pentru depistarea talentelor din rîndul elevilor 
și pregătirea lor pentru performanță ou fost și 
sînt organizate diverse campionate și concursuri 
republicane pentru școlile de toate gradele, iar 
numeroase echipe participă la cîteva campionate 
divizionare. De asemenea, baza materială desti
nată elevilor a crescut simțitor. Totodată, un nu
măr sporit de profesori și antrenori stau la dis
poziția tinerilor care, după ce au făcut cunoș- 

cu sportul recreativ în orele de educație 
fizică, doresc să-și ridice măiestria, să se afirme 
în acest domeniu.

Cu toate aceste încercări menite — fără în
doială — să ajute la ridicarea pe o treaptă su
perioară a sportului în școli, sînt încă unele 
lucruri care se urnesc greu, care împiedică dez
voltarea pe care ar trebui s-o aibă, în mod fi
resc, mișcarea sportivă printre elevi. Un caz 
revelator este cel prezentat de situația inechita
bilă pe care o au, în comparație cu celelalte 
formații, echipele școlare în campionatele divi
zionare. lată ce ne sesizează, de exemplu, pro
fesorul^ Aurel Dascălu din Bacău : „...La școala 
noastră avem o echipă feminină ds volei care 
anul trecut a reușit să promoveze în divizia B, 
seria a lll-a... Fiind eleve (în clasele VIII—XI), 
jucătoarele respective sînt puse într-o situație de 
inferioritate netă în ce privește condițiile mate
riale în deplasare (hrană și cazare) față de cele
lalte formații neșcolare și nestudențești... Toată 
lumea ne dă dreptate, dar nimeni nu ne acceptă 
normele financiare admise echipelor divizionare, 
motiv pentru care sîntem nevoiti să ne încadrăm 
în instrucțiunile privind activitățile de masă și 
extrașcolare ale elevilor... Problema este generală 
pentru toate echipele divizionare școlare din 
țară".

Desigur, este foarte dificil să faci sport astfel, 
și încă de performanță, în competiție directă cu 
adversari beneficiind de condiții net superioare. 
Dar, din păcate, lipsa unor precizări financiare 
referitoare la participarea echipelor școlare nu 
reprezintă singura lacună rămasă nerezolvată. 
Să enumerăm cîteva : nu s-a elaborat un act 
normativ în privința drepturilor elevilor care acti
vează în secțiile de performanță ale școlilor spor
tive și liceelor cu program de educație fizică ; 
nu este elucidată nici indemnizația de antrena
ment și cea a cheltuielilor de transport pentru 
elevi (așa cum există o reglementare pentru copiii 
și juniorii de perspectivă din cluburi, de la cen
trul de antrenament „Viitorul" etc.); nu se cu
nosc criteriile administrative de organizare a 
unor acțiuni de perspectivă (tabere și cantona
mente — în timpul vacanțelor) pentru sportivii 
fruntași din rîndul școlarilor ; nu au fost întoc
mite instrucțiunile pentru procurarea și gospodă
rirea fonduriior necesare activității sportive din 
școli ; nu este reglementată încă plata haremu
rilor de arbitraj la etapele raionale ale campio
natelor republicane școlare. Lista problemelor 
aflate în suspensie ar putea continua încă.

Sportul școlar trebuie să promoveze pe locul 
care i se cuvine. De aceea, se impune o ieșire 
din octuala situație, astfel îneît aprecierea că el 
este o pepinieră a sportului de performanță să 
nu rămînă o simplă enunțare teoretică.

I

Hotărît lucru, comisia pentru 
probleme de sport din cadrul 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
este pornită pe fapte mari în 
ceea ce privește schiul. într-a- 
devăr, după frumoasa compe
tiție „Cupa U.G.S.R.", desfășu
rată la sfîrșitul anului trecut, 
cu participarea celor mai buni 
schiori din regiunile montane 
ale țării, iată că s-a trecut la 
organizarea unei alte întreceri 
de amploare, destinată însă 
sportivilor cu categoriile de 
clasificare a 11-a șl a III-a.

Sportivi distinși cu Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C.

Cu prilejul celei de a 20-a aniversări a Republicii, spor
tivilor Ion Baciu (lupte), Virgil Atanasiu (tir), Tănase Mu- 
reșanu (scrimă) și Nicolae Gîju (box) Ie-a fost înmînată 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. pentru merite deose
bite în activitatea sportivă.

In R.F. a Germaniei

„Cupa Unirii" (aceasta este 
denumirea concursului, la reu
șita căruia va 
federația 
avea loc 
șei Vatra 
20 și 21 
parea selecționatelor de re
giuni care au condiții pentru 
practicarea acestui sport. Pro
bele întrecerii sînt: slalom u- 
riaș și slalom special la băieți 
și fete, fond 10 km și 4x10 
km băieți, 5 km și 3x5 km fete. 
Echipele vor fi alcătuite din 
3 băieți și 2 fete la probele al
pine, 4 băieți și 3 fete la cele 
de fond.

Desigur, vestea organizării 
unei astfel de competiții va 
stîrni multă bucurie în rîndul 
schiorilor din categoriile a- 
mintite, care au, în sfîrșit, o 
întîlnire rezervată lor. Sîntem 
convinși că acest lucru va con
stitui pentru ei un imbold și 
că, pînă la 20 ianuarie, se vor 
pregăti cu toată seriozitatea, 
astfel ca în ziua startului să 
se prezinte în cea mai bună 
formă. Pe de altă parte, este 
de datoria comitetelor sindi-

contribui și 
de specialitate) va 
în pitorescul oră- 
Dornei, în zilele de 
ianuarie, cu partici-

la data finalelor.

ceea ce privește tradițio- 
concurs de deschidere a

Astăzi, încep întrecerile campionatului 
mondial universitar de handbal (m)

FRANKFURT PE MAIN, 3 (prin 
telefon). După jocurile susținute 
la 1 ianuarie în cadrul turneului 
fulger desfășurat în Berlinul oc
cidental și cîștigat de handbaliștii 
noștri, reprezentativa universita
ră a României s-a deplasat la 
Frankfurt pe Main unde șl-a con
tinuat pregătirile, în sala de la 
Bunxlesspoftschule, sub suprave
gherea antrenorilor E. Trofln și 
N. Nedef.

S-a pus accentul în special pe 
omogenizarea compartimentelor, 
aspect oare a constituit punctul 
nevralgic al Întâlnirilor de la 
Berlin.

Jucătorii noștri așteaptă cu ne
răbdare meciul de debut din ca
drul preliminariilor seriei a IV-a, 
care va avea loc joi la Darm
stadt, în compania Norvegiei. In 
aceeași serie, echipa Spaniei va 
Intimi selecționata studențească 
a Izraelului.

Iată șl alte întîlniri : seria I : 
Cehoslovacia —Finlanda; Uniu
nea Sovietică — Olanda ; seria a 
Il-a : R. F. a Germaniei — Da
nemarca ; Belgia are zi liberă, 
deoarece reprezentativa iugosla
viei nu mal participă la între
ceri ; seria a in-a : Franța — 
Austria ; Suedia — Polonia.

Al doilea joc al echipei noastre

va avea loc vineri la Offenbach, 
unde va Intttol formația Izraelu
lui.

In „Cupa campionilor europeni"

Admira Viena- 
Rapid București 10-19

VIENA, 3 (prin telefon). Primul 
din cele două Jocuri, programate 
in al doilea tur al C.C.E. La hand
bal feminin între campioanele 
Austriei și României, Admira 
Viena și Rapid București, a re
venit formației române cu sco
rul de 19—10 (8—1).

Partida a plăcut publicului 
spectator aflat la Wienerstadthal- 
le, mal ales prin ritmul Impus 
de echipa bucnreșteană, care a 
condus tot timpul, realizînd, pe 
merit, o victorie categorică,

pentru Rapid au înscris : He- 
deșlu (7), Starck (5), Gheorghe 
(4), Băicolanu (2) șl Bîtlan (1).

A arbitrat Laszlo Mark! (Unga
ria). Jocul retur va avea ioc la 
București în ziua 7 ianuarie.

în 
naiul 
sezonului, programat, în orga
nizarea federației, pentru du
minica aceasta la Predeal (pro
bele alpine și fondul) și la 
Poiana Brașov (săriturile), el 
va avea o interesantă uvertură. 
Este vorba de o competiție de 
selecție care se va disputa sîm- 
bătă, la Predeal, cu participa
rea juniorilor aflati în taberele 
școlărești din Poiana Brașovu
lui, de pe Valea Prahovei și 
din alte stațiuni de munte. Cei 
clasați în primele 20 de locuri 
vor fi invitați de federația de 
schi-bob să participe la con
cursul inaugural, alături de cei 
mai buni schiori al tării.

(Continuare în pag. a 2-a)
Constantin COMARNISCHI

P. Clinei va reprezenta regiunea Ploiești la „Cupa Unirii", cu șanse apreciabile la unul din 
locurile fruntașe Foto î A. Neagu

La sfîrșit de săptămînă, o zi de relaxare in cadrul plăcut și pitoresc al munților este binevenită

0 excursie pen
tru sfîrșit de săp- 
tămînă sau o ex
cursie din stațiunea 

unde vă petrecefi 
concediul?

Pentru ambele 
eventualități vă 
oferă sugestii 
rubrica noastră 

(TURISM
(in pag. a 2-a)
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Locuri de popas 

CABANA 
VALEA 
SADULUI

O cabană nouă, care 
'cunoaște prima zăpadă 
din existența ei, a iost 
Înălțată în Munții Lotru
lui, la o altitudine de 503 
metri și, faptul că în a- 
propierea ei se află tere
nuri propice pentru prac
ticarea schiului și a să- 
niusului, ne determină să 
v-o recomandăm pentru 
un popas în acest sezon.

Este vorba de CABANA 
VALEA SADULUI care 
prezintă, totodată, avan
tajul de a fi foarte acce- 
sibiiă datorită drumului 
carosabil (RR9 : Avrig — 
Tălmaciu — Rîul Sadului) 
pe care avem de parcurs, 
de la Tălmaciu. cca 15 
km.

Situată într-un frumos 
cadru natural, cabana 
poate qăzdui 21 de turiști 
(atît vara cit și iarna) în 
camere de 2—3 locuri. în
zestrată cu mobilier nou. 
cu instalații interioare de 
apă si sanitare, ca și de 
electricitate, cabana Va
lea Sadului dispune tot
odată de jocuri distracti
ve (șah, remy, table) si 
chiar de o popicărie.

Un restaurant și un bu
fet asigură gustări și mîn- 
căruri calde turiștilor ce 
poposesc aci.

Cabana poate constitui 
un punct de plecare în ex
cursii foarte agreabile în 
împrejurimi: Ia cabana
Prejba, la «abana Gîlul 
Berbecului, Ia Păltiniș. Ră
șinari și pe Valea Oltului.

ACCESUL LA CABANĂ 
se face pe drumul sus- 
amintit, fie cu mijloace 
proprii, fie Moșind trenul 
pînă la gara Tălmaciu (pe 
liniile Brașov—Sibiu și 
Piatra Olt—Sibiu), iar apoi 
autobuzele D.R.T.A. (tra
seul : Sibiu—cabana Gîtul 
Berbecului) care au stalie 
în fața cabanei.

O. S.

TUR

CASCADA VINTURIȘULUI, IARNA
0 IMENSĂ ORGĂ CU TUBURI
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DE CRISTAL
Ascunsă între stinci Și fal

durile pădurii, în partea de 
sud a abruptului prahovean al 
Bucegilor, cascada Vinturișului 
rămîne în orice anotimp un 
punct de mare atracție pentru 
turiști și alpiniști: vara cu a- 
pele sale înspumate, iarna cu 
spectaculoase forme de gheață. 
Cascada este formată de 
izvorului Dorului, în locul 
acesta trece din zona 
peste praguri ahrupte, 
văii sale inferioare.

Dacă în timpul -verii

de 
în

apele 
unde 
plat, 
zona

cascada

care trece în curmeziș, poteca 
de vară spre „Lacuri". In acest 
loc trebuie să pătrundem nu
mai dacă zăpada este favorabi
lă și stabilă, mai ales că po
iana este expusă direct spre 
sud. Coborînd în linie dreaptă, 
ajungem în pădure, la o jonc
țiune de vîlcele, și o vom cău
ta pe aceea a Izvorului Ju
puit cu un vîlcel sec. Acolo 
vom coborî cîteva mici săritori, 
apoi pe lingă perete și printre 
copaci vom coborî mai departe 
spre dreapta, timp de cîteva

„lacurilor", denumire provenită 
de la numeroasele lăcuțele cu 
care este presărată valea supe
rioară, leneșă și ușor accesi
bilă. Din aceste lacuri putem 
reveni pe muchie la Vîrful cu 
Dor sau în urcuș direct pe șo
seaua alpină a Bucegilor în 
șaua Oboarele (cca 1—1>/2 ore 
de mers).

în această excursie, echipa
mentul de iarnă, colțarii și pio- 
letul sînt absolut necesare.

Conoediul de odihnă in sta
țiunile de munte nu se limi
tează, chiar și Sn acest sezon, 
la drumurile făcute între vilă 
șl cantină sau restaurant șl 
de aci la dub sau la cinema
tograf.

In fiecare stațiune se orga
nizează excursii scurte în îm
prejurimi sau mai lungi, in 
alte localități cu obiective tu
ristice tentante.

Pentru cei ce-și petrec con
cediul la PREDEAL, aflăm că 
filiala O.N.T. din stațiune or
ganizează excursii de o zi Ia: 
Sinaia (cu vizitarea Muzeului 
Peleș), pe valea Prahovei și 
la Doftana, la București, la 
Poiana Brașov și cabanele din 
Postăvar, la castelul Bran, la 
Tușnad, la Sibiu (cu vizitarea 
Muzeului Brukenthal), la 
Curtea de Argeș șl la lacul 
da acumulare, la Slăntcul Mol
dovei.

La TUȘNAD se organizează, 
în afara drumețiilor de o ju
mătate de zi la Lacul Sf. Ana. 
excursii la Brașov și castelul 
Bran, la Lacu Roșu, la Tg. 
Mureș și Sovata.

EXCURSII
ing. Nae POPESCU

poate fi vizitată de turiști ur
mărind firișorul vechii „poteci" 
a Vinturișului, ramificată ceva 
mai jos de stîncile „La Cetate" 
din preajma cabanei ..Vîrful 
cu Dor", iarna acest drum tre
buie evitat din cauza numeroa
selor culoare de avalanșe pe 
care le traversează. De altfel 
DOteca se înscrie pe o bîrnă 
uneori foarte îngustă, urmărind 
baza abruptului și limita supe
rioară a pădurii de brad.

Pentru turiștii foarte bine 
pregătiți, accesul la cascada 
Vîrțturișului se poate face iar- • 
na pe un traseu mai bun, pește 
Vîrful cu Dor și Izvorul Ju
puit.

De la cabana „Vîrful cu Dor" 
(1885 ni) urcăm lesne în Curmă
tura Vîrfului cu Dor, iar de 
aci ajungem la vîrf (2006 m) 
în cca. 30 min. Spre vest, în 
imediata apropiere, se află un 
vîrf geamăn, ceva mai înalt 
și stîncos, pe care urcăm tre- 
cînd pe lingă un grup de „ba
be" pietrificate. începînd 
aici coborâm spre sud cca.

. min., de-a lungul marginii 
bruptului, pînă în apropiere
vîlcelul adînc al Izvorului Ju
puit. Pentru a evita zona de 
avalanșe, ne abatem la stînga, 
la mică distanță de firul jghia- 
bului și coborîm cu mare aten
ție într-o poiană frumoasă, prin

de
15 
a- 
de

minute, călăuziți de susurul 
cascadei, aproape înghețată. 
Ne aflăm la cca. 1 600 ni alt. 
după li/4—11 /j ore de mers. Din- 
tr-o dată, printre ramurile bra
zilor ne apar, într-un decor de 
basm, draperiile albe ale cas
cadei. O imensă orgă cu tu
buri de cristal, sprijinită de 
marii pereți întunecați, se li
pește de maldărul de gheață 
și zăpadă format la baza abrup
tului. în partea dinspre sud, 
sub o uriașă boltă, apa infil
trată în stâncă țîșnește în șu
voaie și stropi, prelingîndu-se 
în lungul stalactitelor de ghea
ță: Razele soarelui împroașcă 
curcubee, o feerie de lumină și 
mișcare, de apă și gheață.

înapoindu-se pe același drum, 
ieșim deasupra Vîlcelului Ju
puit unde se deschid largi per
spective. Deasupra văii Doru
lui,doar vîrful Vinturișului 
la poalele căruia și-a săpat 
rîul teribilul făgaș — mai 
runcă umbre înghețate în 
mina puternică a amiezii.

Dacă zăpada este stabilă,
sirea din zona cascadei se poa
te face și din poiana din zona 
mijlocie a Izvorului Jupuit, in 
lungul potecii de vară (la stîn
ga — sud-vest), ureînd însă cu 
mare greutate printre brazi, pe 
faleza de stîncă, pînă deasupra 
cascadei în netedul „podiș" al

PÎ- 
a- 

lu-

ie-

SEZON
IN STAȚIUNILE 

DE ODIHNĂ
Șl CURA

Din HERCULANE se not e- 
fectua excursii pe valea Cer- 
nei (eca. 40 km), la Tlsmana, 
Important centru de artă 
populară și la mănăstirea din 
apropierea satului, monument 
de arhitectură (sec. XIV), la 
Lugoj șj Timișoara, la Sarmi- 
zegetusa romană șl, eînd sta
rea vremii permite, pe insula 
Ada Kaleh.

Un bogat „repertoriu" de 
excursii oferă și filiala O.N.T. 
din stațiunea CALIMANEȘTI. 
Menționăm excursiile de o ju
mătate de zi la: Govora, Olă- 
nești, mănăstirea Dintr-un 
lemn, pe valea Oltului pînă 
la Turnu Roșu. Excursii de o 
zi se efectuează la Sibiu și 
Alba Iulia, la mănăstirile Hu
rez, Polovracl și la peștera 
Muierii, la Curtea de Argeș 
și la lacul de acumulare. In 
sfîrșit, se organizează excursii 
de o zi șl jumătate la Băile 
Herculane' și la insula Ada 
Kaleh.

Sint ctieva exemple care ne 
demonstrează că un concediu 
în stațiunile de odihnă sau 
de cură poate fi, totodată, un 
prilej de a cunoaște nod locuri 
cu priveliști frumoase sau cu 
monumente vrednice de in
teresul nostru.

UN TAXI
PENTRU

BUCEGI...
prima 
școală 
capri-

Ani de-a rîndul, am avut 
convingerea fermă că adunarea 
este cea mai simplă operație 
aritmetică. (A fost doar 
pe care am învățat-o la 
și, cred, că nu dintr-un 
ciu al profesorului).

Am încercat să fac această 
operație, din nou, mai zilele 
trecute, la Sinaia dar am cu
noscut un eșec îngrozitor. în
grozitor, pentru că a trebuit să 
adun doar pînă la... șapte și 
n-am reușit să ajung decît la 
cifra șase.

Consecințele au fost dintre 
cele mai neplăcute. Primo: am 
pierdut pentru această treabă 
trei ore și jumătate (deși am 
impresia că nici un creier elec
tronic n-ar fi putut face mai 
mult). Secundo: a trebuit să 
urc pe jos de la Sinaia la cota 
1400 (și asta după ce am trăit 
trei ore și jumătate cu iluzia 
că voi beneficia de avantajele 
civilizației).

Ce s-a întâmplat 7
Știți, probabil, că din Sinaia 

se poate ajunge la cota 1400 cu 
taxiul. Nu chiar un taxi obiș
nuit ci cu o mașină I.M.S. care 
are o capacitate de 7 pasageri. 
Numai că întreprinderea care 
exploatează aceste mașini — 
I.G.O.-Sinaia — ține să le fo
losească la capacitatea maximă. 
Acest taxi pentru Bucegi nu 
pornește în cursă decît dacă 
are toate locurile ocupate. In
tr-o zi din cursul săptămânii, a 
aduna 7 pasageri este, însă, un 
lucru greu realizabil 
orice caz, pretinde 
normă de răbdare.

în ziua amintitei
mai exact numai între orele 
9.30 și 
Bucegi 
nimurn 
cu cite

tarea mijloacelor de transport 
la capacitatea maximă.

înțeleg: la mijloc este pro
blema rentabilității. Dar renta
bilitatea nu poate fi menținută, 
oricum, la limita cea mai înal
tă. Dimpotrivă, acest procedeu 
care încalcă logica elementară 
are un rezultat exact contra
riu : atingerea limitei minime. 
Și te întrebi atunci: de ce n-ar 
putea circula 
Bucegi cu cel 
sageri 7

Să prefere 
respectivă unui venit ceva mai 
modest o... realizare egală eu 
zero ?...

un taxi pentru 
puțin cinci pa-

întreprinderea

S. BONIrACIU

ȘTIAU CA?...

de

a- 
în 
la- 
Vi-

și care, în 
o doză e-

întâmplări,

ma- 
per- 
total 
voia

13.30, taxiurile pentru 
ar fi putut realiza mi- 
123.50 lei. (Două mașini 
6 persoane care doreau 

să urce și una din aceste
șini care ar fi coborît cu 7 
soane ar fi transportat în 
19 persoane. Să trecem, cu 
dv. la altă operație aritmeti
că : să înmulțim 19 cu 6,50 — 
costul unui bilet — și vom ob
ține 123.50 lei).

Din cauza unor „dispoziții 
foarte precise", întreprinderea 
slnăiană a preferat să nu înca
seze nici un leu în dimineața a- 
ceia (probabil și în altele) pen
tru că nu putea realiza exploa

...în cursul acestui an, nu
meroase drumuri forestiere 
vor fi deschise circulației 
turistice permițînd accesul în 
locuri care, pînă în prezent, 
erau mai puțin cercetate 
iubitorii naturii ?

Dintre aceste drumuri 
mințim pe cele construite 
Munții Vrancei, în jurul 
cului de acumulare de la
draru (în bazinul superior 
al Argeșului), în bazinul Lo
trului, la obîrșia Jiului

...Turiștii care străbat 
lea Prahovei au, de 
timp, noi obiective de 
tat de-a lungul acestui 
seu ?

In comuna Brebu, într-o 
clădire din secolul al XVII- 
lea, a fost organizat un mic 
muzeu de istorie consacrat 
epocii domnitorilor Matei Ba- 
sarab și Constantin Brînco- 
veanu. La Breaza, turistul 
este așteptat de un muzeu 
al portului popular din va
lea superioară a Prahovei, 
zonă cu vechi și importante 
tradiții în acest domeniu. In 
sfîrșit, la Sinaia, s-a adău
gat cunoscutelor obiective tu
ristice, Casa-muzeu Cezar 
Petrescu, avînd o vastă bi
bliotecă și interesante 
mente privind viața și 
•criitorulul.

etc.
Va- 

cîtva 
vizî- 
tra-

docu- 
opera

DE ORIZONT
9 Introdusă în Marea Bri- 

lanie acum cinci ani, orien
tarea turistică a cunoscut o 
rapidă dezvoltare tinzînd să 
devină un serios rival al cro
sului și atletismului.

In 1967 numărul participan- 
ților la concursuri a fost de 
ordinul miilor. De reținut că 
echipa care a cîștigat titlul 
de campioană . la .seniori în 
1967 a cuprins două stele ale 
atletismului, pe Gordon Pirie 
și Chris Brasher (actualul pre
ședinte al Federației britanice 
de orientare turistică).

8 Clubul universitar italian

de alpinism (C.A.A.l.) discută 
de doi ani problema constitui
rii unei secții feminine. La ul
tima 'ședință, după o furtunoa
să dezbatere, s-a hotărît ca 
problema să fie lăsată în sus
pensie pînă în toamna vii
toare.

© Congresul Federației In
ternaționale de Alpinism des
fășurat la Madrid, cu partici
parea a 23 țări, în rîndul că
rora s-a numărat și U.R.S.S., 
admisă ca membră în 1966, a 
hotărît, printre altele, să pri
mească noi membri : Japonia și 
Turcia.

La recomandarea forului in
ternațional, federația ceho
slovacă de specialitate va or
ganiza în aprilie a.c. o reu
niune internațională a tinerilor 
alpiniști.

• Alpiniștii care doresc do
cumentare fotografică, topogra
fică și de alt gen pentru even
tuale ascensiuni în munți ex- 
tra-europeni au la dispoziție 
un centru de documentare in
titulat Mario Fantin-Centro Ita
liano Studio (C.J.S.D.A.E.) și 
înființat, recent, la Bologna 
(via Alamandini 14).

VA RECOMANDAM (IKA.ȘIL
IARNĂPENTRU SCHI ȘI EXCURSII DE

Ciucașul este, fără îndoială, 
unul din masivii spectaculoși 
din Carpații Meridionali. De
corul iernii îi accentuează a- 
ceastă însușire, tacîndu-1 locul 
preferat al multor turiști și 
schiori. Intr-adevăr, pantele de 
pe versantul sud-vestic al Mun
telui Roșu, din Valea Berii, din 
Șaua Tigăilor — sau Țigărilor, 
cum i se mai spune — ca și 
cele din preajma cabanei Ciu
caș se pretează lunecușului pe 
schiuri. Dacă pe partea supe
rioară a masivului nu se pot 
încumeta decît schiori cu expe
riență, în schimb, pîrtia din 
imediata vecinătate a cabanei

Muntele Roșu, asemănătoare 
întrucîtva cu cea de pe Clăbu- 
cetul Predealului, convine și 
celor care au mai.puțină expe
riență. Cea mai importantă' 
bază turistică din Ciucaș, ca
bana Muntele Roșu, constituie 
un agreabil loc de popas care 
se prezintă acum într-o nouă 
înfățișare. Spațiul de dormit a 
fost compartimentat în camere 
de 2—3 locuri, sala de mese 
s-a extins, s-a construit o nouă 
terasă, au fost introduse încăl
zirea centrală și iluminatul 
fluorescent, s-a adus mobilier 
nou.

Farmecul statornic al acestor

locuri îl constituie spectaculoa
sele înălțimi ale muntelui, pe 
care le cuprinzi cu privirea, 
înfiorat de solemna încremenire 
a‘ stîncilor și a brazilor încăr- 
cați de zăpadă/Culmile domoa- 
le ale Bratocei, crenelurile de 
calcar ale Ciucașuluî, spinările 
colțuroase ale Zăganului ce sc 
pierd în depărtările albe ale 
răsăritului, desenează siluete 
sclipitoare pe înaltul cerului

Celor ce au experiența și 
antrenamentul necesar le reco
mandăm cîteva trasee indicate 
pentru schi și care-și dau întîl- 
nire în fața cabanei Ciucaș si
tuată la o altitudine de 1550 m.

Pentru turiștii care vin din
spre București sau Ploiești, 
punctul de plecare va fi satul 
Cheia .(alt. 871 m), la care se 
ajunge pe Valea Teieajenului, 
mergînd fie pe șosea, fie pe ca
lea ferată : Ploiești — Văleni — 
Mîneciu, apoi cu trenul fores
tier pînă la Cheia (21 km).

Cel mai lung (circa 8 ore), 
dar și cel mai frumos pe timp 
de iarnă (marcaj : bandă albas
tră) urcă prin pasul Bratocea 
(1267 m) și prin Șaua Tigăilor 
Mari pînă în vîrful Ciucaș 
(1959 m), coborînd apoi peste 
Muntele Chlrușca la cabana 
Ciucaș. Un altul, mult mai 
scurt marcat cu cruce albas
tră, trece prin Valea Berii, a- 
jungînd după circa 3—4 ore la 
cabana Ciucaș în sfîrșit, un al 
treilea (marcaj: bandă galbenă', 
poate fi parcurs cam în același 
timp. El suie peste Muntele Ba- 
labanul (1209 m) la cabana 
Muntele Roșu (1260 m). ajun- 
gînd apoi în firul Văii Berii la 
Fîntîna Niculae Ion, unde întîl. 
nește drumul marcat cu cruce
albastră.

Brașovenii pot începe ascen
siunile plecînd, fie de la cabana 
Babarunca (marcaj : bandă ro
șie), fie de la Podul Teslei 
(marcaj : cruce roșie), amîn- 
două fiind situate pe șoseaua 
Brașov — Cheia — Văleni Cele 
două trasee se întîlnesc după 
mai puțin de o oră în Poiana 
Teslei (1429 m) străbătînd îm
preună drumul care duce prin 
Șaua Tigăilor la cabana Ciu- 
caș. (Durata 4—5 ore)

N. DOCSANESCU

O TABĂRĂ „SUI GENERIS**
(Urmare din pag. 1)

ci sprijiniți de ceilalți colegi, 
de profesorii de specialitate, 
de conducerea școlii. Intențio
năm să realizăm un fel de 
curs-model, dacă mă pot expri
ma astfel, necesar învățării 
tehnicii conducerii treburilor 
unei comisii sportive. Un curs 
practic, fiindcă majoritatea 
lecțiilor se vor desfășura în 
săli sau pe stadioane, pe pîr- 
tiile din jurul localității sau 
pe patinoare. Un curs «sui ge
neris», primul de acest fel. în 
același timp, căutăm să efec
tuăm un schimb de experiență 
intre participanți, deoarece 
sintem ferm convinși că în 
multe școli există inițiative va
loroase. Generalizate, ele ar da 
un și mai mare avînt activită
ții sportive in rîndul elevilor. 
Am amintit de pîrtii și pati
noare. Nu întâmplător, desigur. 
In intenția noastră este ca toți 
participanții la tabără să se ini
țieze (sau să se perfecționeze) 
in schi și în patinaj, două dis
cipline sportive de sezon in 
care, spre regretul nostru, nu
mărul elevilor, in ansamblu, 
este încă de domeniul unor ci
fre modeste. Deci, schi ți pa

tinaj în principal. Paralel insă, 
vor fi organizate campionate 
de baschet, de handbal și de 
volei, concursuri de gimnastică, 
de șah șl de tenis de masă și, 
in funcție de condiții, unele 
întreceri la atletism. Pentru o 
și mai mare varietate a pro
gramului, în cadrul taberei vor 
avea loc și o serie de activi
tăți cultural-artistice dintre 
cele mai diferite și mai atrac
tive. Iată, enunțate numai, in
tențiile, dorințele noastre. în 
realizarea tuturor acestor o- 
biective, ne bizuim pe un nu
măr de peste 40 de cadre di
dactice, profesori de educație 
fizică, de limba română, de 
muzică și de alte specialități.

ir
Am ținut mult să aflu și 

punctul de vedere al cîtorva 
dintre acești colaboratori ai 
comandamentului taberei. Am 
Început, se înțelege, cu profe
sorii de educație fizică, lată-le 
părerile :

• Prof. GH. FODOREANU : 
„îmi exprim bucuria pentru a- 
ceastă frumoasă inițiativă. Ele
vii responsabili ai comisiilor 
sportive din licee aveau nevoie 
de un asemenea curs. Iar or
ganizarea lui, sub forma unei

tabere, deci la modul cel mai 
atractiv posibil, pe fondul unei 
odihne active de care, ca elevi, 
au nevoie după un trimestru 
de învățătură, este o soluție 
extrem de inspirată. Fiind pri
mul curs de acest fel, nădăj
duiesc să nu fie și ultimul".

• Prof. LUCIA PAȘCA- 
LAU : „Am venit aici cu multă 
tragere de inimă, convinsă că 
voi putea aduce și eu, cit de 
cit, un folos inițierii elevilor 
care se ocupă de organizarea 
activității sportive din școala 
respectivă. > Am venit, se înțe
lege, cu intenția de a susține 
o pledoarie, in primul rină 
pentru atletism. Cu toate fo
loasele acestei ramuri sportive, 
nici acum nu s-a ajuns să fie 
înțeles locul ce trebuie să-l o- 
cupe atletismul în viața școlii. 
Chiar în orașul unde lucrez, la 
Cluj, atletismul, acest adevărat 
sport nr. 1 sub raportul utili
tății, nu se bucură de toată 
prețuirea. Poate, aici, prin 
mijlocirea noastră, a profeso
rilor, vom reuși să insuflăm 
elevilor mai multă pasiune 
pentru acest sport. Ar avea de 
cîștigat toți elevii".

• Prof. MARIANA EDMEE 
ILIE: „Eu, prin forța lucru
rilor, fiind gimnastă, voi cău

tă să o... concurez pe colega 
mea, Lucia Pășcălău... Fiindcă, 
din păcate, nici în gimnastică, 
chiar și în cea școlară, nu stăm 
prea pe roze. Tabăra va fi, 
vreau să cred, un excelent pri
lej de reanimare a pasiunii 
pentru această ramură sportivă 
în care va trebui să ne recu
cerim pozițiile. Iar școala poate 
să ajute imens la realizarea 
unui asemenea obiectiv".

» Prof. HORIA ȘTEFA- 
NESCU: „îmi surîde ideea ca 
schiul și patinajul să aibă un 
loc de seamă in viața de ta
bără. De altfel, am fost plă
cut surprins constatând că foar
te mulți elevi au sosit în ta
bără cu schiuri și patine, mai 
bine de 150. Este aceasta o 
dovadă că cele două discipline 
ale sezonului alb interesează 
pe elevi. în ce mă privește, 
fiți siguri, voi căuta să mă... 
remarc ca un neobosit iniția
tor. Rămîne de văzut, în ce 
măsură ne va ajuta vremea, 
extrem de capricioasă cu 
ploaie și lapoviță. Ninsoarea 
se lasă, în continuare, aștep
tată"...

★
Dar elevii, cei care vor fi 

principalii beneficiari ai tabe

rei de la Miercurea Ciuc, cu 
ce gînduri au poposit ei aici 7 
Ce și-ar dori să realizeze în 
cele 10 zile în care sînt oaspe
ții frumosului orășel ?

Sondajul printre participan
ții La tabără s-a soldat, în ma
rea majoritate a cazurilor, cu 
același răspuns : „Doresc să 
cunosc cit mai temeinic- „se
cretele" mișcării sportive, de
oarece cunoscîndu-le voi fi. 
la rindu-mi, in măsură să le 
transmit colegilor mei de școa
lă. După aceea, aș vrea să în
văț să schiez sau să patinez. 
In orașul meu există posibili
tăți de practicare a acestor 
sporturi. Dar, cînd n-ai ajuns 
încă să dezlegi tainele unor a- 
semenea sporturi...

Asemenea răspuns mi-a dat 
și Vasile Zamfiroaia de la Li
ceul din Dolhasca și Ioana 
Marin de la Liceul nr. 37 din 
București și Alexandru Do- 
branschi de la Liceul nr. 3 din 
Satu Mare și toți cei consul
tați.

începutul — sub cele mai 
frumoase auspicii. Cu con
cursuri și competiții pe selec
ționate de regiuni, cu întreceri 
artistice, cu schimburi de a- 
drese. Deci, deosebit de promi
țător...
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CE FAC ECHIPELE?
De vorbă 

cu antrenorii Jiului
Aflați in concediu în Bucu

rești, antrenorii Ștefan Coidam 
și Vasile Frinculescu, ne-au 
făcut în aceste zile o vizită la 
redacție. Din timpul pe care 
l-am rezervat pentru o discu
ție mai amplă despre compor
tarea echipei lor in acest se
zon, despre preocupările și 
perspectivele formației, pe care 
le vom expune intr-un viitor 
material, am rezervat cinci 
minute relatării programului 
de pregătire pînă la reluarea 
activității competiționale ofi
ciale.

— După ultimul antrena
ment, efectuat la 19 decembrie, 
ne-a spus Șt. Coldum, am luat 
vacanță pînă la 6 ianuarie. O 
vacanță binemeritată, necesară 
mai ales pentru studenții In
stitutului de mine,. Zamfir 
(anul V), Talpa! (II), Libardi 
(IV), Covaci (V), Naldin fi Io- 
nescu (I).

— Care vor fi apoi „etapele» 
pregătirii ?

— La 5 ianuarie obișnuitul, 
dar atît de necesarul, control 
medical. Va urma, timp d«

două săptămîni, readaptarea la 
efort ; 15—31 ianuarie — pre
gătire fizică generală șl speci
fică (afară și în sală), eu ex
cepția zilei de 28, rezervată 
vnui joc ușor. Sediul echipei 
pe toată perioada de pregătire: 
Petroșenl. Așezarea geografică 
a orașului ne oferă condiții 
bune de pregătire. După 1 fe
bruarie, pînă la primul meci 
oficial, vom susține trei jocuri 
pe săptămînă (marțea, joia și 
duminica).

— Toți jucătorii sînt apți din 
punct de vedere medical pen
tru Îndeplinirea programului 
propus 7

— In general, da, ne răspun
de de data aceasta medieri V. 
Frinculescu, antrenor secund. 
Spun în general, pentru Bă 
Talpai, Naidin, Mihai și Pero- 
nescu au suferit traumatisme. 
N-ara avut posibilitatea să-i- 
trimitem în vreo stațiune, dar 
sperăm să-i refacem la Petro- 
șeni, în urma unul program 
riguros.

Deocamdată, cam atît despre 
Jiul.

C. ALEXE

PRIMELE
ANTRENAMENTE
ORADEA, 3 (prin telefon). 

După o scurtă vacanță fotbaliș
tii orădeni și-au reluat antrena
mentele. în tabăra jucătorilor 
de la Crișul perioada pregăti
toare a început cu obișnuitul 
control medical. Cu acest prilej 
s-a putut constata că fundașul 
Lucacl nu este complet refăcut 

după hepatita de care a sufe
rit, așa că el continuă să fie 
indisponibil încă o perioadă de 
timp. N. Alexandru însă, este 
complet refăcut după acciden
tul suferit (fractură la umărul 
stîng), putîndu-se încadra în 
programul de pregătire al echi
pei. In lotul echipei au a- 
părut și două nume noi: 
Dărăban (Minerul Bihor)

și Paal (Știința Oradea). Pri
mele antrenamente ale fotbaliș
tilor de la Crișul s-au desfășu
rat în aer liber, ele constînd 
în efectuarea unor crosuri si 
exerciții de gimnastică. Spre 
sfîrșitul săptămînii antrena
mentele vor crește în intensi
tate, iar în a doua decadă a 
lunii ianuarie vor începe jocu
rile. După cum am fost infor
mați Crișul a primit o invitație 
pentru cîteva meciuri în R.D.G. 
Dacă tratativele se vor încheia 
cu succes, fotbaliștii orădeni 
urmează să facă deplasarea la 
sfîrșitul acestei luni.
I. GHIȘA — coresp. principal.

Liniște 
în Copou

IAȘI, 3 (prin telefon). Fotba
lul n-a intrat încă pe primul 
plan al preocupărilor la Iași. 
Jucătorii au deocamdată alte 
griji. Pe acelea ale examenelor. 
Ștefănescu, Cuperman, Malschi, 
Constantinescu, Incze IV și 
Stoicescu II se pregătesc cu 
rîvnă pentru sesiunea care va 
începe în curînd. Unii au însă 
și alt pen de preocupări. De

exemplu Hrițcu și Sălceanu se 
interesează cum ar putea ob
ține transferul pentru Dinamo 
Bacău (!). Restul fotbaliștilor 
ieșeni s-au odihnit, au dus via
ță sportivă și așteaptă reluarea 
antrenamentelor. Pe scurt, e li
niște în Copou...

D. DIACONESCU — co
respondent principal.

Nici o veste 
de la Pircălab, 

lonescu, C. Dan »
Am rezervat, pînă aseară tîr- 

ziu, acest spațiu telegramei pe 
care o așteptăm din Csngo. 

Spre regretul nostru, nici as
tăzi nu sîntem în măsură să-i 
informăm pe cititori (deși sîn
tem des solicitați) cu ultimele 
vești din turneul pe care se
lecționata divizionară îl între
prinde în Africa.

După datele furnizate înain
tea plecării de către directorul 
tehnic al F. R. Fotbal, Angelo 
Niculescu, echipa urma să sus
țină trei-patru partide în Con
go (Kinshasa) și Congo (Braz
zaville). Primul meci a avut 
loc la 24 decembrie. Rezultatul 
(furnizat de Agerpres) este cu
noscut : 1—1 cu reprezentativa 
Congo (Kinshasa). Dar de a- 
tunci ? De atunci nu mai a- 
vem nici o știre! Ceea ce

„Juniorii trebuie 
pregăti|i la nivelul 

seniorilor 
de valoare 

internațională"
Inspirat și simbolic, titlul 

ultimului manual despre 
fotbal pe ’67, apărut în tot 
mai vrednica editura a 
C.N.E.F.S.-ului : „CARTE
PENTRU FOTBALIȘTII DE 
MIINE**...

...„Juniorii de astăzi sînt 
singurii — după părerea au
torului cărții, prof. Nicolas 
Petrescu — în stare să scoa
tă fotbalul din impas, ducin- 
du-l pe culmile dorite de ma
rea masă a admiratorilor 
Iul" ... „Pentru a transforma 
fotbalul nostru Și a-i da sta
bilitate la un nivel ridicat — 
spune autorul in capitolul 
introductiv — trebuie să Pre
gătim de pe acum jucătorii 
viitoarei ediții a campionatu
lui mondial din 1970". Și mai 
departe : „Mergînd pe aceas
tă linie, am apreciat că 
SCHIMBUL DE M1INE (h.n., 
sublinierea ne aparține), care 
va juca un rol decisiv în 
marea bătălie din 1310, va 
trebui pregătit fără greșeală 
din partea celor ce răspund 
de această acțiune extrem 
de grea. Trebuie să acțio
nam în special asupra junio
rilor, să realizăm strîngerea 
tuturor talentelor reale în 
jurul cluburilor Șl centrelor 
pentru a-i instrui și educa 
la cel mai înalt grad, cu me
todele cele mai bune".

Spirit metodic, așa cum îl 
cunoaștem cu toții, prof. N. 
Petrescu își împarte manua
lul în două mari secțiuni, 
prima referindu-se la proble
mele JOCULUI iar cea de-a 
doua, la oele ale ANTRE
NAMENTULUI. Și astfel, por
nind de la ideea că juniorii 
trebuie pregătiți la nivelul 
seniorilor de valoare inter
națională, autorul își poartă 
tinerii cititori — cărora li se 
adresează cu predilecție — 
prin toate Ideile șl curentele 
„marelui fotbal11 dinaintea și 
de după ultima ediție a cam
pionatului mondial. Sînt pa
gini interesante, bogate în 
idei, cu subtitluri, pe cît de 
scurte pe atît de sugestive 
ca, de exemplu, acestea în
scrise la capitolul marilor e- 
chipe de club europene îna
intea lui „World Cup ’66“ ; 
Inter — Milan, o mașină in
tactă, Benfica: umbra trecu
tului, Anderlecht: un nou 
născut, Ferencvaros ; ro
mantismul maghiar, West- 
Ham sau triumful Iui... Ron 
Greenwood, saint-Etienne: 
Idealismul lut Snella.

Trecînd, apoi, la învăță
mintele prilejuite de ultima 
ediție a C.M., autorul notea
ză cu privire la sistemul de 
joc : „Este de altfel foarte 
ușor să discuți valabilitatea 
unuia dintre sisteme, căci 
toate stnt „bune" cînd al ju
cători, și „rele" cînd nu-i ai. 
Noi, ne orientăm de fapt 
după echipele care ciștigă 
competiții șl afirmăm că sis

a
surprinde, și nu în mod plăcut, 
este starea de pasivitate, am 
spune de indiferență, pe care 
unii tovarăși de la F.R.F. o 
manifestă față de echipa ple
cată. „I-am spus lui Angelo să 
telegrafieze fiecare rezultat..." 
Sau: „Lasă-1 dom'le că se 
descurcă ei..." etc. Acestea sînt 
informațiile pe care ni le furni
zează federația. Nu-i mai puțin 
adevărat că și conducătorul lo
tului, Angelo Niculescu, are o 
serioasă vină în această pri
vință. A plecat și după cum 
vedem, puțin îl interesează 
dacă iubitorii fotbalului pot 
afla rezultatele echipei în a- 
cest turneu. Orice comentariu 
este de prisos...

temul lor este cel mai bun".
„...Oricum, avem nevoie de o 
așezare, căci reținem ușor 
ceea ce este simetric. Și după 
mult haos trebuie și ordi
ne"......... Este indiscutabil că
nu putem lăsa jocul fără or
ganizare ; ea a existat la 
toate echipele participante la 
C.M. șl tn toate vremurile 
după apariția sistemului".

Dar prof. N. Petrescu trece 
repede peste definiții și ge
neralizări în dorința de a 
pătrunde în miezul proble
mei. Și o face cu o deosebită 
pricepere și cu o vădită înțe
legere a esenței jocului. Iată, 
de pildă, fugind de sentințele 
atît, de dragi specialiștilor de 
suprafață, prof. N. Petrescu 
găsește că organizarea jocu
lui în apărare trebuie să se 
efectueze condiționat de o- 
poziția adversarului, la soli
citările medii fiind suficient 
un număr de 4 fundași (care 
acționează cu acoperire și cu 
marcaj strict doar în apro
pierea zonei de finalizare), 
în timp ce la solicitările 
maxime aglomerarea apare 
absolut necesară.

Apoi, autorul face previ
ziuni referitoare la evoluția 
sistemului (cum va arăta el 
in 1970 ?), după care anali
zează, pe rînd, factorii antre
namentului. prin prisma celor 
văzute în jocul protagoniste
lor la turneul final al C.M.

Ultimul capitol din prima 
mare secțiune a cărții este 
consacrat juniorilor („cum 
joaca juniorii"), cărora le o* 
feră, spre pildă, în final, su
culente portrete ale marilor 
personalități : Pele, Eusebio, 
Law, Bobby Charlton, paul 
Van Hlmst, Facchettl, lașin 
etc., etc.

Cum să ajungi la nivelul 
vedetelor enumerate mai sus?
La această întrebare, autorul 
răspunde, pe 240 de pagini,, 
în partea a doua a cărții —. 
ANTRENAMENTUL — sec-
țiuhe ceva mai aridă, prin 
natura problemelor, dar bo
gat ilustrată cu schițe și
planșe menite să înlesnească

specialiștilor înînțelegerea 
materie. G. NICOLAESCU

Campionii noștri pregătesc
marea

Dinamoviștii bucureșteni 
și-au reluat încă de la 26 de
cembrie pregătirile în vederea 
finalei .Cupei campionilor eu
ropeni' la' polo, iar antrena
mentele lor au continuat zilnic, 
exceptînd perioada sărbători
lor de Anul Nou.

La ședințele conduse de proî. 
Carol Corcec au fost prezenți, 
în mai multe rînduri, și cîțiva 
jucători al clubului Steaua (Fi- 
roiu, Culineac, Țăranu) care, în 
dorința de a ajuta pe campio
nii noștri, au completat de 
fiecare dată lotul pentru 
jocuri-școală la două porți.

Meciul de la Zagreb este

Șahul
ca artă 
și pasiune

Să-ți “dedici viața întreagă 
realizării unei idei — ce poate 
fi mai frumos... Vlaicu adu
nând rotiță cu rotiță avionul 
ce avea să-1 ducă în înălțimi. 
Hillary pregătind, de la primii 
săi pași pe munte, epocala 
cucerire a Everest-ului. „Zi
dul" celor 4 minute transfor
mat de dr. Bannister în ruina 
unei prejudecăți învinse. Re
cordul orei doborât de un 
Anquetii în luptă cu coaliția 
tuturor ipocriziilor lașe. Spor
tul, în toate disciplinele sale, 
cunoaște exemple de perseve
rență nestrămutată.

Nici sportul minții, șahul, 
nu putea fi ocolit de aseme
nea personalități ieșite din 
comun, oameni care și-au dă
ruit forța și entuziasmul îm
plinirii unei idei scumpe lor. 
Dacă ar fi să alegem cea mai 
reprezentativă figură din ga
leria acestor entuziaști ai șa
hului, am indica fără șovăire; 
Anatole F. Ianovcic.

Cu 43 de ani în urmă, în- 
tr-un orășel uitat de provin
cie, apărea primul număr al 
unei publicații care avea să 
facă epocă în presa sportivă 
românească — Revista de Șah. 
Unicul ei redactor, fondator, 
animator și tipograf de cir
cumstanță era tînărul inginer 
egronom A. F. Ianovcic. Un 
nume cunoscut încă dinaintea 
acestui act de curaj, care pă
rea unora să fie sinonim cu 
extravaganța inutilă. Ianovcic 
publicase în reviste străine 
cîteva probleme de șah care 
anunțau pe compozitorul in
spirat și fecund de mai tîi'ziu.

finală
privit cu toată seriozitatea. An
trenamentele sînt precedate re
gulat de ședințe scurte, în care 
accentul este pus pe sprinturi 
de 10—15 m. întrucît piscina 
acoperită din Zagreb nu mă
soară decît 25 de metri, pon
derea în pregătire a căzut pe 
combinațiile rapide din fața 
porții (exersarea voleurilor) și 
tirul de la distanță. Pe de-o 
parte pentru a-i pune pe ata- 
canți în situații cît mai apro
piate de cele pe care le vor 
întîlni la Zagreb, iar pe de altă 
parte, pentru că este binecu
noscută vulnerabilitatea porta
rilor noștri la șuturile de la 
distanță.

Adunate de-a lungul anilor» 
aceste probleme de șah, în
cercări ale perspicacității și 
logicii vehiculate pe cele 64 
de patrate albe și negre, 
aveau să integreze o operă de 
dimensiuni impresionante. 500 
și mai bine de diagrame pu
blicate în reviste, monografii 
și culegeri poartă această sem
nătură devenită celebră în lu
mea șahului,

Dar Anatole ianovcic, spre 
deosebire de alți corifei ai 
problemisticei șahiste, a ținut 
să rămină mereu fidel țelului 
ce și-1 propusese. Acela de a 
asimila opera sa de compozi
tor de probleme de șah cu o 
activitate publicistică de spe
cialitate. Pentru el, Revista de 
Șah era totul, ideal și datorie 
de împlinit în cursul unej 
existențe. Și iată că după 
acele fascicole stângace care 
marcau începutul unei serii 
mereu reînnoite, după apariții 
și dispariții necesitate de vi
tregia tutor vremuri refractare 
preocupărilor dezinteresate, 
revista lui Ianovcic devine o 
realitate, un bun al culturii 
românești. în jurul animato
rului neostenit s-au adunat cu 
timpul alte personalități mar
cante, iubitori ai acestei disci
pline care se împarte cu dăr
nicie între sport, artă și ști
ință. Mihail Sadoveanu, steja
rul literaturii noastre, a fost 
unul din cei captați de iniția
tiva lui Ianovcic. A devenit 
director al publicației, puse 
sub titulatura „Revista ro
mână de șah“. Sufletul și fac- 
totum-ul redacției a rămas 
însă A.F. ianovcic. Revista sa 
a apărut pînă în 194a, apoi a 
fost continuată intr-o nouă 
ipostază de actuala noastră 
publicație de specialitate.

In acești ani din urmă, Ana
tole Ianovcic n-a abdicat însă 
nici un moment de la activi
tatea care i-a fost țel și ra
țiune de a exista. Cîteva zed 
și sute de diagrame conținînd 
probleme cizelate cu artă au 
ieșit din laboratorul maestru
lui, Articolele și lucrările sale 
de specialitate au continuat 
să apară în presa noastră și 
cea străină. In ziarul „Flacăra 
Sibiului* conduce o apreciată 
rubrică de șah. La 71 de ani, 
ianovcic continuă...

Iată, avem acum în față ul
tima dintre lucrările sale, pe 
care o considerăm fundamen
tală. In editura C.N.E.F.S. a 
apărut, sub semnătura lui 
A. F. ianovcic, cartea „Șahul 
artistic”. De ce șah artistic? 
Termenul trebuie explicat, 
deși de mai multă vreme el 
vine să înlocuiască în mod 
fericit prozaica și impropria 
denumire de problemistică. în 
șahul artistic cuprindem as
tăzi toate domeniile compozi
ției șahiste, inclusiv cel al 
finalurilor de .partidă, așa nu
mitele „studii*, foarte solici
tate și lulnd tot mai multă 
anvergură.

In concepția autorului cărții 
- ca și a noastră de altfel — 
șahul artistic se impune ca o 
ramură de sine stătătoare a 
disciplinei șahiste, desprinzîn- 
du-se de ceea ce numim noi 
jocul practic, adică șahul de 
turneu. Problema de șah șl 
studiul de final aspiră deci la 
rangul de operă de artă. Și 
poate că nici nu e prea mult.

Argumente în plus nu vom 
da cititorilor în această pseu- 
do-recenzie. Ele se găsesc cu
prinse în cele 168 de pagini 
ale lined cărți care va pasiona 
pe orice iubitor al șahului.

Radu VOIA

SE VOR JUCA 
TREI MECIURI?

Regulamentul competiției pre
vede pentru întrecerea finală ur
mătoarele stipulațiuni.

Cele două partide pot fi jucate 
în bazine ale căror dimensiuni 
variază între 25—30 m (lungime) 
și 16—20 m (lățime). La atribuirea 
trofeului nu se ține seama de 
golaverajul general al celor două 
întâlniri. în cazul cînd fiecare 
echipă câștigă jocul pe eare-1 sus
ține pe teren propriu (13 ianuarie 
la Zagreb și, respectiv, 20 ianua
rie la București), învingătoarea 
va fi desemnată numai după dis
putarea unui al treilea meci, pe 
teren neutru. Dacă la scurgerea 
timpului regulamentar în cea de 
a treia partidă scorul va fi egal, 
cîștigătoarea va fi decisă după 
prelungiri.

A
Pentru cele două meciuri 

ale finalei „C.C.E." există 
patru propuneri de arbitri: 
liWVVENS (Belgia), ANGE- 
LLO (Franța), PARRINI (Ita
lia) și PROSTIAKOV 
(U.R.S.S.). Urmează ca în 
cursul acestei săptămîni bi
roul L.E.N. să hotărască de
finitiv pe cei care vor con
duce meciurile de la Zagreb 
și București.

Start în faza regională 
a campionatelor țării

Apropierea marilor compe
tiții internaționale programate 
în actualul sezon al sporturilor 
de iarn,ă face ca, în acest am 
întrecerile patinatorilor noștri 
fruntași pentru titlurile de 
campioni ai țării să aibă Ioc 
mai de vreme. Astfel, în a- 
ceastă săptămînă, patinatorii 
bucureșteni își dispută întâie
tatea în faza regională a cam
pionatelor republicane de pa
tinaj artistic, ediția 1968. Pe 
gheața patinoarului Floreasca, 
începînd de azi după-amiază 
(Ora 14,30) principalii candidați 
la titlurile de juniori iau un 
prim contact în proba figuri
lor obligatorii.

Rezultate din 
„Cupa 30 Decembrie"

ÎNCEPĂTORI Băieți 1. Mihai 
Daac (Constructorul) 8,1 p; 2, Că
tălin Toniță (Școala Sportivă nr. 
2) 8,1 p. Fete 1. Felicia Pelmuș 
(Constr.) 10,3’ p; 2. Emilia Tibula 
(Dinamo) 10,2 p; 3. Olivia Batti 
(Din.) 9,7 p. COPH II Băieți 1. 
D. Tudorașcu (Constr.) 9,1 p. Fete
1. Mirela Goleanu (Din.) 12,9 p;
2. Cornelia Picu (Șc. Sp. 2) 12,7 p; 
3 Cristina Nicolau (Șc. ' Sp. 2)
12.3 p. COPII I Băieți 1. Mircea 
Ion (Șc. Sp. 2) 14,8 p. Fete 1. Ga
briela Voica (Din.) 18,4 p; 2. Ga
briela Ion (Șc. Sp. 2) 12,4 p. JU
NIORI MICI Băieți 1. Lucian Co- 
zla (Constr.) 18,9 p; 2. Dan Pa- 
nait (Constr.) 17,6 p. Fete 1. 
Adristia Preda (Constr.) 22,0 p; 2. 
Doina Mitricică (Șc. Sp. 2) 21,7 p; 
3 Gabriela Cosmaciuc (Din.) 16,7 
p. JUNIORI MARI Băieți 1. Mi
hai Popescu (Constr.) 22,4 p; 2. 
Atanasie Balete (Șc. Sp. 2) 21,2 
p. Fete ). Anca Tănase (Șc. Sp. 
2) 23,1 p; 2. betiția Păcuraru 
(Din.) 22,9 p; 3. Constanța lonescu 
(Constr.) 21,6 p; 4. Mariana ionel 
(Șc. Sp. 2) 21,2 p. SENIORI Băieți

. 1. Nicoale Belu (Constr.) 29,0 p;
2. Mihai Stoenescu (Șc. Sp. 2)
28.3 p; 3. Dragoș Sandu (Constr.)
26,9 p; 4. Eugen Tăujan (I.C.F.) 
26,5 p. Fete 1. Doina Ghișerel (Șc. 
Sp. 2) 26,8 p; 2, Cristina Forma- 
giu (Șc. Sp. 2) 25,1 p; 3. Rodica 
Dîdă (I.C.F.) 24,7 p. Perechi 1.
Daniela Popescu — Marian Chio- 
sea (I.C.F.).

Pe echipe ; 1. Constructorul 28 
p; 2. Școala Sportivă nr. 2 15 p;
3. Dinamo 10 p; 4. I.C.F. 2 p.

UN SUCCES DEPLIN:

FINALA „CUPEI

In dribling spre coș. Fază dintr-unul din meciurile disputate 
în cadrul „Cupei F.R.B.“

Foto : T. Roibu

încheierea anului 1967 a lan
sat începutul activității com
petiționale interne la mini-bas- 
chet. Finala primei ediții a 
„Cupei F.R.B." a întrunit la 
București 12 echipe de băieți 
și fete.

Desfășurate în condițiile spe
cifice mini-baschetului, jocurile 
au scos în evidență o seiie de 
concluzii (edificatoare :

— capacitatea de efort a co
piilor este remarcabilă, cu 
condiția ca aceasta să fie diri
jată intr-o strictă relație cu 
normele specifice activității 
funcțional» a acestora ;

— însușirea elementelor teh
nice, în condițiile specifice 
mini-baschetului, se realizează 
la un nivel care se apropie de 
măiestria jucătorilor cu mulți 
ani de practicare a baschetu
lui ;

— presingul reprezintă pen
tru copii ceva normal, înca- 
drîndu-se în specificul activi
tății lor dinamice. Fragmenta
rea timpului de joc se dove
dește necesară, deoarece capa
citatea de susținere a efortu
lui de către copii are anumite 
caracteristici ■ (intensitate mare 
șl durată mică, cu revenire 
rapidă).

Aceste meciuri ale micilor 
jucători și jucătoare au avut 
un ritm permanent ridicat 
care, în condițiile specifice 
competiției, au dus de multe 
ori la fmaluri dramatice, pline 
de neprevăzut, în care dorința 
de a cîștiga s-a împletit cu 
totala dăruire pentru echipă. 
De altfel, cîștigătoarea la bă
ieți a fost decisă după prelun
giri, întîlnirea avînd o frumu
sețe deosebită rezultată din 
conjugarea remarcabilului efort 
fizic, tehnic și, de ce nu am 
spune-o, tactic, ai celor două 
echipe.

Finala competiției * ilustrat, 

dacă mai era nevoie, că au 
obținut și vor continua să o’p-

Jucători remarcați: 
BĂIEȚI : L. Mărtinaș. 
(Școala sportivă Bacău), 
C. Becherii, S. Barna 
(Școala sportivă nr. 2 
București), S. Vidican, 
Dan Martineseu (Școala 
sportivă Constanța), C. 
Oncete (Școala sportivă 
nr. 1 București) ; FETE : 
Florența Caprelian, Ele
na Fop (Școala sportivă 
Constanța), Har ia Ser- 
bănescu, Lucia Nedelcu 
(Școala sportivă nr. 1 
București), Maria Vlad 
(Școala sportivă Brașov).

Clasamente finale : 
BĂIEȚI: 1. ȘCOALA
SPORTIVA CONSTAN- 
ȚA (prof. GH. PATP.I- 
CHI) 10 p; 2. Școala 
sportivă nr. 2 București 
(prof. Gh. Chîraleu) 9 p; 
3. Școala sportivă nr. 1 
București (prof. Stelian 
Gheorghiu) 8 p; 4. Școala 
sportivă Satu Mare (prof. 
Gh. Ghiurcan) 7 p; 5.

■ Școala sportivă Rm. Vîl- 
cea (prof. P. Darie) 6 p; 
6. Școala sportivă Bacău 
(prof. Gh. Pascale) 5 p; 
FETE: 1. ȘCOALA
SPORTIVA nr. 1 BUCU
REȘTI (prof. GH. BE- 
NONE) 10 p; 2. Școala 
sportivă Constanța (prof. 
Maria Popovici) 9 p; 3. 
Școala sportivă Brașov 
(prof. E. Trufin) 8 p; 4. 
Liceul nr. 2 Cîmpina 
(prof. M. Pastor) 6 p; 5. 
Școala sportivă Deva 
(prof. St. Popescu) 6 p; 
6. Liceul nr. 42 Bucu
rești (prof. I, Stosșor) 6 p.

țină succese tot acele centre 
din țară care s-au aliniat în 

ultimii ani ideilor noi. Brașov, 
Constanța, Satu Mare, Bacău 
confirmă tradiția de care se 
bucură baschetul în școlile a- 
cestor orașe, pasiunea profe
sorilor Gh. Roșu și Elena 
Roșu (Brașov), Gh. Patriciii și 
Maria Popovici , (Constanța), 
Gh. Pascale (Bacău), Rm. Vîl- 
cea, Cîmpina și alte centre se 
afirmă sau se reafirmă în acti
vitatea cu micii jucători de 
baschet : prof. Darie desfășoa
ră, împreună cu cei pe care 
i-a crescut, prof. Iovan și Con
stanța Trincă, aceeași muncă 
entuziastă ca și neobositul Ste
lian Gheorghiu, unul din ani
matorii acestei competiții.

In încheiere, o problemă 
deosebit de importantă: profer 
sorii-antrenori trebuie să facă 
deosebire între pasiune și pa
timă. Prin atitudinea lor . din 
timpul meciurilor, mai ales în 
ceea ce privește aprecierile a- 
supra arbitrajelor, ei pot in
fluența pozitiv sau negativ vi
itoarea educație sportivă a co
piilor. Aceștia trebuie păziți de 
acel virus dăunător al lipsei 
de obiectivitate, observat din 
păcate în rîndul profesorilor 
și cu prilejul „Cupei F.R.B.*1.

prof. Constantin DÎRJAN
antrenor federal

Cursul pe tară 
al antrenorilor 

și arbitrilor
Timp de trei zile, ineepînti 

de astăzi, ora 9.00, va avea loc 
la Centrul sportiv „23 August" 
cursul Pe țară al antrenorilor 
și arbitrilor de baschet.

săptămînă viitoare pe ecrane

CORIGENTA D0MWI PROFESOR
O comedie satirică cu : Marcel Anghelescu, Alexandru 
Giugaru, Grigore Vasiliu-Birlîc, Dem. Rădulescu, Puiu 
Călinescu.

Regia : Haralambie Boroș, după un scenariu de Ion D. Sîrbu 
în alte roluri : Ion Mânu, Silvia Fulda

NOUTĂȚI LA PRONOSPORT
începind cu concursul Pro

nosport nr. 1, etapa din 7 ia
nuarie 1968, mari avantaje 
pentru participanții la Prono
sport : triere centralizată, ope
rativitate în plata premiilor, 
premii pe trei categorii (pot f> 
premiate și variantele cu 8 re
zultate) ș.a.

De la acest concurs, partici
parea se face pe buletine cu 
3 taloane, pronosticurile juca
te urmînd a fi înscrise identic 
pe toate cele 3 taloane.

Costul unui formular de 
concurs este de 10 bani. înain
te de depunerea buletinelor, 
participanții au obligația să 
completeze pe formular datele 
personale: numele, prenumele 
și adresa pentru c rapidă re
mitere a premiilor contrar ele 
vor fi reținute pînă în mo 
mentul comunicării datelor 
respective de către participanții 
cîștigători.

In privința variantelor juca
te 50"/(,, Se mențin actualele 
drepturi de premiere.

Programul primului con

curs . Pronosport ai anuiui 1968 
este următorul : I. Napoli — 
Internazionale, II. Sampdoria 

— Juventus, III. Milan — Ro
ma, IV. Lanerossi — Brescia, 
V. Spăl — Fiorentina, VI. Bo
logna — Atalanta, VII. Manto- 
,va — Varesse, VIII. Torino — 
Cagliari, IX. Foggia — Novara, 
X. Lecco — Verona, XI. Li
vorno — Bari, XII. Palermo — 
Messina. XIII. Reggina — 
Pisa.

Depunerea biletelor câștigă
toare la tragerea Revelionului 
Loto se mai poate face numai 
pînă azi la ora 13 în orașele 
de reședință regională.

pkonoexpres NB. 1 
DIN 3 IANUARIE 1968 

EXTRAGEREA I:
<45 21 40 46 36 41 — 27 14
FOND DE PREMII : 298.312 lei 
din care 67.598 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a :
17 S 30 31 12 49 . — 24 44
FOND DE PREMII : 178.351 lei
din care 9.291 Iei report cat. I.

Premiile de 25.000 Iei de la con
cursul anterior au fost obținute 
de participanții : Bogdan Mihai 
din Odobești reg. Galați la ex
tragerea I și Durac Ghcorghe din 
.Timișoara ia extragerea a II-a.

î



Gimnastica trebuie
să fie în pas HANDBALISTELOR

Ne răspunde antrenorul federal Francisc SPIER

De vorbă cu antrenorul sovietic KONSTANTIN KARAKAȘIANȚ
Sovietică.

despre 
impor-echipei 

autoare 
mare 
Intre

„vîrsta propice a gim- 
perform an
să ne îm- 
dv.
de

PREGĂTIRILE

cu cerințele actuale 
ale sportului mondial

mita 
nasticii de mare 
ță“. V-am ruga 
părtășiți opiniile 
această extrem 
tantă chestiune.

O dată cu disputarea celor 
două partide amicale cu forma
ții de club din Danemarca, se
lecționata noastră feminină de 
handbal a încheiat una din eta
pele sale de pregătire în vede- 

a 
se 
în

Konstantin Karakașianț, u- 
nul din cei mai reputați spe
cialiști sovietici în domeniul 
gimnasticii, este de mai bine 
de 15 ani antrenor ai 
masculine a U.R.S.S., 
a multiple succese de 
prestigiu internațional,
sportivii descoperiți și crescuți 
de Karakașianț se numără Va
lentin Muratov și Viktor Lisiț- 
ki, ca să nu amintim decît doi 
din mai i maeștri ai gimnas
ticii masculine sovietice din 
ultimii ani.

La invitația federației noas
tre de specialitate, valorosul 
tehnician sovietic a vizitat in 
lima decembrie România, asis- 
tind la campionatele republica
ne de la Cluj și lucrînd timp de 
aproape trei săptămîni cu gim- 
naști fruntași din Capitală.

Discuția pe care am avut-o 
cu antrenorul sovietic la în
cheierea vizitei sale 
iești a abordat atit 
de mare actualitate 
nasticii mondiale cît
ale gimnasticii noastre de per
formanță.

— Se discută mult în ul
timul timp despre așa-nu-

într-a- 
are o 
poate,

avem campioane 
15—16 ani ! E o 
care trebuie să 
Ea arată, după 

că în multe țări

portante confruntări interna
ționale. Există, din păcate, și 
cazuri cînd, la lot, unii spor
tivi sînt învățați elemente și 
mișcări de bază din, ca să zic 
așa, „alfabetul gimnasticii". 
Așa ceva nu este de conceput 
în zilele noastre. In orice caz, 
în acest fel nu putem aspira 
la treptele cele mai de sus ale 
ierarhiei mondiale. Mai este 
de subliniat și un alt aspect : 
numărul sportivilor cu care 
lucrează un antrenor, număr 
ce trebuie să fie tot 
pe măsura creșterii 
de clasificare. Ținînd 
asistența ce trebuie

mai mic 
categoriei 
seama de 

acordată

rea celei de a IV-a ediții 
campionatului mondial, ce 
va desfășura anul acesta, 
luna noiembrie, in mai multe 
orașe din Uniunea 
Etapa consumată în zilele de 18 
și 19 decembrie 1967, cînd au 
avut loc amintitele jocuri ami
cale, a început la 1 noiembrie 
1967 cuprinzînd deci un inter
val de timp de aproape două 
luni, interval în care 
listele noastre fruntașe 
ticipat la o serie de 
internaționale, precum 
unele scurte perioade 
tire în comun.

Firește că, la ora 
atit cei doi antrenori 
reprezentative, Francisc 
și D. Popescu-Colibași, cît și 
biroul federal împreună cu co
legiul central de antrenori, au

handba- 
au par- 
meciuri 

și la 
de pregă-

aceasta, 
ai echipei 

Spier

în Bucu- 
probleme 
a!e gira
și aspecte

— Pentru gimnastică, 
devăr, problema vîrstei 
importanță capitală și, 
tocmai aceasta și explică de ce
ea este atit de dezbătută azi. 
Ne obișnuisem cu ani în urmă 
să vedem mari vedete la o 
vîrstă de 20—22 de ani, și iată 
că în prezent 
mondiale de 
schimbare de 
ținem seama, 
părerea mea,
organizarea activității sportive 
a fost structural... reorganizată 
în ultimii ani, punîndu-se un 
mare accent pe munca cu co
piii și tineretul. Indiferent de 
baza materială a unei țări, 
problema organizării este una 
dintre cele mai însemnate.

Puternica afirmare 
țională 
tinere, 
Larisa 
rianne

interna- 
a unor gimnaste foarte 
ca Natalia Kucinskaia, 
Petrik (URSS) sau Ma- 
Noak și Karin Janz

telex
PARIS 3 (Agerpres). — Săptă- 

mînalul de specialitate „France 
Football” a stabilit clasamentul 
celor mai bune echipe reprezen
tative pe anul 1967. Primul loc a 
fost acordat selecționatei U.R.S.S., 
care din cele 16 meciuri susținute 
nu a pierdut decît două. Pe locu
rile următoare s-au clasat după 
cum urmează : 2—3. Italia și Un
garia; 4. Anglia; 5. Bulgaria; 6—7. 
R.D. Germană și R.F. a Germa
niei ; 8. Iugoslavia; 9. Cehoslova
cia ; 10—11. Spania și Portugalia. 
Echipa României ocupă locul 16 
In acest clasament, înaintea Bel
giei, Greciei, olandei, Poloniei, 
Austriei. Norvegiei, Suediei, Tur
ciei, Albaniei, Luxemburgului, 
Finlandei etc. Comentatorul de 
specialitate al revistei subliniază 
că echipa Italiei nu a suferit nici 
o infringere în sezonul trecut, 
Insă ea nu poate ocupa primul 
loc deoarece a obținut victorii în 
fața eîtorva echipe modeste.

Turneul internațional de șah 
de la Hastings a fost reluat cu 
desfășurarea partidelor din cea 
de-a " -- - * .
român 
mizat ______ 
(Anglia). Tot cu un rezultat de 
remiză s-au încheiat și parti
dele : Keene-Ostojic, Basman- 
Kaplan și Hort — Stein. Ceho
slovacul Vlastimil Hort, care a 
cîștigat și o partidă întreruptă, 
îl egalează acum în fruntea cla
samentului pe Florin Gheor
ghiu. Amîndoi au cite 4 puncte. 
Al treilea — L. Stein (U.R.S.S.) 
3% P.

(R.D. Germană), arată în mod 
incontestabil că pregătirea or
ganizată a acestor sportive pe 
drumul performanței a început 
de la 8—9 ani. Și nici măcar 
nu trebuie să ne surprindă a- 
ceastâ tendință : in natație 
marile performanțe se obțin azi 
de către copii de 15—16 ani; la 
fel, cum, pentru a ajunge un 
excelent patinator artistic, tre
buie să începi să 
ganizat încă de la 
că nu peste mult 
gimnastică selecția 
de la 5—6 ani.

— Care ar trebui să fie, 
după părerea dv., raportul 
dintre pregătirea la club și 
cea centralizată, a gimnaști
lor din lot ?

lucrezi or- 
6 ani. Cred 
timp și în 
va începe

6-a rundă. Campionul 
Florin Gheorghiu a re- 
cu Andrew Whiteley

In turneul internațional de 
hochei de la Winnipeg (Canada), 
echipa U.R.S.S. a învins cu sco
rni de 3—0 (1—0, 1—0, 1—0) echipa 
Suediei. Cu o zi mai înainte, 
echipa Canadei întrecuse cu 3—2 
echipa Suediei. Pentru primul loc 
in acest turneu vor lupta echi
pele U.R.S.S. și Canadei.

Marele premiu automobilistic 
al R.S.A.. desfășurat la Johannes
burg. a fost cîștigat de scoțianul 
Jim Clark. Pilotînd un „lotus- 
Ford“, el a parcurs 328,305 km în 
lh53:56,6 (medie .orară 172,82 km). 
Au ocupat locurile următoare : 
Graham Hill (Anglia) — lh 54:21,9 
și Jochen Rindt (Austria) — lh 
54:27. Campionul mondial Dennis 
Hulme (Noua Zeelandă) s-a cla
sat pe locul cinci.

La Bad—wiessee (Bavaria) s-a 
disputat un concurs internațional 
de schi în nocturnă. Proba mas
culină de slalom a revenit elve
țianului Andreas Sprecher, care 
a totalizat în cele două manșe 
timpul de 95,26. Lesch (R.F. a 
Germaniei) s-a clasat pe locul 
doi, urmat de Schranz (Austria). 
Proba feminină a fost cîștigată 
de Burgl Faerbinger (R.F. ă Ger
maniei).

Turneul internațional de tenis 
pentru echipele de juniori» desfă
șurat la Miami Beach, a revenit 
selecționatei S.U.A.

rteteftm

gimnaștilor în timpul antrena
mentelor, este ideal Ca un an
trenor să aibă cel mult 10—12 
elevi.

— Ce impresii v-au lăsat 
gimnaștii români ; cum 
preciați posibilitățile lor de 
afirmare mondială ?

a-

— Din cele ce mi s-au po- 
vestit ea și din propriile-mi 
constatări, vă pot spune că în 
gimnastica românească există 
o bază
Lipsesc însă vîrfurile, probabil 
dintr-o 
muncii
de tineret, cu care am lucrat, 
există azi mulți gimnaști cu 
foarte bune calități; antreno
rul Mircea Bădulescu are bă
ieți excelenți, cu care mun
cește. cum se spune, ca la car
te. Și cred că și alți antrenori 
de gimnastică din țara dv. au 
cadre tinere valoroase, de per
spectivă. Este de datoria fe
derației să le urmărească cu 
grijă condițiile și conținutul 
antrenamentelor, creșterea mă
iestriei, regimul de viață. Nu
mai astfel va fi posibil ca gim
nastica masculină din Româ
nia să dispună în viitor de ca
dre talentate, pregătite la cel 
mai ridicat nivel. Pentru că, 
îmi dau prea bine seama, în 
prezent aveți prea puțini spor
tivi care candidează la tricoul 
echipei naționale fapt care, în 
mod sigur, din motive binecu
noscute, frînează eforturile 
pentru măiestrie. „Sînt oricum 
în lot, își spun cei cîțiva gim
naști buni, de ce să mă omor"? 
Iată o concepție mult răsprndi- 
tă și foarte dăunătoare progre
sului.

de masă satisfăcătoare.

orientare greșită a 
acum 8—10 ani. In lotul

oră, e, firește, 
o comparație 
de adversarii 
privește, cred

— In măsura în care o țară 
dispune de suficiente cadre de 
specialiști și de o bază mate
rială corespunzătoare, e de la 
sine înțeles că este recoman
dabilă pregătirea gimnaștilor 
la club sau asociație, cu 
riguros control din partea 
derației de specialitate. De 
fel, gimnastica presupunînd
și ani de muncă asiduă, aproa
pe că e inimaginabil că cine
va și-ar permite 
ta centralizat, 
comună înțeleg 
naștilor, pentru 
de, la diferite 
timp, în scopul
experiență, al unificării dife
ritelor interpretări ale exerci- 
țiilor impuse, al armonizării 
pregătirii în preajma unor im-

'pn 
le

al t- 
ani

să facă aceas- 
Prin pregătire 
reunirea gim- 
scurte perioa- 
intervale de 
schimbului de

— Cum apreciați șansele 
reprezentativei U.R.S.S. la 
J.O. de la Ciudad de Me
xico ?

— La această 
dificil de făcut 
cu nivelul atins 
noștri. In ce ne
că vom alinia cea mai puterni
că echipă pe care a avut-o U- 
niunea Sovietică în ultimii 5-6 
ani. Contăm pe o formație tî- 
nără, dar foarte bine pregătită: 
Mihail Voronin (22 ani), Viktor 
Lisițki (29), Serghei Diomidov 
(23),'Viktor Klemenko (18), Va
leri Karasiov (21), Valeri Ilinih 
(20). Cum la gimnastică nu se 
pune „problema altitudinii", 
cred că determinantă va fi pre
gătirea. Și vă asigur că chiar 
fără 
adus 
kio) 
avea
dad de Mexico. Cred că la fe
minin, lupta pentru locul I se 

selecționatele
D.

Boris Sahlin (care ne-a 
mai multe medalii la To- 
gimnaștii sovietici vor 

un cuvînt de spus la Ciu-

va da
U.R.S.S.,
Germane

între 
Cehoslovaciei, R. 
și Japoniei.

Interviu consemnat 
Constantin MACOVEI

de

tras concluziile referitoare la 
comportarea jucătoarelor selec
ționate, la perspectivele 
Toate acestea vor ajuta la 
toarea alcătuire a lotului, 
dorința de a-i informa pe 
titorii noștri despre aceste con
cluzii, l-am rugat pe antre
norul federal Francisc Spier să 
ne răspundă la cîteva între
bări.

— In general, sînteți mul
țumiți de rezultatele obținute ?

— Numai în parte. Am reali
zat la începutul acestei etape 
lucruri foarte bune. Jucătoarele 
au dovedit o rapidă revenire in 
formă, manifestînd apoi multă 
vervă de joc, o combativitate 
și o eficiență satisfăcătoare 
atit în atac, cît și în apărare. 
Aș putea spune chiar că echipa 
noastră reprezentativă a atins 
atunci, la jumătatea lunii no- 
ierrțbrie, cea mai bună formă 
din ultimii ani. Din păcate, am 
relaxat programul crezînd că 
astfel vom putea menține for
ma sportivă atinsă. Rezultatul 
a fost însă invers decît cel pe 
care-l așteptam. Din acest mo
tiv echipa nu a dat satisfacție 
decît parțial în „Cupa orașe-

lor. 
vii-

In 
ci-

lor", disputată la Cluj. In con
tinuarea pregătirilor, operînd și 
rectificarea ce se impunea în 
direcția volumului de muncă, 
am realizat din nou un progres, 
consemnat în buna comportare 
a echipei din ultima parte a 
turneului întreprins peste ho ■ 
tare.

— Aprecierea aceasta vizează 
toate jucătoarele 7

— Nu, fără discuție lucruri 
pozitive nu se pot spune despre 
toate componentele lotului. Nu 
am intenția să fac aci o ana
liză a felului în care s-au com
portat toate jucătoarele cuprin
se în lot. Vreau însă să preci
zez că atit meciurile din „Cupa 
orașelor", cît și partidele in
ternări din cadrul turneului 
ne-au ajutat să ne formăm o 
părere reală despre posibilită
țile unor handbaliste. De pildă, 
apreciem că portarul Georgeta 
Mlcu va trebui să muncească 
enorm pentru a ji din nou se
lecționată, deoarece are lipsuri 
în tehnica de bază. De aseme
nea, Maria Nicolae are defici
ențe de ordin fizic, care o pun 
în inferioritate față de handba
liste teu un gabarit corespunză
tor. Din acest motiv, tehnica și 
capacitatea ei tactică nu sînt 
puse în valoare în partidele cu 
echipe de prim ordin. Lipsuri 
serioase au și alte jucătoare. 
Nu este admisibil ca Lidia 
Scorțescu să se prezinte la lot 
fără să știe să prindă mingea, 
Elena Dobîrceanu cu carențe 
greu de imaginat în ceea ce 
privește forța și viteza. Tereza 
Secheli cu un stil defectuos de 
aruncare la poartă și, deci, cu 
eficiență redusă, Doina Băico- 
ianu și Ana Nemetz încă lipsite 
de curaj și dorința de a se 
afirma.

— Este, așadar, de presupus 
că în viitor se vor face unele 
modificări în componența lotu
lui ?

— Avem această intenție. Am 
ajuns la concluzia că sistemul 
de apărare 4-'r2 și cel de atac 
cu unul și doi pivoți sînt cele 
mai adecvate posibilităților 
handbalistelor noastre. Pentru 
perfecționarea lor se impune 
însă să aducem unele îm
bunătățiri componenței lotului. 
Vom căuta să folosim pivoți cu 
calități fizice și tehnice cores
punzătoare. In plus, ne preocu
păm să promovăm jucătoare cu 
un gabarit adecvat jocului mo
dern și cu o forță deosebită în 
aruncării» de la semidistanță.

Recent s-au desfășurat campionatele de haltere ale Cubei. Un 
succes remarcabil a obținut Rene Gomez care, cu un rezultat 
de 365 kg la triatlon, a cucerit pentru a doua oară consecutiv 

titlul de campion al țării la categoria 75 kg
Foto: Prensa Latina

CORESPONDENTA SPECIALA DIN S.U.A.

Azi, la Philadelphia, începe a lll-a finală
intercontinentală la baschet

Patru echipe de baschet, consi
derate drept cele mai bune din 
lume ia ora actuală 2 Botafogo 
din Rio de Janeiro (reprezentând 
America de Sud), Real Madrid și 
Siemmenthal Milano (reprezen
tînd Europa) și Goodyear din 
Akron, campioana Statelor Unite, 
își vor disputa astăzi și sâmbătă 
la Philadelphia cea de-a IH-a Cupă 
intercontinentală a cluburilor, de
ținută în prezent de nord-ameri- 
cani. Deși aliniază o echipă re
înnoită într-o proporție da două 
treimi — opt jucători dan 11 —
Goodyear este considerată totuși 
drept favorită. Azi sînt progra
mate meciurile : Goodyear — Bo- 
tafogo. Real — Sieinmenthaa,

Din cei 11 jucători care formea
ză echipa marii firme de cau
ciucuri din S.U.A», numai trei au 
jucat și anul trecut : Calvin 
Fowler, Mike Patterson și Jim 
King. Mike Dabich și Jay Miller, 
doi centri avînd peste 2,15 m fie
care, și care au constituit ele
mentul hotărâtor al victoriilor ob
ținute anul trecut la Roma, au 
trecut la profesionism, la fel ca 
majoritatea coechipierilor lor. cei 
mai înalt dintre centrii formației 
americane va fi acum Tom Black, 

.............................. pu- 
2,36 
Ra- 
lui 
cel

ai cărui 2,11 metri par cam 
țini în comparație cu cei 
metri ai brazilianului Emil 
ched, „turnul de control" al 
Botafogo, considerat drept 
mai înalt baschetbalist din lume. 
Hank Vaughn, antrenorul Iul 
Goodyear, oonsideiră însă că „jo
cul de ansamblu și nu individua- 
litățUe" formației sala îl vor per-

mite să-i domine pe sud-ameri- 
caul, pentru a disputa finala cu 
învingătorul meciului Real — 
Siemmenthal. Dintre cei opt „noi" 
al formației campioane a S.U.A., 
care s-au evidențiat în campiona
tele universitare, trei sau chiar 
patru sînt apreclațl drept „even
tuali selecționabili" în reprezen
tativa olimpică a S.U.A. Vaughn 
se bazează, pentru a realiza lin 
mare joc de echipă, in special pe 
căpitanul formației sale, Calvin 
Fowler, care a condus la Winni
peg selecționata S.U.A., campioa
nă pan-amerieană. Acest jucător 
negru de 27 de ani (1,86 m.), are 
o precizie excepțională, in spe
cial în aruncările do la semi-dis- 
tanță.

Cele două mari cluburi euro
pene se bazează șl ele pe jucă
torii lor americani pentru a ob
ține un loc în finală. Real 
Madrid, care posedă, pe de alta 
parte, pe cel mai bun baschet
balist european în persoana lui 
Emiliano Rodriguez, va alinia pe 
americanii Mlles Aiken (2,01 m.) 
șl Wayne Braebender (1,93 m.) 
care a fost selecționat în echipa 
universitară a S.U.A., iar Siem
menthal va apela la serviciile lui 
Craig Raymond (2,11) și Bob 
Wolf (1,86) doi mari realizatori.

O atracție a turneului va con- 
stltui-o și prezența în formația 
sud-aanericană a lui Aurelio To- 
massini (20 ani — 1,93 m.) cate 
este în Brazilia nu numai o ve
detă a sportului, ci și a... ecra
nului.

Paul WHITE
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K.O.! Iată epilogul meciului de box profesionist opunînd, în Berlinul occidental, pe fostul campion european la categoria mijlo
cie junior vest-germanul Willy Quatuor și jamaicanul Ricky Mac Master. In repriza a doua, Quatuor (stingă) își trimite adver
sarul pentru 10 secunde la podea ' Telefoto : UPI — Agerpres
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CALEIDOSCOP
ARHEOLOGIE OLIMPICĂ

Prin numeroasele descope
riri de valoare făcute cu pri
lejul săpăturilor în vederea 
construirii satului olimpic de 
la Ciudad de Mexico, acest 
șantier a devenit un important 
obiectiv al arheologilor mexi
cani. După cum a declarat an
tropologul Roberto Jimenez O- 
vando, însărcinat cu conduce
rea lucrărilor arheologice din 
acest sector, pînă în prezent 
au fost scoase la suprafață 147 
de schelete, multe avînd o ve
chime de peste 3000 de ani. Pe 
locul 
fost 
cinci 
chea

vîrsta de 12 ani în S.U.A. Dotat 
cu o forță herculeană el a uimit 
repede mulțimile. La 25 de ani, 
rupea dintr-o dată cinci pachete 
de cărți de joc, executa un salt 
periculos spre spate țintnd în fle
care mină o halteră de 25 kg și 
ridica pe verticală, cu o singură

mînă, o greutate de 125 kg. Dar, 
„numărul Iul eelebru" — neega
lat pină în prezent — l-a consti
tuit „podul uman" : el suporta pe 
piept un fel de pod pe care tre
cea un automobil cu șapte oeu- 
panțl.

Lionel Strongfort a devenit

lebru și prin școala lui de edu
cație fizică prin corespondență, 
pe care o înființat-o în S.U.A. 
Aceasta a căpătat filiale in 
aproape toate țările lumii, numă- 
rind cîteva milioane de elevi. 
Omul cel mai puternic din lume 
a servit ca model și unor sculp
tori celebri și numeroase institute 
de anatomie au studiat propor
țiile lui, care semănau exact cu 
cele ale Iui „David" de Michelan
gelo.

grea în trecut și actuali ? — 1. 
— Joe Louis; 2. — Gene Tun- 
ney; 3. Rocky Marciano...; Ce 
părere aveți 
Clay ? — Nu 
odată într-un 
fie obligat să 
poate.

TENISMANUL SNELL

ce- PĂRERILE LUI DEMPSEY

despre Cassius 
l-am văzut nici- 
meci în care să 
dea tot ceea ce

CENTRU DE
PE... KILIMANGIARO

ANTRENAMENT

viitorului sat olimpic au 
descoperite, de asemenea, 
piramide ridicate de ve- 
populație a Mexicului.

„OMUL CEL MAI PUTERNIC 
DIN LUME"

Lionel Strong tort, omul car e a 
fost considerat timp de peste o 
jumătate de secol drept „cel mal 
puternic din lume", a încetat din 
viață recent la Baden, în apro
piere de Vlena, la vîrsta de 92 de 
ani. Pe numele lui adevărat Max 
Unger, Strongfort a emigrat la Halierojiliil distrat... (Din ,,Stadion."-Praga.)

In cursul recentei vizite fă
cute la Londra, fostul campion 
mondial de box la toate cate
goriile, Jack Dempsey, a fost 
invitat la un dineu oferit de 
Anglo-American Sporting Club. 
Asaltat de ziariști cu tot felul 
de întrebări privind calitățile 
foștilor și actualilor pugiliști, 
Dempsey a dat următoarele 
răspunsuri ; cel mai bun bo
xer pe care l-am întîlnit vre
odată 7 — Gene Tunney... cel 
mai bătăios ? — Jack Sharvey; 
un clasament mondial al celor 
mai buni boxeri de categorie

a hotărît

de la 
guvernul 

crearea

In scopul de a oferi atleților 
autohtoni cele mai bune posibi
lități de pregătire în condiții 
asemănătoare acelora 
Ciudad de Mexico, 
Tanzaniei
unei tabere de antrenament pe 
muntele Kilimangiaro, cel mai 
înalt de pe continentul african. 
Aici, în lunile februarie șl 
martie, sa vor antrena 15—20 
atleți tanzanezi selecționați în 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice de vară.

O nouă stea este pe cale si 
apară pe firmamentul tenisului 
din Noua Zeelandă. Numele ei 
este bine cunoscut dar... ama
torilor de atletism. Este vorba 
de Peter Snell, campion olim
pic la Tokio în probele de 800 
și 1 500 metri care, după ce s-a 
retras din atletism, a început 
să cocheteze cu racheta. Snell 
nu este un necunoscut în lu
mea „sportului alb". In copilă
rie a fost un tenisman exce
lent, definind și titlul de cam
pion al Noii Zeelande la ju
niori. „Repertoriul meu de lo
vituri a rdmas intact" — a de
clarat el ziariștilor. „Trebuie 
numai să-mi recapăt condiția 
fizică, ceea 
prea greu", 
participă la 
ria a doua, 
consideră că nu peste 
timp el va ajunge în rîndurile 
celor mai buni tenismani neo
zeelandezi.

ce nu este chiar 
Deocamdată, Snell 
turnee de catego- 

dar specialiștii 
mult
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